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تقييم كفاءة دقائق الفضة النانوية المخلقة حيوياً من الفطر الغذائي 

pleurotusostreatus A2019  مرض تعفن جذور القمح  مكافحةفي

(wheat root rot ) 

 (1) وعبدهللا عبد الكريم حسن *(1)سيف سعدهللا حسن
  .العراق ،الدينصالح  ،جامعة تكريت ،كلية الزراعة ، قسم وقاية النبات (1)

  )saifnassrei@gmail.com:. البريد اإللكترونيسيف سعد هللا حسنللمراسلة: )*

 11/11/2021تاريخ القبول:   11/06/2021تاريخ االستالم: 

 الملخص : 
مختبرات قسم وقاية النبات في    2019/  2018أجريت دراسة مختبرية وحقلية خالل الموسم  

الدراسة   تناولت   ، تكريت  جامعة   / الزراعة  كلية  النانوية وحقول  الفضة  دقائق  كفاءة  تقييم 
الغذائي   الفطر  من  حيويًا  مرض   مكافحةفي    pleurotus ostreatus A2019المخلقة 

الفطر   عن  المتسبب  القمح  جذور  النتائج ،  Pythum. aphanidermatumتعفن  اظهرت 
تأثيرًا   المحضرة  النانوية  الفضة  جسيمات  تراكيز  جميع  كفاءة  تثبيطالمختبرية  الفطر   في 

التر   أعلىوبلغت    بالشاهدمقارنة    .aphanidermatum Pالممرض   عند  تثبيط  كيز  نسبة 
الفطر  1.5 راشح  في  موالري  بلغت   pleurotus ostreatus A2019  الغذائي  ملي  اذ 

مقارنة    0.68 تراكيز    بالشاهد %  كافة  اظهرت  فيما   . تثبيط  نسبة  اي  فيها  تسجل  التي لم 
 بالشاهد فعالية ألنزيم اختزال النترات مقارنة    أعلىوانواع جسيمات الفضة النانوية المحضرة   

التر   أعلىوبلغت   عند  الفطر  1.5كيز  فعالية  راشح  في  موالري   pleurotus ملي 
ostreatus A2019    وحدة/    0.068وحدة/ مل مقارنة بالسيطرة التي بلغت    0.68اذ بلغ

عدم    إلىفيما أظهرت النتائج الحقلية لتقدير نسبة تركيزالكلوتاثيون المعدني في النبات  مل .
وجود أي فرقًا معنويًا بين المعاملة بجسيمات الفضة النانوية والشاهد اذ بلغت نسبة تركيز 

 ملغ/ مل على التوالي .  0.63و   0.6كلوتاثيون 

المفتاحية النانوية  :الكلمات  الفضة  ، spp  pleurotus،جسيمات 
aphanidermatum Pythium ، الكلوتاثيون 

 المقدمة :  
( من المحاصيل االقتصادية األولى في العالم من الناحية اإلنتاجية والقيمة  Triticum aestivumL)  القمحيعد محصول  

٪  20( . نظًرا ألنه يوفر حوالي  2013)منظمة االغذية والزراعة،    محليًا وعالمياً الغذائية العالية والذي يزرع على نطاق  
السعرات الحرارية و     القمح يتعرض محصول  . ( 2009al etDixon ,.)٪ من البروتين لألنماط الغذائية المتغيرة  21من 

ومنها األمراض الفطرية التي تهاجم المجموع الخضري والجذري في جميع مراحل النمو   المرضيةالعديد من المسببات    إلى
مما  بالنظر لالستعمال المكثف والمكرر للمبيدات الكيميائية    .(2008  ،)عبد الجليل  القمح  فيمسببه مرض تعفن الجذور  

mailto:saifnassrei@gmail.com
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و   إلى  يؤدي بالبيئة  واألضرار  التربة  المسببات  تلوث  في  المقاومة  صفة  وظهور  اإلنسان  من    المرضيةصحة  تسببه  وما 
. اتجهت جهود الباحثين في السنوات األخيرة إليجاد وسائل بديلة   (El-Sayd, 2000)خسائر جسيمة على المحاصيل  

( من بين أكثر    Nanotechnologyتقنية الجسيمات المتناهية في الصغر)النانو تكنلوجي  منها  المرضيةإلدارة المسببات  
المختلفة   العلوم  مجاالت  من  العديد  في  استخداما  وأدقها  النانو وتعد  .    (Bhattachryyaet al., 2010)التقنيات  تقنية 

من   الزراعي  المجال  في  اآلأ تكنلوجي  التي  هم  تستخدم  ليات  أن  فييمكن  بالكلفة   كأسلوب  تتمثل   والتي  الحديثة  الزراعة 
عن    المنخفضةاالقتصادية   عدم الناجمة  او  المحاصيل    التقليل  مختلف  تصيب  التي  الوبائية  االمراض  كمحاصيل  أنتشار 

من يزيد  الخضرما  ومحاصيل  المصنعة    الحبوب  االسمدة  المادية    ألنخفاضكفاءة  أكثر  كلفتها  الزراعي  المنتج  يجعل  مما 
على    يالزراع  المجال  .ويهدف تطبيق المواد النانوية في(Mehrotret al., 2010)مناسبة  الغير  للظروف البيئية    قاومة  م

الخصوص   المغذيات  تخفيض  إلىوجه  خسائر  وتقليل  النبات،  وقاية  /   تطبيقات  التأكسدي  الضغط  على  تأثيرها  وعدم 
النبات في  دراسة  أذ  .(Arora and Padua, 2010)المعدني  أن  Dimkpa ،  (2013أثبتت  جسيمات   2.5(  من  ملغ  

القمح وأن جسيمات الفضة النانوية لم يكن لها تأثيرات  الفضة النانوية لكل كغم تربة لم يكن لها تأثير سلبي على نمو نبات  
   إلىلذا هدفت الدراسة   ياء النافعة للنبات،سلبية على االح

جسيماتيتقي  .1 كفاءة  النانوية    م  مكافحة الفضة  الجذورمرض    في  الفطر    تعفن  عن  المتسبب 
aphanidermatum Pythium . 

 .Pباستخدام  تراكيز جسيمات الفضة النانوية المحضرة من الفطر الغذائي    nitrate reductaseتقدير فعالية أنزيم   .2
Ostreatus A2019 . 

 .  المدروسة القمحيم تأثير جسيمات الفضة النانوية في الضغط التأكسدي / المعدني ألصناف ي تق .3
 مواد البحث وطرائقه :  

 ostreatus pleurotus الفطممر الغممذائيو  .aphanidermatum Pالفطممر الممممرض  تمميتممم الحصممول علممى عزل 
A2019 من مختبرات كلية الزراعة جامعة تكريت قسم وقاية النبات. 

 جسيمات الفضة النانوية :
قايمة النبمات المحضمرة ممن تم الحصول على جسيمات الفضمة النانويمة ممن مختبمرات كليمة الزراعمة جامعمة تكريمت قسمم و      

 ( .2019قبل )حسن و حسن ، 
 :.aphanidermatum Pر دراسة تأثير تراكيز جسيمات الفضة النانوية على الفط

من خالل وضع  وذلك   .aphanidermatum P .الممرض  تم دراسة تأثير تراكيز جسيمات الفضة النانوية في نمو الفطر
الممرض قطر ) الفطر  في منتصف أطباق  1قطعة من  الصلب )  تحتوي سم(  الوسط الغذائي  ثاقف  ( بواسطة  PDAعلى 

عوملت األطباق بالتراكيز المختلفة لدقائق الفضة    ،سم( من منتصف الطبق1وعند وصول مستعمر الفطر على بعد )  فليني
 وضعت  ،سم من مستعمر الفطر    2ملي موالري ( من خالل عمل أربع حفر على بعد    2,    1.5,    1,    0.5النانوية )  

التوالي   التراكيز الحفر بمقدار    على  حرارة    0.1في  درجة  في  وحضنت  اك  م    25مل  وعند  معاملة  ت,  في  الفطر  نمو  مال 
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الحفر الحاوية على جسيمات الفضة    إلىقيست المسافة من نهاية حافة المستعمرة    ،نهاية الطبق    إلى) ماء مقطر(    الشاهد
 النانوية ب )ملم( . 
 :  Nitrate Reductaseمحاليل انزيم 

في لتر من   %5تركيز    propanolمل    25  مع  3AgNOمن  ملي موالري  30حضر المحلول من  ( :  Aتحضير محلول )
phosphate buffer  . 
naphthyl ethyiene -(1-MmN  0.05و  mMsulphanilamide 58)  حضر المحلول من( :  Bتحضير محلول )

diamine dihydrochloride  (NEED )  ، ( . 2021)حسن و حسن 
 :   nitrate reductaseالنترات   اختزالتقدير فعالية أنزيم 

( وتتلخص بإضافة   2021حسن وحسن ، تباع الطريقة المعتمدة من قبل)با  nitrate reductaseقدرت فعالية االنزيم        
مل من تراكيز جسيمات الفضة النانوية المحضرة لكل من ) الراشح الفطري , والمستخلص الحار والمستخلص البارد    2.5

  م    25وحضن المزيج في درجة حرارة    pH  7.5عند  ( المحضر سابقًا  A)مل  من محلول   2.5 إلى(  للفطروالكتلة الحيوية  
المحلول )  1.25دقيقة ثم أضيف له    60لمدة   المحضر سابقًا إليقاBمل من  اللون    ف(    إلى التفاعل مع مالحظة تغير 

وقدرت  نانو ميتر باستعمال جهاز الطيف الضوئي    540بعدها تم قياس امتصاصية المحلول بطول موجي  الوردي الغامق  
 : (Parel, 2010Jaide and)وحدات الفعالية االنزيمية اعتمادا على االمتصاصية وحسب المعادلة التالية

االمتصاصية على  طول موجي 𝟒𝟓𝟎 نانو  متر 
𝟔𝟎 × 𝟐. 𝟓

=  الفعالية األنزيمية الفعالية( مليلتر  / وحدة )
 = زمن التفاعل ) دقيقة (   60

 = محلول االنزيم المضاف ) مليلتر (  2.5
 :المبيد كالزير

وبتركيز  الحقلية  التجارب  في  النانوية  الفضة  جسيمات  مع  المقارنة  لغرض  فطري  كيمائي  كمبيد  كالزير  المبيد  استخدم 
 الموصي به من شركة انتاج المبيد  

 :   Glutathioneتقدير نسبة الكلوتاثيون 
 ,.Rahman et al)قدرت نسبة الكلوتاثيون للتعبير عن االجهاد المعدني للنبات باستعمال الطريقة المتبعة من قبل        

استمرا  (2006 بعد  الجذر  منطقة  التزهير.من  حاله  الى  ووصوله  النبات  من    ر  التفاعل  مزيج  من    0.5يتألف  مل 
النباتات جذور  سحق   ( خالل  من  المحضر  النبات  حدا  المستخلص  على  مكرر  معاملة(  لكل  لكل  مكررات  من    )ثالث 

 phosphateمل    0.25  إلىمل ماء مقطر ( المضاف    2.5غرام جذر /    1بواسطة هاون خزفي بواقع    القمحأصناف  
buffer     6.8عند  pH    من    0.5معDTNP    ( غرام / لتر  0.8المحضر بإذابةphosphate buffer    ترك الخليط )

عند    5لمدة   الخليط  امتصاصية  قيست  بعدها  الضوئي    412دقائق  الطيف  جهاز  بواسطة  متر  نانو 
Spectrophotometer-uv-vis 
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تركيز  ا       القياسي    Glutathioneستخرج  المنحنى  من    المحضرمن  تراكيز  مع  Glutathioneمن  -5,5المتفاعل 
dithiobis-(2-nitrobenzoic acid)DTNP))  ( 1بنفس الطريقة أعاله كما في الشكل . ) 

 
 Glutathioneمن تراكيز من ( المنحنى القياسي 1شكل )

 التحليل االحصائي :  
( الكامل  العشوائي  التصميم  حسب  البحث  تجارب  باستخدام  CRDطبقت  النتائج  وحللت  عاملية  بتجربة   )Statistical 

Analysis System   -SAS  (2012)    تمت المقارنة بين المتوسطات حسب اختبار الفرق المعنوي االصغرLSD   تحت
 .0.05مستوى 

 النتائج والمناقشة :  
 في تثبيط نمو الفطر الممرر      P. ostreatus A2019من الفطر تراكيز جسيمات الفضة النانوية المحضرة تأثير

P. aphanidermatium : 
تثبمميط نمممو الفطممر فممي  P. ostreatus A2019لفطممرا مممن تراكيممز جسمميمات الفضممة النانويممة المحضممرة تممأثير تبممين نتممائج

وجممود ارتفمماع فممي نسممبة التثبمميط عنممد زيممادة التركيممز لغايممة  إلممى (1الجممدول رقممم ) فممي P.  aphanidermatiumالممممرض
تفمموق معاملممة راشممح الفطممر علممى بمماقي المعممامالت اذ بلغممت  إلممى ملممي ممموالري فممي المعممامالت كممما تبممين النتممائج 1.5التركيممز 

ممممع  مقارنمممةملمممم  0.40لغمممت ملمممم ممممع عمممدم وجمممود فمممروق معنويمممة ممممع معاملمممة المسمممتخلص البمممارد للكتلمممة الحيويمممة اذ ب 0.43
ملم على التموالي ممع وجمود فمروق  0.17و  0.28الحيوية اذ بلغتا  كتلةمعاملتي الكتلة الحيوية للفطر والمستخلص الحار لل

ملمي مموالري  1.5مع معاملتي راشح الفطر والمستخلص البارد للكتلة الحيوية أما بالنسبة للتراكيمز فقمد أبمدى التركيمز  معنوية
 0.40و  0.44( اذ بلمغ كمل ممنهم  0.5و  1و 2ملم مع وجود فروق معنوية مع التراكيمز)  0.50نسبة تثبيط اذ بلغ   أعلى

( المذي لمم يسمجل اي نسمبة تثبميط وفمي الشماهدملي موالري )معاملة  0كيز ملي موالري على التوالي مقارنة مع التر   0.28و  
 الذي سجل ملي موالري في المعاملة المؤلفة من المستخلص الحار للكتلة الحيوية 0.5التركيز ما يخص التداخل فقد ابدى 

 .ملم  0.18أدنى نسبة تثبيط أذ بلغ 
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     .P في تثبيط نمو الفطر الممر معامالت جسيمات الفضة النانوية في تثبيطتأثير اربعة تراكيز من ( 1جدول رقم )
aphanidermatium ( عبراً عنها بطول المسافة بين حافة المستعمرة والحفر الحاوية لتركيز المعاملة )ملمم 
 معامالت جسيمات

 الفضة النانوية 

 التراكيز )ملي موالري( 

0 0.5 1 1.5 2 
 المعدل

 المعامالت

 a0.43 0.61 0.68 0.51 0.35 0 راشح الفطر 

 c0.28 0.38 0.44 0.35 0.23 0 الكتلة الحيوية للفطر 

 b0.40 0.56 0.61 0.49 0.33 0 المستخلص البارد للكتلة الحيوية

 d0.17 0.21 0.26 0.22 0.18 0 المستخلص الحار للكتلة الحيوية

 d0.27 c0.39 a0.50 b0.44 0.32 0 المعدل

 0.13المعامالت × التراكيز       0.041للتراكيز     0.05للمعامالت        0.05L.S.Dاقل فرق معنوي 

في  التأثير  ات الفضة النانوية تمتلك القدرة  أن جسيم  إلى يرجع سبب تثبيط الفطر من قبل تراكيز جسيمات الفضة النانوية  
DNA    النووي الحامض  بفقدان  وذلك  الممرض  يؤدي    DNAالفطر  والتضاعف مما  على االستنساخ  في    إلىقدرته  خلل 

ال شريط  استنساخ  )الوكيل    DNA(Kim et al., 2012 )  معملية  الفطر  خاليا  جدران  اختراق  على  القدرة  تمتلك  كذلك  
القدرة على االلتصاق بجدران الخاليا الفطرية من ثم االختراق وتحليل  ألن جسيمات الفضة النانوية لها    ( . وذلك2013،

التأثير على    إلىالجدر الخلوية وامتصاصها من خالل التفاعل مع العمليات االيضية والحيوية داخل الفطر والذي يؤدي  
بالفط الخاصة  واالنزيمات  للبروتينات  التنظيمية  الفطر  العمليات  تثبيط  وبالتالي    ( Narayanan andPark, 2011)ر 

ب فعال  دور  لها  النووية  وايضا  واألحماض  والدهون  بالبروتينات  الضرر  يمكن لحاق  كذلك  الفطرية   بالخاليا  الخاصة 
ية أثر كيب التكتحطيم االبواغ والخيوط الفطرية والترا إلىالفطرية مما يؤدي  مباشرة بغشاء الخليةللجسيمات النانوية أن ترتبط 

الممرض   التركيز  .  (Hwang et al., 2008)للفطر  عند  االنزيمية  الفعالية  انخفاض  سبب  موالري    2ويرجع    إلى ملي 
في التداخل مع التراكيز العالية    أثر وجود مركبات ضمن الراشح والمستخلص الحار والبارد والكتلة الحيوية للفطر التي لها  

انخفاض فعالية االنزيم ومثل هذا المركبات ) قلويدات ، فينوالت ، انزيمات و    إلىمن جسيمات الفضة النانوية مما أدى  
تجة من الفعالية االنزيمية يحددها عاملين االول االنزيم والثاني تركيز المادة االساس مع ومنتجات فطرية ( ، وأن المواد النا

الفضة   التفاعل فكلما زادت أيونات  غير    أعلى   إلىبعض ظروف  في العينات فهذا يعني أن االنزيم  حد من كمية االنزيم 
ك سلبًا على عمل االنزيم ايضًا وهذا يؤدي (يؤثر ذلpHومع تغير ظروف التفاعل )زمن +    أعلىقادر على تحويل تراكيز  

 ( . Vaidyanathan et al., 2010) ملي موالري  2انخفاض الفعالية االنزيمية في التركيز  إلى
 .Pباستخدام  تراكيز جسيمات الفضة النانوية المحضرة من الفطر الغذائي    nitrate reductaseتقدير فعالية أنزيم  

Ostreatus A2019 : 
في      النتائج  )تبين  رقم  أنزيم  (  2الجدول  النانوية   nitrate reductaseلفعالية  الفضة  جسيمات  تراكيز  باستعمال 

الغذائي   الفطر  من  مل    9P. Ostreatus A201المحضرة   / باقي  ل  معنوي   تفوق   إلى وحدة  على  الفطر  راشح  معاملة 
  0.17عالية انزيمية اذ بلغت  مقارنة مع معاملة المستخلص الحار التي سجلت ادنى فمل  وحدة/  0.40اذ بلغت    المعامالت

النتائج  مل  وحدة/ تبين  كما  التركيز    إلى،  الفطر1.5تفوق  راشح  معاملة  في  موالري  باقي  للتداخل    ملي  تراكيز على 
من  تاله    وحدة / مل مع وجود فروق معنوية مع التركيز الذي  0.66ط أنزيمي اذ بلغ  معدل نشا  أعلى اذ أبدى    المعامالت

المعاملة  نفس التركيز  وحدة / مل  مقارنة    0.61اذ بلغ    والتركيز  من  الحار    0مع  المستخلص  من معاملة  ملي موالري 
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زيادة فعالية االنزيم لجميع المعامالت بزيادة التركيز لغاية   إلىالنتائج    كما تبين  وحدة / مل  0.022للكتلة الحيوية اذ بلغ  
 ملي موالري .  2ملي موالري ثم انخفضت الفعالية عند التركيز  1.5تركيز 
 .Pباستخدام  تراكيز جسيمات الفضة النانوية المحضرة من الفطر الغذائي  nitrate reductaseنزيم  ( تقدير فعالية أ2جدول )

Ostreatus A2019 
 

معدل 

 المعامالت

 

 

 التراكيز )ملي موالري( 

 

 معامالت جسيمات

الفضة النانوية    
2 1.5 1 0.5 0 

a0.41 0.45 0.66 0.51 0.34 0.068  راشح الفطر 

c0.28 0.32 0.44 0.35 0.23 0.047  الكتلة الحيوية للفطر 

b0.37 0.35 0.61 0.48 0.33 0.063 المستخلص البارد للكتلة الحيوية 

0.17d 0.18 0.26 0.23 0.18 0.022 المستخلص الحار للكتلة الحيوية 

0.30 0.32c a0.50 0.39b 0.27d 0.050  معدل التراكيز 

 0.23المعامالت × التراكيز       0.019للتراكيز          0.015للمعامالت       L.S.D 0.05اقل فرق معنوي 

الفضة في تخليق الجسيمات    أحد أهم العوامل  ، المنطلق من الكائنات الحية الدقيقة ، هو  nitrate reductaseإن إنزيم
، وخاصًة    NADH,NADثنائي نوكليوتيد االدنين واميد النيكوتين  أظهرت الدراسات أن اإلنزيمات المعتمدة على  النانوية ،

المعدنية النانوية  للجسيمات  الحيوي  النترات ، هي عوامل مهمة في التخليق  أثناء .    (Jepson et al., 2007)  اختزال 
االختزال   النترات  عملية  تحويل  بالنتريت    إلىيتم  يقومالذي  اإللكترون  ب  دورة  يتم   إلى نقل   ، لذلك  ونتيجة  الفضة  أيونات 

فعالية    أعلى. ويرجع سبب تفوق راشح الفطر ك  (Ghorbani, 2012)النانوية    الفضة  جسيمات  إلىتحويل أيونات الفضة  
من الداخل الخلوي أما عن المستخلص    أعلىبشكل    extracellularاً أن الفطر ينتج االنزيم بشكلة الخارج خلوي  إلىأنزيمية  

التب فظروف  الحيوية  للكتلة  األالبارد  االنزيم  فعالية  على  حافظت  أدى  ريد  الذي  للمستخلص    إلىمر  االنزيمية  الفعالية  أن 
ي ت فعاليته األنزيمية بالحرارة كون االنزيم يتألف من بروتين وجزء معدنأثر من المستخلص الحار الذي بدوره ت  أعلىالبارد  

نزيم للكتلة الحيوية بوجود  أن الكتلة الحيوية محدودية إنتاج األ  إلى، ويرجع سبب انخفاض الفعالية االنزيمية للكتلة الحيوية  
 Anil et)التراكيز المختلفة من نترات الفضة مقارنة براشح الفطر الذي ينتج االنزيم فيه من قبل الفطر طيلة مدة التحضين  

al., 2007  . ) 
 (: 1-في تركيزالكلوتاثيون )ملغم.مل P.ostreatusA2019جسيمات الفضة النانوية المحضرة من الفطر  تأثير

 ( الجدول  في  النتائج  الفطر    تأثير(  3توضح  من  المحضرة  النانوية  الفضة  تركيز  A2019P.ostreatusجسيمات   في 
تفوق جميع المعامالت    إلى  P. aphanidermatumتحت ظروف االصابة بالفطر الممرض   (  1-الكلوتاثيون )ملغم.مل

والتي لم تحدث  1-ملغم.مل  0.6أدنى نسبة تركيز كلوتاثيون اذ بلغت    الشاهدعلى معاملة الفطر الممرض وقد ابدت معاملة  
فرقاً  بلغت    معنوياً   اي  اذ  النانوية  الفضة  جسيمات  معاملة  الفطر 1-ملغم.مل  0.63مع  بوجود  للمعامالت  بالنسبة  اما 

  1-ملغم.مل   0.65الممرض فقد ابدت المعاملة المؤلفة من جسيمات الفضة النانوية ادنى نسبة تركيز كلوتاثيون اذ بلغت  
ال وجسيمات  كالزير  الكيمائي  المبيد  من  المؤلفة  المعاملة  بلغت  تلتها  اذ  النانوية  وجود    1-ملغم.مل  0.67فضة  عدم  مع 

ما بالنسبة أ  1-ملغم.مل  0.73نسبة تركيز كلوتاثيون اذ بلغت    أعلىفروق معنوية مقارنة بمعاملة الفطر الممرض اذ سجلت  
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شام  لألصناف و  العراق  الصنفين  ابدى  فقد   ) المعامالت  عن  النظر  بغض  بلغا    6)  اذ  كلوتاثيون  نسبة  و    0.64أدنى 
على  1-ملغم.مل  0.68و    0.68على التوالي مع وجود فروق معنوية مع صنفي ابو غريب واباء اذ بلغا  1-ملغم.مل  0.64

العراق   الصنف  في1-ملغم.مل  0.56ادنى نسبة كلوتاثيون اذ بلغت    الشاهد وفي ما يتعلق بالتداخل فقد أبدت معاملة  التوالي،
 .   6في صنف شام  1-ملغم.مل 0.6مع عدم وجود فروق معنوية مع معاملة جسيمات الفضة النانوية اذ بلغت 

  ألربعة( 1-في تركيزالكلوتاثيون )ملغم.مل  P.ostreatusA2019جسيمات الفضة النانوية المحضرة من الفطر  تأثير( 3جدول )
 P. aphanidermatumاصناف من الحنطة العراقية تحت ظروف االصابة بالفطر الممر    

معدل  االصناف المعامالت

 أباء العراق 6شام  أبو غريب المعامالت

 0.6 0.6 0.56 0.58 0.64 السيطرة 

 s(AgNP 0.65 0.6 0.61 0.66 d0.63(جسيمات الفضة النانوية 

 P. aphanidermatum (P.a) 0.73 0.71 0.7 0.76 0.73aالفطر 

(P.a) + (AgNPs) 0.66 0.63 0.63 0.67 d0.65 

(P.a) + Glazer   0.71 0.66 0.69 0.72 المبيد b0.7 

(P.a) + (Glazer) +(AgNPs) 0.68 0.65 0.65 0.69 c0.67 

 a0.68 b0.64 b0.64 a0.68 0.66 معدل االصناف

 0.097المعامالت× االصناف          0.039  لإلصناف  0.048للمعامالت         .0.05L.S.Dاقل فرق معنوي 

االجهاد الحيوي الذي تسبب به الفطر   إلىن االرتفاع في نسبة الكلوتاثيون في معاملة الفطر الممرض يعزى سبب ذلك  إ
المباشر  P. aphanidermatumالممرض   تأثيره  خالل  على   radicals oxygen activated تكوين  فيمن  والتأثير 

زيادة تخليق مركبات    إلىمما أوعز للنبات    peroxides Lipid هدم األغشية وزيادة في    في زيادة  و سلسلة نقل اإللكترون  
ارتفاع    إلىمما يؤدي  جهاد الحيوي  لتحمل اال  ومواد مضادات األكسدة وكذلك إنزيمات مضادات األكسدة ومنها الكلوتاثيون 

النبات   في  الكلوتاثيون  الفضة  (Michelet et al., 2005)نسبة  جسيمات  قبل  من  الممرض  الفطر  تثبيط  عملية  وأن   .
التي تعمل على منع استنساخ والتضاعف لشريط    DNAالنانوية من خالل تأثيرها على بروتينات الفطر والحامض النووي  

  توازن في نسبة   إلىالخاص بالفطر قد ساهمت بصورة إيجابية من منع حدوث أي اجهاد حيوي االمر الذي أدى  DNAال  
عالوة على ذلك أن التراكيز المنخفضة من جسيمات الفضة النانوية   (Elgorbanet al., 2016)  الكلوتاثيون في النبات

يؤدي   الذي  االمر  النبات  على  سلبية  أثار  اي  تحدث  األ  إلى ال  التراكيز  أن  حين  في  اجهاد معدني  هذه    على حدوث  من 
في كال المجموعين الجذري والخضري للحنطة سوف   sAgnpالنسبة لها تأثير في أختزل نمو النباتات ، لذلك يعد تراكم  

ن  إف  oxidized glutathioneتراكم الكلوتاثيون المؤكسد    إلىالضغط التأكسدي على النبات وهذا بدورة يؤدي    إلىيؤدي  
 Dimkpaet)وهذا ما جاءت به دراسة  ت تأثيرات سلبية على نمو النبات  قد تكون ذا  التراكيز العالية من الجسيمات النانوية

al., 2013)   .  للمبيد التي تحتوي على    المادة الفعالة أما المبيد كالزير له دور في عملية تثبيط الفطر الممرض من خالل
الرايبوسومي  Metalaxyمركب   النووي  الحامض  تكوين  في  يؤثر  وجدر    فيتؤثر    وأيضا  rRNAالذي  البالزمية  االغشية 

يؤدي   ثم  ومن  الفطريات  نموها  إلىخاليا  يؤثر  تثبيط  فأنه  كذلك  الخاص  .  البروتين  وتثبيط  السبورية  الحوافظ  تكوين  على 
عالوة على ذلك له دور قليل بالتأثير على مايسليوم الفطر    Mitosisبالفطر كما يعمل ايضًا على تثبيط االنقسام النووي  

 (  2005) عبد الرحمن ، وعملية انبات االبواغ
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 االستنتاجات :
التركيز   .1 موالري   1.5يعد  من    ملي  النانوية  الفضة  الفطرلجسيمات  الفطر األالمدروس  راشح  تثبيط  في  كفاءة  كثر 

 . من باقي التراكيز للمعامالت االخرى اكسدة النترات فعالية ألنزيم علىمختبريًا واألP. aphanidermatumالممرض 
القمح بتركيز   .2 اثار   1.5أن معاملة بذور  اي  لم تسجل  المبيد كالزير  او مع  لوحده  الفطري  الراشح  من  ملي موالري 

 .  المدروسة القمحفي الضغط التأكسدي / المعدني ألصناف سلبية 
 :   المراجع

مجلة العلوم    .تأثير الجزيئات المتناهية في الصغر على تركيب التربة ومكوناتها  .  (2013الرحمن  )الوكيل ، محمد عبد  
 .   20-15  :(4) 22 .البيئية والتكنلوجية 

في أنتاج دقائق الفضة النانوية وتأثيرها في    Pleurotusspp( . تقييم كفاءة الفطر الغذائي  2019سعدهللا )حسن ، سيف  
وقاية    Pythium aphanidermatiumالفطر   قسم   . ماجستير  رسالة   . الحنطة  بادرات  موت  لمرض  المسبب 

 صفحة .   146النبات . كلية الزراعة . جامعة تكريت . صالح الدين . العراق .  
( الكريم  عبد  عبدهللا  وحسن  سعدهللا  سيف   ، .  2021حسن  أنزيم  (  الفضة    nitrate reductaseفعالية  دقائق  باستخدام 

الفطرين   حيويًامن  المخلقة   Pleurotusostreatus var ostreatusو    Pleurotuspulmonariusالنانوية 
 .  7-1(: 1)3 . المجلة العربية للبحث العلمي .aphanidermatum Pythiumوتأثيرها على الفطر  

( الكريم  عبد  عبدهللا  وحسن  سعدهللا  سيف   ، الفطر 2019حسن  من  حيويًا  المخلقة  النانوية  الفضة  جسيمات  تأثير   .  )
الفطر    Pleurotuseryngiiالغذائي   نمو  تثبيط  موت   Pythium aphanidermatiumفي  لمرض  المسبب 

 .  432-422(:  4)7وسقوط بادرات نبات القمح . المجلة السورية للبحوث الزراعية .  
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Abstract: 

A laboratory and field study were conducted during the 2018/2019 

season in the laboratories of the Department of Plant Protection and 

Fields of the College of Agriculture / Tikrit University. The study 

evaluated the efficiency of biosynthetic silver nanoparticles from the 

food fungus Pleurotusostreatus A2019 in controlwheat root rot 

disease caused by PythumaphanidermatumThe laboratory results 

showed the efficiency of all concentrations of the prepared silver 

nanoparticles to inhibit the pathogenic fungus P. aphanidermatum 

compared to the control, and the highest percentage of inhibition at 

the concentration was 1.5 mM in the filter of the fungus P. ostreatus 

A2019, which amounted to 0.68% compared to the control in which 

no inhibition rate was recorded. While all concentrations and types of 

prepared silver nanoparticles showed the highest activity of nitrate 

reduction enzyme compared to the control, and the highest activity 

was at a concentration of 1.5 mM in the filter of the fungus 

P.ostreatus A2019 It was 0.68 units/ml compared to the control, 

which amounted to 0.068 units/ml. on the other handthe field results 

for estimating the concentration of the mineral glutathione in the 

plant, where the control treatment showed the lowest concentration of 

glutathione, which amounted to 0.6 mg.ml-1, which did not make any 

significant difference with the treatment of silver nanoparticles, which 

amounted to 0.63 mg.ml-1 . 
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