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تأثير جسيمات الفضة النانوية المخمقة حيوياً من الفطر الغذائي Pleurotus eryngii
في تثبيط نمو الفطر  Pythum aphanidermatumالمسبب لمرض موت وسقوط
بادرات نبات القمح
()1
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وعبداهلل عبد الكريم حسن

( .)1قسم وقاية النبات ،كمية الزراعة ،جامعة تكريت ،العراق.
(*لممراسمة :عبداهلل عبد الكريم حسن .البريد اإللكتروني.)drabdullah.has67@tu.edu.iq :
تاريخ االستالم2012/00/02 :

تاريخ القبول2012/10/01 :

الممخص
أجريت ىذه الدراسة في مختبرات قسم وقاية النباات جامعاة تكريات لمموسام  8112/8112تضامنت إنتااج
جسايمات الضضاة النانوياة حيويااً مان الضغاار ال اذا ي  Pleurotus eryngiiباساتخدام أربعاة أجا از مااممت
رامح الضغر والكتمة الحيوية والمساتخم

الماا ي الحاار والمساتخم

الماا ي الباارد لمكتماة الحيوياة لمضغار.

أثبتت نتا ج التخميق الحيوي تكوين جسيمات الضضة النانوية لألجا از األربعاة لمضغار ال اذا ي p. eryngii
خالل عممية الت اير الموني وت ير لون الرامح بعد  28ساعة (مدة تحضين) من المون األصضر إلى المون
البني ،كما سجمت أعمى قيمة امتصاصية لجسيمات الضضاة النانوياة ضامن األغاوال الموجياة مان - 051
 525ناانوميتر إذ بما أدناى غاول ماوجي  051ناانوميتر لم ارماح المحضار مان المساتخم
فيما بم أعمى غول موجي  525ناانوميتر لم ارماح المحضار مان المساتخم

الماا ي الحااار،

الماا ي الباارد .وبينات صاور

المجياار اإللكترونااي أحجااام الجساايمات النانويااة المخمقااة ماان الضغاار ال ااذا ي  p. eryngiiبأمااكال ماابو
كروية تراوحت أقغارىا  21 - 01نانوميتر .وبينات نتاا ج تثبايغ الضغار Pythim. aphanidermatum
بواس ا ا ااغة تراكي ا ا ااز جس ا ا اايمات الضض ا ا ااة النانوي ا ا ااة المحضا ا ا ارة م ا ا اان األجا ا ا ا از األربع ا ا ااة ت ا ا ااأثي اًر عم ا ا ااى الضغ ا ا اار
 P. aphanidermatumمقارناةً بالماااىد ،وبم اات أعمااى نساابة تثباايغ عنااد التركيااز  1.5ممااي مااوفري فااي
معاممااة ارمااح الضغاار إذ بم ات  1.00مماام ،فيمااا سااجل التركيااز  1.5ممااي مااوفري فااي معاممااة المسااتخم
الحار لمكتمة الحيوية أدنى نسبة تثبيغ إذ بم  1.15ممم مع وجود فروق معنوية بينيما ،فيما أبدت معامماة
ارمااح الضغاار تضوق ااً معنوي ااً مااع باااقي المعااامالت إذ بم اات  0.42مماام مقارنااة مااع باااقي المعااامالت حيااث
سجمت كل من معاممة المستخم

الما ي البارد والحار والكتمة الحيوية  0.24 ، 0.16 ، 0.36ممام عماى

التوالي.

الكممات المفتاحية :جسيمات الضضة النانوية ،Pythum sp ،Pleurotus spp ،بادرات القمح.
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المقدمة:
تع ااد تقني ااة الن ااانوتكنولوجي ف ااي المجااال الز ارع ااي م اان أى اام اآلليااات الت ااي تحس اان أس اااليل الز ارعااة الحديث ااة والمتمثم ااة بالكمض ااة افقتص ااادية
المنخضضة الناجمة عن انعدام انتمار األمراض الوبا ية التاي تصايل مختمال المحاصايل ،وكاذل زياادة فاي كضاا ة األسامدة المصانعة ماع
قمة كمضتيا المادية ومقاومة المنتج الزراعي لمظرول البي ية غير المناسابة ) . (Mehrotra et al., 2010وييادل تغبياق الماواد النانوياة
في المجال الزراعي عمى وجو الخصو

إلاى تقميال تغبيقاات وقاياة النباات ،وتقميال خساا ر الم اذيات (.)Arora and Padua, 2010

وزياادة إنتاااج المحاصاايل مان خااالل تحسااين إدارة الم اذيات كااذل تعااد أدوات وتقنياات النااانو مثاال األنابيال النانويااة ،والجساايمات النانويااة،
وحتى الكبسوفت النانوية أمثمة عمى اساتخدامات الكمال عان األماراض ومعالجتياا ،وتعزياز امتصاا

العناصار الم ذياة لمنباات وأيضااً

يمكان اساتخدام الجسايمات النانوياة بالتحدياد لتقميال األضارار التاي تتعارض لياا األنساجة النباتياة ) .(Sondi, 2004تعمال الماواد النانوياة
عمااى إتاحااة فاار

كبي ارة فااي مجااال الز ارعااة بساابل خصا صاايا الضيزيا يااة والكيميا يااة الضرياادة ماان نوعيااا كااذل يااادي تضاعاال الجساايمات

النانوية مع النباتات إلى إحداث عديد من الت يرات الضسيولوجية والمورفولوجية إذ وجد الباحثون أن ىنا نوعين من افستجابة ،اإليجابية
والسمبية لمجسيمات النانوية عمى نمو النبات تبعاً لخصا

المواد النانوية وغريقة التغبياق وكاذل األناوا النباتياة (Hu and Wand,

) .2011بالنظر لالستعمال المكثل والمكرر لممبيدات الكيميا ية أدى إلى تموث التربة واألضرار بالبي اة و صاحة اإلنساان وظياور صاضة
المقاومااة فااي المسااببات الممرضااة ومااا تسااببو ماان خسااا ر جساايمة عمااى المحاصاايل ( ،)El-Sayd, 2001اتجياات جيااود الباااحثين فااي
الس اانوات األخيا ارة إليج اااد وس ااا ل بديم ااة إلدارة المس ااببات الممرض ااة وكان اات تقني ااة الجس اايمات المتناىي ااة ف ااي الصا ا ر (الن ااانو تكنول ااوجي
 )Nanotechnologyمن بين أكثر التقنيات وأدقيا استخداماً في العديد مان مجاافت العماوم المختمضاة ) ، (Bhattachryya, 2010إاذ
تمتاز العديد من األحيا المجيرية ومنيا الضغريات بالتخميق الحيوي  Biosynthesisلمجسيمات النانوية مثال جسايمات الضضاة والاذىل
والتي أثبتت كضا تيا في تثبيغ نمو العديد من المسببات الممرضة ).(Patil, 2011
ونظا اًر لعاادم وجاود د ارسااة سااابقة فاي العاراق حااول تقيايم تااأثير جسايمات الضضااة النانويااة لمقاوماة األماراض النباتيااة الضغرياة وماارض سااقوغ
البادرات عمى القمح ،فقد أجريت ىذه الدراسة بيدل إنتاج جسيمات الضضة النانوية حيوياً باستخدام الضغر ال ذا ي Pleurotus eryngii
ودراسة خصا صيا ،وتقييم كضا ة جسيمات الضضة النانوية فاي تثبايغ الضغار  Pythium aphanidermatumالمسابل لمارض ماوت
وسقوغ بادرات نبات القمح.
مواد البحث وطرائقه:
تام الحصااول عمااى عزلتااي الضغاار المماارض  P. aphanidermatumوالضغاار ال ااذا ي  P. eryngiiماان مختبارات كميااة الز ارعااة جامعااة
تكريت قسم وقاية النبات.
تحضير تراكيز مختمفة من نترات الفضة:
حضرت تراكيز مختمضة من نترات الضضة بإضافة وزن مسحوق نتارات الضضاة  AgNO3إلاى الماا المقغار المعقام فاي دوارق حجام واحاد
لتر وعمى النحو التالي:
 .1تحضير تركيز  0.5ممي موفري بإذابة  0.085غم من  AgNO3في لتر ما .
 .8تحضير تركيز  1ممي موفري بإذابة  0.17غم من  AgNO3في لتر ما .
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 .0تحضير تركيز  1.5ممي موفري بإذابة  0.25غم من  AgNO3في لتر ما .
 .5تحضير تركيز  2ممي موفري بإذابة  0.34غم من  AgNO3في لتر ما .
بعد تحضير التراكيز غمضت الدوارق بورق من األلمنيوم وحضظت في درجة ح اررة ْ 5م.

تحضير جسيمات الفضة النانوية:

نمغ الضغر ال ذا ي  P. eryngiiوتم تمقيحو بالوسغ السا ل مرق البغاغس سكروز ( )Potato Sucrose Brothوفقاً لمغريقة المتبعاة
من قبل (حسن )8112 ،تم تحضير جسيمات الضضة وعمى النحو التالي:
تحضير جسيمات الفضة النانوية من راشح الفطر:
رمح الضغر ال ذا ي  P. eryngiiالممقاح فاي الوساغ الساا ل ( )PSBبواساغة ورق ترمايح ،تام فصال الكتماة الحيوياة عان ال ارماح ،وضاع
ال ارمااح بأنابياال سااعة  11ماال ،ثاام وضااعت األنابياال فااي جياااز الغاارد المركاازي لماادة  11دقااا ق وبواقااع  5111دورة/دقيقااة ل اارض فصاال
الراسل عن ال ار ق ،جمع ال ار ق بواقع  5مل ،ووضع في أنابيل سعة  11مل ،أضيضت لو التراكيز المختمضاة مان نتارات الضضاة المحضارة
سابقاً ( 8 ، 1.5 ، 1 ، 1.5ممي موفري) كل تركيز عمى حده عمى مكل قغرات وبواقاع  5مال لكال تركياز ماع معامماة السايغرة التاي لام
تحتوي عمى أي من التراكيز المذكورة فقغ ار ق الرامح الضغري حضنت األنابيل في درجة ح اررة °_85م ،لمدة  28ساعة فاي الظاالم
). (Gupta and Chauhan, 2017
تحضير جسيمات الفضة النانوية من المستخمص المائي الحار والبارد لمكتمة الحيوية لمفطر:
حضر المستخم

الما ي الحار والبارد لمكتمة الحيوية لمضغر ال ذا ي  p. eryngiiوذل من خالل إضافة  1غرام كتمة حيوياة_ 5 /مال

ما مقغر درجة ح اررتو  21م لممستخم

الحار وما مقغر درجة ح اررتو ° 81م لممستخم

ىاون خزفي سحق الخميغ لحين الوصول إلى حالة التجانس والحصول عماى مساتخم

البارد كالً عمى حدة ،ووضاع الخمايغ فاي

الحاار لمكتماة الحيوياة ،رماح المساتخم

الماا ي

الحار والبارد بواسغة ورق ووضع في أنابيل سعة  11مل .ثم وضعت األنابيل في جياز الغرد المركزي لمدة  11دقا ق وبواقع 5111
دورة  /دقيقاة ل اارض فصاال ال ارساال عان ال ار ااق ،تاام جمااع ال ار اق وبواقااع  5ماال ،وضااع فاي أنابياال سااعة  11ماال ،ثام أضاايضت لااو التراكيااز
المختمضة من نترات الضضة (  8 ، 1.5 ، 1 ، 1.5ممي موفري) عمى مكل قغرات وبواقع  5مل لكل تركياز ماع معامماة السايغرة الخالياة
من نترات الضضة فقغ ار ق الكتمة الحيوية لممستخم
).Chauhan, 2017

الحار حضنت األنابيال فاي الظاالم لمادة  28سااعة بدرجاة ْ 85م (Gupta and

تحضير جسيمات الفضة النانوية من الكتمة الحيوية لمفطر:
حضرت الكتمة الحيوية لمضغر ال ذا ي  p. eryngiiبإضافة  1غرام كتمة حيوية 11/مل تركيز من نترات الضضة المحضرة سابقاً (، 1.5
 8 ، 1.5 ، 1ممي موفري) عدا معاممة السيغرة التي احتوت عمى  1غرام كتمة حيوية  11/مل ماا مقغار ،حضانت األنابيال لمادة 52
ساعة في الظالم وبدرجة ح اررة ال رفة وبعد الحصول عمى ت اير لوني ،تم ترميح الكتمة عن الرامح بواسغة ورق ترمايح ،وضاع ال ارماح
في أنابيل سعة  11مل ،ثم وضعت في جياز الغرد المركزي لمدة  11دقا ق وبواقع  5111دورة ل رض فصل الراسل عن ال ار ق ،تام
جمع ال ار ق وبواقاع  5مال ،ثام وضاعت فاي أنابيال ساعة  11مال وحضانت فاي درجاة حا اررة ْ 85م فاي الظاالم لمادة  28سااعة (Gupta
).and Chauhan, 2017
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اختبار تكوين جسيمات الفضة النانوية:
التغاير الموني:
تام الكماال عان جساايمات الضضاة النانويااة بواساغة الت اااير الماوني بت ياار لوناو بعااد مارور  28ساااعة مان ماادة التحضاين بدرجااة حا اررة ْ 8م

وذلا ماان خااالل ت ياار لااون ال ارمااح ماان افباايض إلااى األصااضر والبنااي حساال التركيااز المضااال ل ارمااح الضغاار والمسااتخم
لمكتمة الحيوية والمستخم

المااا ي الحااار

الما ي البارد لمكتمة الحيوية والكتمة الحيوية لمضغر(النعيمي.)8112 ،

التحميل الطيفي باستخدام جهاز الطيف الضوئي uv-vis-Spectrophotometer
حااددت الصااضات البصارية لجساايمات الضضااة النانويااة الناتجااة ماان ارمااح الضغاار والمسااتخم

الحااار والبااارد لمكتمااة الحيويااة والكتمااة الحيويااة

لمضغر باستخدام جياز الغيل الضو ي تم تحضير النموذج من خالل اخاذ  8مال مان المحاليال المحضارة ساابقاً وضاعت العيناة لمضحا
وبغول موجي  511-811نانومتر وسجمت قيم افمتصاصية ا از كل غول موجي (الممري.)8115 ،
المجهر اإللكتروني الماسح :SEM Scanning electron microscope
درست الصضات التركيبية لرامح الضغر والكتمة الحيوية والمستخم

الما ي الحار والبارد لمكتمة الحيوية مان حياث الماكل والحجام حسال

الغريقة المتبعة من قبل ) .(Chorachoo et al., 2013حضرت العينة من خالل وضاع قغارات مان محماول جسايمات الضضاة النانوياة
المحضرة ساابقاً عماى ماريحة زجاجياة وتجضيضياا بدرجاة حا اررة ° 01م لمادة  01دقيقاة ،بعادىا صاب ت بصاب ة البنضساج البماوري ( crystal
 )violatatلمدة دقيقة ثم تم غسميا بالما المقغر تم تثبيت العينة باستعمال محمول صب ة كم از لمدة دقيقة غميت العيناة بالاذىل بمحايغ
مماابع ب اااز افرغ اون تحاات ض ا غ  51باسااكال وتيااار  51ممااي أمبياار لماادة  51ثانيااة ،ثاام فحصاات العينااة بااالمجير اإللكترونااي الماسا ا ااح
.SEM at 30000 X magnification
دراسة تأثير تراكيز جسيمات الفضة النانوية عمى الفطر : P . aphanidermatum
تام د ارسااة تااأثير تراكيااز جساايمات الضضااة النانويااة فااي نمااو الضغاار المماارض  p . aphanidermatumوذلا ماان خااالل وضااع جااز ماان
الضغر الممرض قغره ( 1سم) في منتصل أغباق تحتوي عمى الوسغ ال اذا ي الصامل ( ،_)PDAوعناد نماو مساتعمرة الضغار عماى بعاد
(1ساام) عومماات األغباااق بااالتراكيز المختمضااة لاادقا ق الضضااة النانويااة (  _8 ، 1.5 ، 1 ، 1.5ممااي مااوفري ) ماان خااالل عماال أربااع حضاار
عمى بعد  8سام مان مساتعمرة الضغار ،وضاعت التراكياز فاي الحضار بمقادار  1.1مال وحضانت فاي درجاة حا اررة ْ 85م  ،وعناد اكتماال نماو
الضغر في معاممة السيغرة (ماا مقغار بادل جسايمات الضضاة النانوياة) إلاى نياياة الغباق ،قيسات المساافة مان نياياة حافاة المساتعمرة إلاى

الحضر الحاوية عمى جسيمات الضضة النانوية (بالممم).
التحميل اإلحصائي:
غبقاات تجااارل البحااث حساال التصااميم العماوا ي الكاماال ( )CRDبتجربااة عامميااة وحمماات النتااا ج باسااتخدام Statistical Analysis
 2012 SAS- Systemتمت المقارنة باين المتوساغات حسال اختباار الضارق المعناوي افصا ر  LSDتحات مساتوى ( 1.15الاراوي و
عبد العزيز.)8111 ،
النتائج والمناقشة:
خصائص جسيمات الفضة النانوية المخمقة حيوياً:
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 -1التغاير الموني:
تباين النتاا ج فاي الماكل ( )1لمكمال عان التخمياق الحياوي لجساميات الضضاة النانوياة بواساغة الت ااير الماوني إلاى ت يار لاون ارماح الضغار
والكتمة الحيوياة لمضغار والمساتخم

الماا ي الحاار والباارد لمكتماة الحيوياة لمضغار  P. eryngiiمان عاديم الماون إلاى الماون األصاضر والبناي

بزيادة التركيز بعد  28ساعة من إضافة نترات الضضة.

انشكم  .1انحغاير انهىني نجسيمات انفضة اننانىية نألجزاء األربعة نهفطر  p. eryngiiبعذ  22ساعة

إن تضسير ظاىرة الت اير الموني لجسيمات الضضة النانوية يعزى إلى ظاىرة رنين بالزمون السغح ،فيذه الظاىرة تمتم خاصية تحدث
في الكثير من المعادن منيا الضضة نتيجة لوصول قغر جسيماتيا إلى المقياس النانو متر ،ولذل يتم استخدام جياز التحميل الغيضي
باألمعة فوق البنضسجية  UV.VIS Spectrophotometerعند أغوال موجية مختمضة إلثبات تكوين جسيمات الضضة النانوية
(بامسعود وباحويرث .)8112 ،وىذه النتيجة توافقت مع (محمود )8112 ،عند مالحظتو ت اير لوني في رامح الضغر
 Entomophthora muscaeبعد إضافة محمول نترات الضضة والتحضين لمدة  28ساعة من عديم المون إلى المون األصضر البني
والذي أكد تكوين جسيمات الضضة عند الغول الموجي  581بواسغة جياز تحميل الغيل الضو ي .
 -2الطيف الضوئي:
تبااين نتااا ج الغياال الضااو ي لتراكيااز جساايمات الضضااة النانويااة المحض ارة ماان الضغاار ال ااذا ي  P. eryngiiلألج ا از األربعااة بواسااغة
الغياال الضااو ي باسااتعمال جياااز  uv-vis-Spectrophotometerأن أعمااى قاايم لالمتصاصااية الغياال الضااو ي لمسااتخم

المااا ي

البارد لمضغر كان ضمن الغول الموجي  551_511أذ بم ت أعمى قيمة لالمتصاصية  8.101عند الغول الموجي  585لمتركيز  8ممي
مااوفري تميااو التراكيااز  1.5و  1و  1.5ممااي مااوفري إذ بم اات افمتصاصااية  1.2و 1.0و 1.88عنااد الغااول المااوجي نضس او بينمااا سااجل
رامح الضغر أعمى قيمة لالمتصاصية  1.11عند الغول الموجي  585لمتركيز  8ممي موفري يميو  1.22و 1.28و 1.22لمتراكياز 1.5
و 1و 1.5ممااي مااوفري عمااى الت اوالي عنااد الغااول المااوجي  585وأن أعمااى ماادى لالمتصااا
وبينت النتا ج أيضاً أن ىنال تناسباً غرديااً فاي افمتصاصاية ماع التركياز لمساتخم

كااان ضاامن الغااول المااوجي 525_511

الماا ي الحاار ،وأن أعماى مادى لالمتصاا

كاان

ضاامن الغااول المااوجي  585_051أذ بم اات أعمااى قيمااة لالمتصاصااية  1.520عنااد الغااول المااوجي  511لمتركيااز  8ممااي مااوفري تميااو
التراكيز  1.5و 1و 1.5ممي موفري إذ بم ت افمتصاصية  1.55و 1.50و 1.51عمى التوالي عند الغول الموجي نضسو ويالحظ أيضاً
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لمكتمة الحيوية لمضغر كاان ضامن الغاول الماوجي  551_511إذ بم ات أعماى قيماة لالمتصاصاية  1.20عناد

الغول الموجي  585لمتركيز  8ممي موفري تميو التراكيز لمتراكيز  1.5و  1و  1.5ممي موفري  1.21و 1.22و 1.25عمى التوالي عند
الغول الموجي .585
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انشكم  .5انطيف انضىئي نهكحهة انحيىية

إن أىام أسابال زياادة افمتصاصااية بزياادة التركياز قااد يعازى سابل ذلا إلاى أن لياذه الضغريااات فعالياة عالياة فااي تخمياق جسايمات الضضااة
النانوية وحسل التراكيز المدروسة فكمما زاد التركيز ينتج عناو زياادة فاي تخمياق النانوياة وبالتاالي زياادة فاي جسايمات الضضاة المتكوناة أذ
كمما زاد التركيز زادت قيمة افمتصاصية ومدة الضو الممت

أي وجود عالقة غردية بينيما وأن أىم مدى لألغوال الموجية لجسيمات

الضضاة يقاع ضامن ( )525-021والاذي يحقاق أحجاام الجسايمات النانوياة ضامن  111-5ناانو متار المصانعة بواساغة الضغرياات (Soni
) .and Prakash, 2013أماارت نتاا ج الد ارساات الساابقة إلاى ان األبعااد النانوياة مان ( )111 -5وحسال األغاوال الموجياة لمجسايمات
النانوية المصنعة بواسغة الضغريات لكال مان (_المساتخم

الباارد والكتماة الحيوياة و ارماح الضغار) الاذي كانات ضامن المادى الناانوي مان

( ،)111-11وىذا ما يحقق تكوين جسيمات الضضة النانوية في الحافت السابقة.
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 -3المجهر اإللكتروني الماسح :TEM
تبااين النتااا ج فااي المااكل ( )6الكماال عاان جساايمات الضضااة النانويااة بواسااغة المجياار اإللكترونااي الماسااح ( )TEMتكااوين وتحديااد مااكل
وحجم جسيمات الضضة النانوية بأمكال بيضوية وكروية عند الحجوم النانوية  21-01نانو متر.

انشكم  .6جسيمات انفضة اننانىية ( )AgNPsجحث انمجهر اإلنكحروني انماسح عنذ انحكبير 25000x

أمارت نتا ج الدراسات السابقة إلى أن األبعاد النانوية من ( )111-5وحسل األغوال الموجية لمجسيمات النانوية المصنعة بواسغة
الضغريات لكل من (المستخم

الما ي البارد والحار والكتمة الحيوية ورامح الضغر) الذي كانت ضمن المدى النانوي من ()111-11

وىذا ما يحقق تكوين جسيمات الضضة النانوية في الحافت السابقة .أن النتا ج أعاله تثبت تكوين جسيمات الضضة النانوية عند الحجوم
 21-01نانو متر ،التي تاكد أن الحجوم النانوية تقع ما بين  111-5نانو ميتر ،وىذه النتا ج توافقت مع ())Duran et al , . 2005
وتوافقت أيضاً مع (النعيمي.)8112 ،
تأثير تراكيز جسيمات الفضة النانوية في تثبيط نمو الفطر الممرض :P. aphanidermatium
تبين النتا ج فاي الجادول ( )1تاأثير جسايمات الضضاة النانوياة المحضارة مان الضغار ال اذا ي  P. eryngiiفاي تثبايغ الضغار الممارض P.
 aphanidermatiumوالتااي أمااارت إلااى تضااوق معاممااة ارمااح الضغاار عمااى باااقي المعااامالت بمااكل معنااوي اذ سااجمت أعمااى قغاار بم اات
 0.42ممام تمييااا معاممااة المساتخم

المااا ي البااارد لمكتماة الحيويااة اذ سااجمت  0.36مماام أماا بالنساابة لمتراكيااز فقاد أباادى التركيااز  1.5ممااي

موفري أعمى نسبة تثبيغ أذ سجل  0.44ممم متضوقاً عمى التركيز  8ممي موفري مع وجود فروق معنوية بينيماا مقارناة ماع بااقي التراكياز
 0.5و  1إذ سجل  0.36 ، 0.29ممم عمى التوالي وفيما يخ

التداخل فقد ابدى التركياز  1.5مماي ماوفري لمعامماة ارماح الضغار تضوقاا

معنويا عمى باقي تراكيز المعامالت إذ سجل أعمى قيمة تثبيغيو بم ت  0.66ممم فيما سجل التركيز  8لنضس المعامماة  0.57ممام مقارناة
مع مع باقي تراكيز المعامالت إذ سجل التركيز  0.5و  1ممي موفري لمعامماة المساتخم

الماا ي الحاار لمكتماة الحيوياة 0.25 ، 0.15

ممم عمى التوالي.
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انجذول  .1جأثير جراكيز جسيمات انفضة اننانىية في انفطر انممرض P. aphanidermatium
انحراكيز (مهي مىالري)
معامالت جسيمات انفضة اننانىية
2
1.5
1
0.5
0
0.57
0.66
0.49
0.41
0
راشح انفطر
0.33
0.37
0.31
0.23
0
انكحهة انحيىية نهفطر
0.48
0.51
0.43
0.36
0
انمسحخهص انبارد نهكحهة انحيىية
0.18
0.26
0.21
0.15
0
انمسحخهص انحار نهكحهة انحيىية
0.39
0.44
0.36
0.29
0
انمعذل
نهحراكيز  0.030انمعامالت × انحراكيز 0.13
نهمعامالت 0.044
اقم فرق معنىي L.S.D 0.05
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انمعذل
0.42
0.25
0.36
0.16
0.30

يرجااع ساابل تثباايغ الضغاار ماان قباال تراكيااز جساايمات الضضااة النانويااة إلااى أن جساايمات الضضااة النانويااة تمتما القاادرة بالتااأثير عمااى DNA
الضغر الممرض وذل بضقدان الحامض النووي  DNAقدرتو عمى افستنساخ والتضاعل مما يادي إلى خمال فاي عممياة استنسااخ ماريغ
ال  (kim et al., 2012) DNAكذل

تمتم القدرة عمى اختراق جدران خاليا الضغر (الوكيال . )8110 ،وذلا ألن جسايمات الضضاة

النانوية ليا القدرة عماى افلتصااق بجادران الخالياا الضغرياة مان ثام افختاراق وتحميال الجادر الخموياة وامتصاصايا مان خاالل التضاعال ماع
العمميااات افيضااية والحيويااة داخاال الضغاار والااذي يااادي إلااى التااأثير عمااى العمميااات التنظيميااة لمبروتينااات وافنزيمااات الخاصااة بااالضغر
وبالتاالي تثبايغ الضغار ) (Narayanan et al., 2014وايضاا لياا دور فعاال بمحااق الضاارر بالبروتيناات والادىون واألحمااض النوويااة
الخاصااة بالخاليااا الضغريااة _،كااذل يمكاان لمجساايمات النانويااة أن ت ارتبغ مبام ارة ب مااا الخميااة الضغريااة ممااا يااادي إلااى تحغاايم افب اوا
والخيوغ الضغرية والتراكيل التكاثرية لمضغر الممرض ).(Hwang et al., 2008
االستنتاجات:
 .1أظيار الضغاار  P. eryngiiكضاا ة عاليااة فااي التخميااق الحياوي لجساايمات الضضااة النانويااة ولجمياع األجا از المختبارة التااي مااممت
رامح الضغر والكتمة الحيوية والمستخم

الما ي الحار والبارد لمكتمة الحيوية.

 .8تميزت جسيمات الضضة النانوية المخمقة بتحاول لونياا األصاضر إلاى البناي وباأغوال موجياة  525-085ناانو متار وبأماكال مابو
كروية ذات ابعاد  21-01نانو متر.
 .0يعد التركيز  1.5ممي موفري لرامح الضغر المدروس أكثر كضا ة في تثبيغ الضغر الممرض  P. aphanidermatumمختبرياً
التوصيات:
 -1استخدام الضغريات ال ذا ية غير الضارة وغير المنتجة لمسموم الضغرية في تحضير الجسيمات النانوية.
 -8استخدام معادن اخرى (غيار الضضاة) فاي التخمياق الحياوي لمقارناة تأثيرىاا ماع جسايمات الضضاة النانوياة المحضارة فاي ىاذه
الدراسة.
المراجع:
الراوي ،خامع محمود وخمل اهلل عبد العزيز محمد ( .)8111تصميم وتحميل التجارل الزراعية ،الغبعة الثانية ،دار الكتل لمغباعة
والنمر ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق 552 .صضحة.
الممري ،حازم عيدان عبد الحسين ( .)8115تأثير المضترس Diptera:Cecidomyiidae Dicrodiplosis manihoti Harris
وجسيمات الضضة النانوية المحضرة بالغ ار ق البيولوجية في بعض الجوانل الحياتية لبق الحمضيات الدقيقي
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، جامعة ب داد، كمية الزراعة، أغروحة دكتوراه.Hemiptera:Pseudococcidae (Risso) citri Planococcus
. صضحة22 . العراقز،ب داد
Metarhizium anisopliae  تأثير جسيمات الضضة النانوية المصنعة بواسغة الضغر.)8112(  مروة ثامر عبد الستار،النعيمي
 أغروحة. وتغورىاTrogoderma granarium (Everts) ( عمى أدوار حمرة خنضسا الحبول المعريةMetchnikoff)
. صضحة180 . العراق، ب داد، كمية العموم لمبنات، جامعة ب داد،دكتوراه
 مجمة العموم البي ية. تأثير الجزي ات المتناىية في الص ر عمى تركيل التربة ومكوناتيا.)8110(  محمد عبد الرحمن،الوكيل
. 81-15 : )5( 88 ،والتكنموجية
أوراق المريمرة

 تأثير جسيمات الضضة النانوية باستخدام مستخم.)8112(  سالم فرج وباحويرث محروس عبداهلل،بامسعود

Cucurbita Pepo  في انبات ونمو بادرات نبات الكوسةProsopis juliflora  والسيسبانAzadirachta indica
.52-05 : )8( 0 . مجمة الجامعة العربية افمريكية.ونموىا
 في إنتاج دقا ق الضضة النانوية وتأثيرىا في الضغرp. lerotus spp  تقييم كضا ة الضغر ال ذا ي.)8112(  سيل سعداهلل،حسن
، قسم وقاية النبات،  رسالة ماجستير.  المسبل لمرض موت بادرات القمحPythium aphanidermatium الممرض
. صضحة150 . العراق، صالح الدين، جامعة تكريت،كمية الزراعة
Entomophthora

 تقييم تأثير جزي ات الضضة المخمقة حيويا بواسغة الضغر الممرض لمحمرات.) 8112(  حسين رياض،محمود
.10 :)88( 0 . مجمة العموم جامعة القادسية. عمى افغوار اليرقية لحمرة الذبابة المنزليةmuscae
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Abstract
A laboratory studies were conducted during 2018/2019 season at Plant
Protection Department, Faculty of Agriculture, University of Tikrit. The study
investigated the bio-synthesis of the nanoparticles of an edible mushroom
Pleurotus ostreatus A2019 using four fractions including fungus filtrate,
biomass, hot extract and cold extract of the biomass. The results of the
laboratory study indicated that the formation of silver nanoparticles from the
Pleurotus eryngii,_by detecting the chromatic heterogeneity of these four
fractions from yellow to brown, and recorded the highest absorption peaks
(using the spectrophotometer) of the silver nanoparticles of all fractions within
wavelengths ranged from 350 to 475 nm . All concentrations and fractions of
prepared Ag nanoparticles showed the highest inhibition growth against
pathogenic fungus P. aphanidermatum in comparison to control. The highest
inhibition of linear growth was recorded at a concentration of 1.5 mM in the
fungus filtrate treatment as it reached 0.66 mm, while the effect of
concentration of 0.5 mM in the hot extract treatment of the biomass recorded
the lowest inhibition linear growth 0.15 mm with significant differences
between them. While the filtrate treatment showed significant superiority with
the other treatments and it reached 0.42 mm compared to the other transactions,
where the treatments of the cold and hot aqueous extract and biomass recorded
0.36, 0.16, 0.24 mm respectively.
Key words: Silver nanoparticles, Pleurotus spp, Pythum sp, Wheat seedlings.
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