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 الملخص
مف مناطؽ )تكريت و العمـ و الػدور و سػامراء، بمػد والػدجيؿن ضػمف محافظػة  عزلة فطرية 17ت عزل

المعػػػزوؿ مػػػف منطلػػػة العمػػػـ فػػػ   F. roseumاظهػػػرت النتػػػائت الم تبريػػػة اف الفطػػػر ، صػػػضح الػػػديف
المسػب  لمػرض تعفػف  F. solaniأكثر الفطريات تثبيطا لنمو الفطر الممرض  محافظة صضح الديف

ممـ والذي اظهر تفوقا معنويا ملارنػة بالفطريػات ار ػرو، ويميػ   3775التثبيط ت منطلة الجذور اذ بمغ
 Monilia و A. fumigatus و  Mucor microspores1 و  F. oxysporumكؿ مف الفطر 

sp. و Candida sp. و A. oryzae و  271و  2775و  2775و  3و  372، اذ بمػ  معػدؿ التثبػيط
باسػػت داـ تلانػػة  F. roseumبػػروتيف مػػف رالػػر الفطػػر  16تػػـ فصػػؿ وتنليػػة .  ممػػـ عمػػت التػػوال  2

 1781 صاصػػػيةامت [، بمغػػػت أقصػػػا اEDTA celluloseكروماتوغرافيػػػا التبػػػادؿ اصيػػػون   المبػػػادؿ 
فػػ  حػػيف بمغػػت عمػػت التػػوال ،  29و 25 نػػانوميتر لزجػػزاء 1773يميهػػا  47نػػانوميتر لمجػػزء المفصػػوؿ 

. وعنػػد تلػػدير تثبػػيط نمػػو الفطػػر الممػػرض 65نػػانوميتر فػػ  الجػػزء  1712 ػػذا اللمػػـ امتصاصػػية أدنػػت 
F. solani  مػو الفطػر كانػت بروتينػات مثبطػة لن 9لكافة ارجزاء المفصػولة أظهػرت النتػائت اف  نػاؾ
تثبػػػيط نمػػػو الفطػػػر الممػػػرض  ت نسػػػبةاذ بمغػػػ ،59، 47، 43، 37، 33، 29، 27، 21، 18لزجػػػزاء 
، %49717و  82714و  76712و  71738و  5372و  81741و  37726و  48716و 41713

عمػػت التػػوال . وعنػػد تلػػ يص البروتينػػات المضػػادة لنمػػو الفطػػر الممػػرض، أظهػػرت النتػػائت اف عائديػػة 
رنزيمػات كانػت  59و 47و 37 و 29 و 27 و 21 و18فػ  ارجػزاء  المضػادة لمفطريػات البروتينات

و مثػبط البروتيػز  Peroxidaseديز يو البيروكسػ Polyphenol oxidase اوكسػيديز متعػدد الفينػوؿ
Protease inhibitor و البروتيػػػػػزProtease الكػػػػػايتنيز رنػػػػػزيـمتنػػػػػاظريف  وChitinase-I  

 .17.6البروتينػػػات اذ بمغػػػت الفعاليػػػة النوعيػػػة لهػػػذا ، glucanaseو الكموكػػػانيز  Chitinase 2و
وحدة انزيمية /ممغـ بروتيف عمػت التػوال .  12781و 27741و 24747و 18766 و 28793 و 8711و

والتػ  سػجمت نسػ  تثبػيط لنمػو الفطػر الممػرض  43و 33واظهرت النتائت أيضػا اف كػؿ مػف ارجػزاء 
F. solani  لكنهػػا لػػـ تظهػػر أي فعاليػػة انزيميػػة وعػػدت كبروتينػػات مضػػادة 76712و 5372بليمػػة %

 عمت التوال . AFP2و AFP1لنمو الفطريات 
 المقدمة

الػػػت العائمػػػة البلوليػػػػة ن  Vicia faba L)يعػػػود محصػػػوؿ البػػػاقضء 
(Fabaceaeو ػػػػػػو أحػػػػػػد المحاصػػػػػػيؿ اللػػػػػػتوية المهمػػػػػػة مػػػػػػف الناحيػػػػػػة  ن

اصقتصادية ف  العديد مف بمداف العالـ ويأت  بالمرتبة الثانيػة بعػد العائمػة 
. يػػػزرع نبػػػػات البػػػاقضء فػػػػ  [2 و [1  ار ميػػػة اصقتصػػػػادية فػػػػ النجيميػػػة 

 لمزروعػػة فيػػ أغمػػ  المنػػاطؽ الزراعيػػة فػػ  العػػراؽ، إذ بمغػػت المسػػاحة ا
 [3  اك طنػػػ 114611دونمػػػاك وكميػػػة اسنتػػػاج  58611حػػػوال   2112لعػػػاـ 

أ مية ف  تحسيف صفات التربػة مػف  ػضؿ تثبيتػ  لمنتػروجيف  لهذا النبات
التػػ   .Rhizobium spالجػوي فػ  العلػػد الجذريػة بالتعػػايش مػ  بكتريػػا 
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تحفز تكويف تمؾ العلد الجذرية. لػذا فهػو يػد ؿ فػ  التعاقػ  المحصػول  
 لتحسيف  واص التربة، فضضك  [الزراعيةالدورة  

الفيتامينػات  بعػض عمػتنسبة عالية مف البروتينػات و عف احتواء الباقضء 
وعػػػػػدد مػػػػػف العناصػػػػػر المعدنيػػػػػة مثػػػػػؿ الكالسػػػػػيـو  B3و B1و Aمثػػػػػؿ  

 . [4 والحديد والفسفور والبوتاسيـو 
تصػػػػا  البػػػػاقضء بالعديػػػػد مػػػػف اصمػػػػراض الفطريػػػػة وا مهػػػػا مػػػػرض تعفػػػػف 

 فػ ف اصمػراض ذات التػأثير الكبيػر قواعد السيلاف والذي يعد مالجذور و 
، ففػػػػ  السػػػػنوات [5 محصػػػػوؿ البػػػػاقضء فػػػػ  العديػػػػد مػػػػف منػػػػاطؽ العػػػػالـ 

ار يػػرة لػػوحظ ان فػػاض فػػ  معػػدصت اسنتػػاج فػػ  محصػػوؿ البػػاقضء فػػ  
حسػػػ  مػػػا ألػػػار اليػػػ  المركػػػز ب 2111العػػػراؽ إذ بمػػػ  اسنتػػػاج فػػػ  سػػػنة 

فلػػد بمػػ   2111ة طػػف امػػا فػػ  سػػن 221524اصحصػػائ  السػػنوي حػػوال  
 نػػاك ط 114611فبمػػ  اسنتػػاج  2112عػػاـ  و فػػ  نػػاك ط 154411اسنتػػاج 

واف  ػػذا اصن فػػاض فػػ  اسنتػػاج يعػػود الػػت أسػػبا  كثيػػرة ومػػف ابػػرز  ػػذا 
ارسػػػػبا   ػػػػو اسصػػػػابة بالعديػػػػد مػػػػف المسػػػػببات المرضػػػػية لمنبػػػػات التػػػػ  

 Rhizoctoniaو  .Fusarium spتتواجد ف  التربة وا مهػا فطريػات 

solani   وPythium sp.  وMacrophomina phaseolina  ،
إذ تلـو  ذا الفطريات بمهاجمة البذور والبادرات وجػذور  ػذا المحصػوؿ 

، ، [6 ممػػػا يػػؤدي الػػػت حػػػدوث  سػػائر كبيػػػرة فػػػ  اسنتػػػاج  مسػػببة تعفنػػػ 
حيائيػػة فيزيائيػػة وكيمياويػػة و طػػرؽ عػػدة وتسػػت دـ لملاومػػة  ػػذا المػػرض  ا 

واركثر ليوعا    است داـ المبيدات والمب رات الكيمياويػة . ونظػراك لمػا 
تسػػػبب  المبيػػػدات الكيميائيػػػة مػػػف تمػػػوث بيئػػػ  وم ػػػاطر لشنسػػػاف والنبػػػات 
والحيواف عبر السمسمة الغذائية وكذلؾ ظهػور اففػات الملاومػة فهػ  تعػد 

بديمػػة  . لػػذلؾ فمػػف الضػػروري البحػػث عػػف طرائػػؽ[7 غيػػر ملبولػػة بيئيػػا 
تحػػؿ محػػؿ المبيػػدات الكيميائيػػة تكػػوف أكثػػر أمانػػا وغيػػر مكمفػػة وصػػديلة 

 مثػػؿلمبيئػػة ومػػف بػػيف ا ػػـ  ػػذا الطرائػػؽ  ػػو اسػػت داـ الطرائػػؽ اصحيائيػػة 
، فضػػض عػػف اسػػت داـ اصحيػػاء الملاومػػة [8 اسػػت داـ ارصػػناؼ الملاومػػة

التػػػػ   [Trichoderma sp.  9لممسػػػػببات المرضػػػػية مثػػػػؿ فطريػػػػات 
نجحػػػت كبػػػديؿ لممبيػػػدات الكيميائيػػػة، وفطريػػػات المػػػايكورايزا الحويصػػػمية 

مثػػػػؿ الفطػػػػر  Vescular Arbuscular Mycorrizaاللػػػػجيرية 
Glomus intaradices  11] الفطػر  و ، Pleurotus sp.  11] .

 اصػػة الفطريػػات منهػػا الػػت نسػػ  بكمػػا وأدت روالػػر اصحيػػاء الملاومػػة و 
، صحتػػواء روالػػر الفطريػػات [12 ة بات المرضػيفاوتػة فػػ  تثبػػيط المسػػبمت

عمػػػت المػػػواد المثبطػػػة لمنمػػػو مثػػػؿ المضػػػادات الحيويػػػة والسػػػمـو الفطريػػػة 
تعػػد البروتينػػات المضػػادة  وواصحمػػاض العضػػوية واصنزيمػػات الهاضػػمة 

 مػػػف العوامػػػؿ Anti-Fungal Proteins [AFPs]لنمػػػو الفطريػػػات 
المهمػػػػػة التػػػػػ  اثبتػػػػػت دور ػػػػػا فػػػػػ  تثبػػػػػيط العديػػػػػد مػػػػػف انػػػػػواع الفطريػػػػػات 

 .[13 والحيواف والنبات  لشنسافالممرضة 
ور البػػاقضء ولعػػدـ نظػػرا ر ميػػة ال سػػائر التػػ  تسػػببها امػػراض تعفػػف جػػذ

مػػف الفطريػػات  AFPsلة فػػ  اللطػػر لتنليػػة وتلػػ يص سػػابوجػػود دراسػػة 
ولمبحث عف طرائؽ ملاومة تنسجـ مػ  التوجهػات الحديثػة فػ  العػالـ فػ  
التلميػػػؿ مػػػػف اسػػػػتعماؿ المػػػػواد الكيميائيػػػػة فػػػػ  الزراعػػػػة فلػػػػد أجريػػػػت  ػػػػذا 

 الدراسة الت  تهدؼ الت 

عزؿ وتل يص عزصت فطرية مف بعض منػاطؽ محافظػة صػضح  -1
 الديف.

مػػػػػف  AFPs تنليػػػػػة وتلػػػػػ يص البروتينػػػػػات المضػػػػػادة لمفطريػػػػػات  -2
 روالر الفطريات المعزولة.

م تبريػػػػػا  F. solaniضػػػػػد الفطػػػػػر الممػػػػػرض  AFPsا تبػػػػار  -3
 ة.المبيدات الكيميائي بالملارنة م  أحد

 المواد وطرائق العمل
، –أجريت الدراسة الم تبريػة فػ  م تبػرات قسػـ عمػـو الحيػاة  كميػة العمػـو

تكريػت ونفػذت جامعػة -كميػة الزراعػة -وف  م تبرات قسـ وقايػة النبػات 
منطلػػػة الػػػدور لمموسػػػـ  أحػػػد الحلػػػوؿ الزراعيػػػة فػػػ  التجربػػػة الحلميػػػة فػػػ 

. امػػا الدراسػػة المسػػحية ال اصػػة بجمػػ  العينػػات فلػػممت 2117-2118
 .مناطؽ م تمفة مف محافظة صضح الديف

 جمع العينات
جمعػػػت العينػػػات مػػػف تػػػر  فػػػ  مواقػػػ  م تمفػػػة مػػػف حديلػػػة كميػػػة العمػػػـو 

 جامعػة تكريػت -متحمؿ فػ  كميػة الزراعػة وسماد عضوي مت مر وسماد
وتر  حلمية ف  منطلة الدور والعمـ وبمػد والػدجيؿ وسػامراء فػ  محافظػة 

لمفتػػػرة مػػػف لػػػهر أيمػػػوؿ ولغايػػػة  ن2117 -2116)صػػػضح الػػػديف لمعػػػاـ 
تلػػريف الثػػان  لغػػرض عػػزؿ الفطريػػات الموجػػودة فػػ  التربػػة وتل يصػػها 
بأ ػػذ ثػػضث عينػػػات مػػف كػػػؿ موقػػ  ووضػػػعت فػػ  أكيػػػاس بضسػػتيكية تػػػـ 
غملهػػا بكحكػػػاـ وسػػػجؿ عميهػػػا موقػػػ  وتػػػاري  الجمػػػ  ونلمػػػت الػػػت الم تبػػػر 

 ووضعت ف  الثضجة لغرض الحفظ لحيف اجراء العزؿ والتل يص.
   Dilution plate methodالعزل من التربة بطريقة التخفيف 

است دمت طريلة الت ػافيؼ المتسمسػمة لعػزؿ الفطريػات مػف التربػة، بأ ػذ 
 91مػؿ يحتػوي عمػت  251غـ تربة جافة ووضػعت فػ  دورؽ سػعة  11

 ثػػضثلمػػدة  Shakerمػػؿ مػػاء ملطػػر معلػػـ. رجػػت جيػػدا بوسػػاطة  ػػزاز 
11ذ عػػػد الت فيػػػؼ اروؿ إدقػػػائؽ، 

مػػػؿ منػػػ  واضػػػيؼ  1وبعػػػد ا ا ػػػذ  1-
11مؿ ماء ملطر ومعلـ ليصػبر الت فيػؼ الثػان   9الت انبوبة تحتوي 

-

11وحضػػر منهػػا ت ػػافيؼ متسمسػػمة لغايػػة الت فيػػؼ  2
مػػؿ  1ثػػـ ا ػػذ  4-

مػػف كػػؿ ت فيػػؼ بوسػػاطة ماصػػة دقيلػػة معلمػػة ووضػػ  فػػ  اطبػػاؽ بتػػري 
عميهػػػػا المحضػػػػر  MEA] بػػػػثضث مكػػػػررات ثػػػػـ صػػػػ  الوسػػػػط الزرعػػػػ  

والمعلـ والمبػرد وحػرؾ الطبػؽ بصػورة دائريػة لضػماف التجػانس وحضػنت 
2± 25اصطبػػاؽ فػػ  الحاضػػنة بدرجػػػة حػػرارة 

 O ايػػاـ مػػػ   5- 3ـ لمػػدة
 [14  المتابعة الدورية لزطباؽ.
 تشخيص الفطريات 

بعػد انتهػاء مػػدة التحضػيف ا رجػت اصطبػػاؽ المحتويػة عمػت المسػػتعمرات 
لمسػػتعمرات كػػضك عمػػت حػػدة عػػف ا نليػػتفطريػػة الم تمفػػة مػػف الحاضػػنة و ال

لػػت اطبػاؽ بتػػري وحضػػنت إونلمهػا   ػػذ جػزء مػػف حافػة المسػػتعمرةأطريػؽ 
أيػػػاـ ثػػػـ ل صػػػت الفطريػػػات  3ـ لمػػػدة º 2±25طبػػػاؽ بدرجػػػة حػػػرارة ار

وذلػؾ باصعتمػاد عمػت  ،عمت مستوو الجنس وبعضها عمت مسػتوو النػوع
ر ػػػػرو التػػػػ  لػػػػكؿ المسػػػػتعمرة واصبػػػػواغ وتركيػػػػ  الحوامػػػػؿ والتراكيػػػػ  ا

 .[15 يكونها الفطر وفؽ ارسس التصنيفية المعتمدة 
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 تنقية وحفظ العزالت الفطرية
تػػػـ تنليػػػة العػػػزصت الفطريػػػة وذلػػػؾ بنلػػػؿ أجػػػزاء مػػػف طػػػرؼ كػػػؿ مسػػػتعمرة 
بواسػػػػطة ابػػػػرة معلمػػػػة الػػػػت اطبػػػػاؽ بتػػػػري حاويػػػػة عمػػػػت الوسػػػػط الزرعػػػػ  

MEA  2±25المعلـ وحضنت اصطباؽ ف  درجة حرارة º ـ لمػدة سػبعة
عمػت انفػراد بواسػطة  أياـ بعد ا نلمت أجزاء مف المستعمرات الفطرية كضك 

 MEA تبػػػار تحتػػػوي عمػػػت الوسػػػط الزرعػػػ  إنابيػػػ  ألػػػت إابػػػرة معلمػػػة 
 Cloxacillinالمعامػػػػػػػػؿ بالمضػػػػػػػػػاد الحيػػػػػػػػػوي  Slantالمعلػػػػػػػػـ المائػػػػػػػػػؿ 

ـ لمػػدة سػػبعة أيػػاـ ومػػف ثػػـ º 2±25حػػرارة نابيػػ  فػػ  درجػػة وحضػػنت ار
ـ وحفظهػػا لحػػيف اصسػػتعماؿ فػػ  º 5-4لػػت الثضجػػة بدرجػػة حػػرارة إنلمػػت 

   اص تبارات الضحلة.
 .PDBتنمية الفطريات المعزولة في الوسط السائل 

المعلػـ  PDBنميت الفطريات المعزولة ف  وسط مرؽ البطاطا المغػذي 
عػػزصت الفطريػػات كػػضك عمػػت  ذ للػػر بملػػاحإمػػؿ مػػف الوسػػط  111بحجػػـ 

سػـ لكػؿ عزلػة ووضػعت الػدوارؽ 175انفراد بمعدؿ  مسػة أقػراص، قطػر 
أيػػػػاـ لحػػػػيف  7 -3ـ ولمػػػػدة º 2±25فػػػػ  الحاضػػػػنة عمػػػػت درجػػػػة حػػػػرارة 

 اكتماؿ النمو.
 استخالص الراشح الفطري

بعد إتمػاـ النمػو رلػحت المػزارع الفطريػة السػائمة باسػت داـ ورؽ الترلػير 
(Whatman -1قمػػػ  ب نػػػر وجمػػػ  الرالػػػر فػػػ  انابيػػػ  معلمػػػة فػػػ   ن

 ـ لحيف اجراء التجار  الضحلة عميها.º 4وحفظت ف  الثضجة بدرجة 
 .Fاختباااار فاعمياااة رواشاااح الفطرياااات فاااي تربااايط الفطااار الممااار  

solani 
اسػت دمت طريلػة الت طػػيط فػ  دراسػػة تػأثير روالػػر الفطريػات المعزولػػة 

فػ  اطبػػاؽ  MEAأوسػاط ، اذ للحػت F. solaniفػ  الفطػر الممػرض 
سػػػـ مػػػف حافػػػة المسػػػتعمرة الفطريػػػة  175بتػػػري وذلػػػؾ بنلػػػؿ قػػػرص قطػػػرا 

مػؿ مػف  171بواسطة ثاق  الفمػيف فػ  مركػز الطبػؽ ونلػؿ  [حديثة النمو 
سػـ وبواقػػ  أربعػة  طػػوط  3رالػر كػػؿ فطػر وتػػـ نلػرا بلػػكؿ  ػط طولػػ  

سػػػػػـ واسػػػػػت دـ المػػػػػاء الملطػػػػػر  2حػػػػػوؿ مسػػػػػتعمرة الفطػػػػػر عمػػػػػت مسػػػػػافة 
ـ º 25، وحضػػػنت اصطبػػػاؽ بدرجػػػة [سػػػيطرة لمت طػػػيط بالطريلػػػة نفسػػػها 

بػيف  ػط رالػر الفطػر  [وجػدت اف أياـ وتـ قياس منطلة التثبػيط  3لمدة 
 .  F. solani وحافة مستعمرة الفطر الممرض 

 تنقية البروتينات المضادة لمفطريات 
الذي اعطػت اعمػت  نF. roseum)تـ ا تيار رالر الفطر اركثر كفاءة 

كفػػاءة فػػ  تثبػػيط نمػػو الفطػػر الممػػرض وتمػػت تنليػػة البروتينػػات المضػػادة 
  تيةبكجراء ال طوات اف [16 حس  بلمفطريات 

 الترسيب بكبريتات االمونيوم 
% اذ اضػػػػػيؼ 81رسػػػػػ  المحمػػػػػوؿ بكبريتػػػػػات اصمونيػػػػػـو بنسػػػػػبة الػػػػػباع 

مؿ مف محموؿ البروتينات ف  بيكر مػ  اصسػتمرار  111غـ لكؿ  5372
بالتحريؾ الػت اف تػـ اذابتػ  بالكامػؿ ووزعػت عمػت انابيػ  ا تبػار ونبػذت 

دقػائؽ وبعػد ا  11دورة /دقيلػة لمػدة  5111 بجهاز الطرد المركزي بواق 
تـ الت مص مػف الرالػر العمػوي واصحتفػاظ بػالمحموؿ ال ػاـ المترسػ  فػ  

 انابي  اص تبار. 

 Dialysisالغشائي  فرزال
أنجػػػػزت  ػػػػذا ال طػػػػوة بوضػػػػ  محمػػػػوؿ البروتينػػػػات النػػػػاتت مػػػػف ال طػػػػوة 

كيمودالتػػوف مػػف  14وزف جزيئػػ   بحجػػـ طػػرد السػػابلة فػػ  أكيػػاس الػػديمزة
لػػزدوات الطبيػػة ضػػد المػػاء الملطػػر  Guangzhou Zhenruiلػػركة 
سػػػاعة مػػ  تبػػػديؿ المػػػاء الملطػػر عػػػدة مػػػرات مػػػف  24ـ لمػػػدة º 4بدرجػػة 

 اجؿ ازالة اصمضح مف ال ميط وأجريت ل  الفحوصات الضزمة.
 وماتوغرافيا التبادل االيوني ر ك

عػػف عمميػػة الفػػرز الغلػػائ  واجػػري مػػؿ مػػف المحمػػوؿ النػػاتت  11اضػػيؼ 
باسػػػػػػت داـ محمػػػػػػوؿ متػػػػػػدرج التركيػػػػػػز مػػػػػػف كموريػػػػػػد  elutionاصسػػػػػػترداد 
وجمعػػػػػػت  [pH7 فػػػػػػ  محمػػػػػػوؿ الفوسػػػػػػفات المػػػػػػنظـ  [1-1 الصػػػػػػوديـو 

مػػػػؿ/ جػػػػزء فػػػػ  انابيػػػػ  ا تبػػػػار وقػػػػدرت  3ارجػػػػزاء مػػػػف العمػػػػود بواقػػػػ  
نػػانوميتر، فضػػض عػػف تلػػدير فعاليػػة بعػػض  281اصمتصاصػػية عنػػد 

 F. solaniات والكفػػاءة التثبيطيػػة لنمػػو الفطػػر الممػػرض اصنزيمػػ
 .لكؿ جزء
 الفعالية االنزيمية  تقدير

قػػػػػػػػدرت فعاليػػػػػػػػة بعػػػػػػػػض اصنزيمػػػػػػػػات فػػػػػػػػ  ارجػػػػػػػػزاء المفصػػػػػػػػولة بتلنيػػػػػػػػة 
ر البروتينػػات المضػػادة كروماتوغرافيػػا التبػػادؿ اصيػػون  والتػػ  لػػممت تلػػدي

و ػػػ  فعاليػػػة المحتػػػوو البروتينػػػ  الكمػػػ  وانػػػزيـ البيروكسػػػيديز فطريػػػات لم
Peroxidase  وفعاليػػػػةPolyphenol oxidase  وفعاليػػػػة البيتػػػػػا- 
 وفعاليػػػػػػػػة Chitinaseوفعاليػػػػػػػػة الكػػػػػػػػايتينيز  β-glucanaseكموكػػػػػػػػانيز 
Protease    وفعالية مثبط البروتييزProtease inhibitor.   

 تقدير البروتينات الكمية 
 1لتلدير البروتينات ف  المحموؿ اسػت دمت طريلػة بايوريػت، اذ اضػيؼ 

مػػؿ مػػف  4مػػؿ مػػف الرالػػر الفطػػري فػػ  انابيػػ  ا تبػػار ثػػـ اضػػيؼ اليهػػا 
 21ـ لمػػػدة º 37محمػػوؿ بايوريػػػت مزجػػت جيػػػدا وحضػػػنت بدرجػػة حػػػرارة 

دقيلػػػػػة وقيسػػػػػػت بعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ اصمتصاصػػػػػػية بجهػػػػػػاز المطيػػػػػػاؼ الضػػػػػػوئ  
Spectrophotometer قػػدر ثػػـ  ،نػػانوميتر 541المػػوج   عمػػت الطػػوؿ

 . [17 البروتيف المنحنت اللياس  لتركيز  تركيز البروتيف اعتمادا عمت
 Peroxidaseتقدير فعالية إنزيم البيروكسيديز 

مػػػػػػػف  ػػػػػػػضؿ قيػػػػػػػاس  [18 قػػػػػػػدر انػػػػػػػزيـ البيروكسػػػػػػػيديز حسػػػػػػػ  طريلػػػػػػػة 
نػػانوميتر ل مػػيط التفاعػػؿ المكػػوف  470اصمتصاصػػية عمػػت طػػوؿ مػػوج  

مػػػؿ مػػػف  0.1او  H2o2 محمػػػوؿ بيروكسػػػيد الهيػػػدروجيفمػػػؿ 2.5مػػػف 
المست مص البروتين  لكػؿ معاممػة وعرفػت الوحػدة ارنزيميػة بػالتغير فػ  

لكؿ دقيلة ثـ قػدرت الفعاليػة النوعيػة لزنػزيـ  0.01اصمتصاصية بملدار 
 حس  المعادلة التالية  [وحدة/ مم  بروتيف 

/  [وحػػػدة/مؿ = الفعاليػػػة اصنزيميػػػة [وحػػػدة/مم  بػػػروتيف الفعاليػػػة النوعيػػػة 
 .[19  [مم /مؿ تركيز البروتيف

 Polyphenol oxidaseتقدير فعالية انزيم 

تػػػػػػـ تلػػػػػػدير فعاليػػػػػػة انػػػػػػزيـ بػػػػػػول  فينػػػػػػوؿ اوكسػػػػػػيديز مػػػػػػف  ػػػػػػضؿ قيػػػػػػاس 
نػػػػػانوميتر ل مػػػػػيط التفاعػػػػػؿ  471اصمتصاصػػػػػية عمػػػػػت الطػػػػػوؿ المػػػػػوج  

مػػؿ مػػف المسػػت مص  171و chatecholمػػؿ محمػػوؿ  275المتكػػوف مػػف 
وعرفت الوحػدة اصنزيميػة بػالتغير الحاصػؿ فػ   [21 البروتين  لكؿ جزء 
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لكػػػػؿ دقيلػػػػة ثػػػػـ حسػػػػبت الفعاليػػػػة النوعيػػػػة  1711اصمتصاصػػػػية بملػػػػدار 
 .حس  المعادلة السابلة لشنزيـ

 glucanase – βتقدير فعالية انزيم 
مػػؿ مػػف 1يتكػػوف مػػزيت التفاعػػؿ لتلػػدير انػػزيـ البيتػػا كموكػػانيز مػػف إضػػافة 

مػػػؿ مػػػف المسػػػت مص ارنزيمػػػ  ثػػػـ يحضػػػف 1إلػػػت  B-glucanمحمػػػوؿ 
دقيلة ثػـ يؤ ػذ  40ـ ف  حماـ مائ  لمدة  35ºالمزيت عمت درجة حرارة 

 DNSمػؿ مػف محمػوؿ  1مؿ مف المزيت بعػد التحضػيف ويضػاؼ اليػ  1
 5ـ لمػػػػدة  º100ويعلبػػػػ  التسػػػػ يف بالحمػػػػاـ المػػػػائ  عمػػػػت درجػػػػة حػػػػرارة 
مػػؿ مػػاء ملطػػر  2دقػػائؽ بعػػد ا اجػػري تبريػػد سػػري  لزنابيػػ  واضػػيؼ 

 540وقيست اصمتصاصية بجهػاز المطيػاؼ الضػوئ  عمػت طػوؿ مػوج 
وحػػػدة /مػػػؿ تػػػـ اعتمػػػاد المنحنػػػت  صسػػػت راج فعاليػػػة ارنػػػزيـ ،نػػػانوميتر

عػػف  ، يعبػرطريػؽ معادلػة ال ػط المسػتليـ  اللياسػ  لسػكر الكموكػوز عػف
كػوز و ممػايكروموؿ مػف الك 1الفعالية ارنزيمية بالوحدات الضزمة لتحريػر 

وحػػدة /ممػػ   لكػػؿ مػػؿ بالدقيلػػة الواحػػدة ثػػـ قػػدرت الفعاليػػة النوعيػػة لزنػػزيـ 
 .[21  .[بروتيف

    Chitinaseتقدير فعالية انزيم
مػؿ مػف محمػوؿ الكػايتيف  1بكضػافة  [22  قدر  ذا اصنزيـ حس  طريلػة

مؿ مف المست مص البروتين  لكؿ جزء مف ارجزاء وتػـ تحضػيف  1الت 
ـ لمػػػػدة سػػػػاعتيف ونبػػػػذت بػػػػالطرد º 37المػػػػزيت فػػػػ  حمػػػػاـ مػػػػائ  بدرجػػػػة 

دورة بالدقيلػػة لمػػدة دقيلتػػيف فلػػط لمػػت مص مػػف اللػػوائ   2111المركػػزي 
مػؿ  1ؼ اليػ  مػؿ مػف المسػت مص بعػد الطػرد المركػزي واضػي 1ثـ ا ػذ 
دقػػػػائؽ  5ـ لمػػػػدة º 111وتػػػػرؾ المػػػػزيت دا ػػػػؿ حمػػػػاـ مػػػػائ   DNSمػػػػف 

 541بعػػد ا تػػـ تبريػػد اصنابيػػ  وقيسػػت اصمتصاصػػية عمػػت طػػوؿ مػػوج  
 N-Acetyl glucose لسػػػكر نػػػانوميتر. اعتمػػػد المنحنػػػت اللياسػػػ 

amine  فػػػ  تلػػػدير الفعاليػػػة اصنزيميػػػة اذ تػػػـ تعريػػػؼ الفعاليػػػة اصنزيميػػػة
 N-Acetylمايكروموؿ مػف سػكر  1نزيـ الضزمة لتمرير بانها كمية اص

glucose amine .ف  الدقيلة الواحدة وحس  ظروؼ التفاعؿ 
 Protease البروتيز تقدير فعالية

مػؿ مػف الرالػر الفطػري الػت  1يز عف طريؽ إضػافة قدرت فعالية البروت
وحضػػنت انابيػػ  اص تبػػار  pH8مػػؿ مػػف محمػػوؿ الفوسػػفات المػػنظـ  9

دقيلػة وبعػد انتهػاء الوقػت  21ـ لمػدة º 37ف  حمػاـ مػائ  بدرجػة حػرارة 
مػؿ مػف ثضثػ   2تـ ا راج اصنابيػ  مػف الحمػاـ المػائ  واضػافة المحدد 

التفاعؿ ثػـ نبػذ ال مػيط فػ   ايلاؼلغرض  [TCA كمور حامض ال ميؾ 
دقػائؽ لمحصػوؿ عمػت  3دورة/ دقيلػة لمػدة  6111جهاز الطػرد المركػزي 

-UVرائػػػػػػػػؽ التفاعػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػذي تػػػػػػػػـ قيػػػػػػػػاس امتصاصػػػػػػػػيت  فػػػػػػػػ  جهػػػػػػػػاز 

spectrophotometer   280عمػػػت طػػػوؿ مػػػوجnm  وعرفػػػت الفعاليػػػة
 .[19   ضؿ الدقيلة الواحدة 1711اصنزيمية بتغير اصمتصاصية عند 

   Protease inhibitor البروتيز الية انزيم مربطتقدير فع
يػػز كمػػا شنػػزيـ كمؤلػػر لتلػػدير مثػػبط البروتاسػػت دمت الفعاليػػة المتبليػػة ل

 ف  المعادلة اصتية 

  =   [% يز فعالية مثبط البروت
فعالية  انزيـ  بالمعاممة  وحدة مؿ 
فعالية اصنزيـ بالسيطرة  وحدة مؿ 
   111 

 F. solaniتقدير الفعالية المضادة لمفطر الممر   

لكػػػؿ جػػػزء مػػػف  F. solaniقػػػدرت الفعاليػػػة المضػػػادة لمفطػػػر الممػػػرض 
 Poisonous plate]اروسػػاط المسػمومة  ارجػزاء المفصػػولة بطريلػة

method]   مػػػؿ مػػػف  51مػػػؿ مػػػف المحمػػػوؿ البروتينػػػ  فػػػ   175بوضػػػ
، ثػـ للحػت اروسػاط بػالفطر الممػرض بنلػؿ قطعػة [%1 التركيػز الوسط 

المسػػمـو فػػ  مركػػز الطبػػؽ  MEAمػػف المسػػتعمرة الفطريػػة عمػػت وسػػط 
أياـ وقدرت نسػبة التثبػيط حسػ   3ووضعت اصطباؽ ف  الحاضنة لمدة 

 اصتية المعادلة 
قيمػة المعاممػة / قيمػة السػػيطرة  -النسػبة المئويػة لمتثبػيط = قيمػة السػػيطرة

 ×111  23]. 
 النتائج والمناقشة

تربيطاا لنماو الفطار  األكراراختياار الفطار و عزل الفطريات وتشخيصها
 F. solani الممر 

 .Aو  A. fumigatusو A. clavatiفطػرا والتػ  لػممت  17عػزؿ تػـ 

niger و F. roseum  وF. oxysporum  وCladosporium 

sp.  وF. ventricosum  وT. viride  وCandida sp.  و
Verticillium dahlia وMucor microspores  و

Rhizoctonia solani  وRhizopus stolonifera  وMonilia 

sp.  وA.oryzae و carbornarum A.  وPenicillium sp.  مػف
التربػػػة واصسػػػمدة العضػػػوية المتحممػػػة مػػػف منػػػاطؽ م تمفػػػة مػػػف محافظػػػة 

بمػػػػػد،  تكريػػػػػت، العمػػػػػـ، الػػػػػدور، سػػػػػامراء، صػػػػػضح الػػػػػديف والتػػػػػ  لػػػػػممت 
. اف جميػػػ  الفطريػػات المعزولػػػة  ػػػ  ا تياريػػة المعيلػػػة، اذ تػػػـ [والػػدجيؿ

عزلهػػا وتنميتهػػا فػػ  اروسػػاط الغذائيػػة الصػػناعية فػػ  الم تبػػر وفػػ  حػػاؿ 
 .[24 تواجػػد العائػػؿ النبػػات  المناسػػ  فتلػػـو بمهاجمتػػ  واحػػداث المػػرض 

اف  نػػػاؾ تباينػػػا واضػػػحا بػػػيف  [1 النتػػػائت المبينػػػة فػػػ  اللػػػكؿ  واوضػػػحت
وبيف اللػكؿ  F. solaniالعزصت الفطرية المثبطة لنمو الفطر الممرض 

المعػػزوؿ مػػف منطلػػة العمػػـ فػػ  محافظػػة  F. roseumنفسػػ  اف الفطػػر 
أكثر الفطريػات تثبيطػا لنمػو الفطػر الممػرض اذ بمػ  معػدؿ  صضح الديف

بالفطريػات ار ػرو، ممـ والذي اظهر تفوقا معنويػا ملارنػة  3775التثبيط 
  Mucormicrospores1 و  F. oxysporumويميػ  كػؿ مػف الفطػر 

 .A و .Candida sp و .Monilia sp و A. fumigatus و

oryzae  و  271و  2775و  2775و  3و  372، اذ بمػػ  معػػدؿ التثبػػيط
قػػػد يعػػػزو سػػػب  التثبػػػيط بواسػػػطة الفطريػػػات التػػػ  ممػػػـ عمػػػت التػػػوال .  2
أو  [السػمـو الفطريػة  ركبػات السػامة نتاجهػا المإلػت إ تثبيطيػاك  تػأثيراك بدت أ
و قػػػػد تنػػػػتت تحمػػػػؿ مكونػػػػات  ميػػػػة الفطػػػػر الممػػػػرض أ نزيمػػػػات  اضػػػػمةإ

أو اللمويديػة  [الحمليػة سػواء كانػت الفينوليػة  المضادات الفطريػة الم تمفػة
ة البروتينػػػػات المضػػػادة لمفطريػػػػات او قػػػػد تفػػػرز الحػػػػوامض التػػػػ  أو بهيػػػأ

ـ الهيدروجين  لموسػط ممػا يػؤدي الػت عرقمػة نمػو الفطػر ت فض مف الرق
يعود بالدرجػة الرئيسػية الػت   ذا المثبطاتالتبايف ف  انتاج  الممرض اف

الفطريػػػػات غالبػػػػا مػػػػا تكػػػػوف  ف  إذ إ،  التركيػػػػ  الػػػػوراث  لمعػػػػزصت الفطريػػػػة
متغػػػايرة وراثيػػػا ممػػػا ينػػػتت عنػػػ  تبػػػايف فػػػ  كثيػػػر مػػػف الصػػػفات الفسػػػمجية 

معظػػـ مػػف قبػػؿ  مثبطػػات النمػػو الم تمفػةو سػػب  انتػاج والمظهريػة، ويعػػز 
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لهػػا تعبيػػر  ف  إذ إفػػ  نمػػو وحياتيػػة الفطػػر  ر ػػاالفطريػػات المعزولػػة الػػت دو 
مػػنظـ لمتمػػايز الضجنسػػ  وكػػذلؾ لهػػا دور مهػػـ فػػ  نمػػو وتطػػور ال يػػوط 

فضػض عػف كونهػا عوامػؿ منافسػة تحػافظ عمػت  الفطريػة لمطػور ال ضػري
 .[26  [ 25  البيئةبلائها ف  

 

 
 F. solaniكفاءة الفطريات المعزولة في تربيط الفطر الممر   [1]شكل 

 
 تنقية البروتينات المضادة لمفطريات

 الترسيب بكبريتات االمونيوم
تػػػـ ترسػػػي  المحمػػػوؿ البروتينػػػ  ال ػػػاـ بممػػػر كبريتػػػات اصمونيػػػـو بنسػػػبة 

%. يعد ممر كبريتات اصمونيـو مف أكفػأ اصمػضح فػ  ترسػي  81الباع 
البروتينات واصنزيمات واركثػر اسػتعماص لذائبيتػ  العاليػة وعػدـ تػأثيرا فػ  
اصس الهيػػػدروجين  وص يػػػؤثر فػػػ  ثبػػػات اصنػػػزيـ فضػػػض عػػػف قمػػػة كمفتػػػ ، 
يعمػػػػؿ الممػػػػر عمػػػػت معادلػػػػة اللػػػػحنات الموجػػػػودة عمػػػػت سػػػػطر البػػػػروتيف 
واص ػػضؿ بطبلػػة المػػاء المحيطػػة بػػ  ممػػا يػػؤدي الػػت الترسػػي  بتػػأثير مػػا 

 .[salting out  27يعرؼ 

اف الترسػػي  بممػػر كبريتػػات اصمونيػػـو يلػػمؿ جميػػ  المحتػػوو البروتينػػ   
واصنزيمػػ  وعميػػ  يتطمػػ   طػػوات أ ػػػرو لفصػػؿ وتنليػػة البروتينػػات مػػػف 

 المحموؿ البروتين  ال اـ.
 توغرافيا التبادل االيونياكروم

 .Fارجػزاء البروتينيػة المفصػولة مػف رالػر الفطػر  [2 يبيف اللكؿ رقػـ 

roseum المبػػػػػػادؿ  تلانػػػػػػة كروماتوغرافيػػػػػػا التبػػػػػػادؿ اصيػػػػػػون   باسػػػػػػت داـ
EDTA cellulase] ،قمػػػة بروتينيػػػة  16 ذ أوضػػػحت النتػػػائت وجػػػودإ

لزجػزاء  nm 1773يميهػا 47 لمجزء المفصوؿ nm 1781 بمغت أقصا ا
 .65ف  الجزء  nm 1712ف  حيف بمغت أدنت  ذا اللمـ  25و 29

 

 
، اجري الغسل بمحمول سم [1995x1.5] بأبعادDEAE-Cellulose االيوني استخدام عمود المبادل ب توغرافيا التبادل االيونياكروم [2]شكل 

 .مل/جزء3بواقع  pH7في محمول الفوسفات المنظم  [موالري1 -8]متدرج من كموريد الصوديوم 
  

زجػزاء المفصػولة ل F. solaniوعنػد تلػدير تثبػيط نمػو الفطػر الممػرض 
بروتينػػػػات  9اف  نػػػاؾ  [3 أظهػػػػرت النتػػػائت المدرجػػػػة فػػػ  اللػػػػكؿ كافػػػة 

 37 و 33 و 29 و 27 و 21 و18مثبطػػة لنمػػو الفطػػر كانػػت لزجػػزاء 
 1741. اذ بمػػػػػػػػػ  تثبػػػػػػػػػيط نمػػػػػػػػػو الفطػػػػػػػػػر الممػػػػػػػػػرض 59 و 47 و 43 و

 %[81741  1781و %[37726  1737و %[48716  1748%و[41713 
 1782و %[76712  1776% و[71738  1771و  %[5372  1753و
 % عمت التوال .[49717  1749% و[82714 
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 DEAE-Cellulose]المبادل االيوني ] توغرافيا التبادل االيونياكرومالمفصولة باستخدام  البروتينات المربطة لنمو الفطرياتقمم  [3]شكل 

 

عند تل يص البروتينات المضادة لنمو الفطر الممػرض، أظهػرت نتػائت 
، 29، 27، 21، 18عائديػػػػػة البروتينػػػػػات فػػػػػ  ارجػػػػػزاء  ف  أ [4 اللػػػػػكؿ 

 Polyphenol oxidaseكونهػػػػػػػا انزيمػػػػػػػات  59، 47، 37

 1و  Proteaseو Protease inhibitorو Peroxidaseو

ChitinaseوChitinase 2 وglucanase  اذ بمغػت الفعاليػة النوعيػة .
، 27741، 24747، 18766، 28793، 8711، 17763لهػػذا البروتينػػات 

ت التػػػػوال . واظهػػػػرت النتػػػػائت وحػػػػدة انزيميػػػػة /ممغػػػػـ بػػػػروتيف عمػػػػ 12781
والتػػ  سػػػجمت نسػػ  تثبػػػيط لنمػػػو  43و 33كػػػؿ مػػف ارجػػػزاء  ف  إأيضػػا 

% لكنهػا لػـ تظهػر  76712و 5372بليمػة  F. solaniالفطػر الممػرض 
 AFP1أي فعاليػػػة انزيميػػػة وعػػػدت كبروتينػػػات مضػػػادة لنمػػػو الفطريػػػات 

 التوال . عمت AFP2و

 

 
-DEAEالمبادل االيوني ] توغرافيا التبادل االيونياكرومالمشخصة والمفصولة باستخدام  لبروتينات المضادة لمفطرياتقمم ا [4]شكل 

Cellulose]PPO = Polyphenol Oxidase  ، Gluase=β,1-3 Glucanase   ،Perx=Peroxidase  ،Pase= Protease  ،
Chase=Chitinase ،PI=  Protease Inhibitor AFP1=Antifungal Protein1       AFP2= Antifungal Protein2 

 
ر ميػػػة اصنزيمػػػات فػػػ  المكافحػػػة الحيويػػػة لػػػذلؾ حظيػػػت با تمػػػاـ  نظػػػراك 

بروتينػػػػات دفػػػػاع كيميائيػػػػة فػػػػ  كوطػػػػورت كمبيػػػػدات حيويػػػػة او  البػػػػاحثيف
تكمػف قػدرة  ،عوامػؿ مكافحػة حيويػة ميكروبيػةكالنباتات المعدلػة وراثيػا او 
كػػايتيف لضسػػتفادة منػػ  فػػ  لمؿ الفطريػػات يػػتحمانػػزيـ الكػػايتينيز مػػف  ػػضؿ 

 N-acetylglucosaminالتغذيػػػة اذ يتحمػػػػؿ الػػػت وحػػػػدات ابسػػػط و ػػػػ  
لمحصوؿ عمت الطاقة بتوفير السكريات لمفطر واصحمػاض اصمينيػة التػ  

همػػة تػػد ؿ فػػ  البنػػاء ال مػػوي وبنػػاء البروتينػػات واصنزيمػػات الم تمفػػة الم
رنػػػػزيـ البيروكسػػػػيديز فعاليػػػػة و  .[28  سنجػػػػاز الوظػػػػائؼ الحيويػػػػة لمفطػػػػر

تثبيطيػػة ضػػد الفطريػػات الممرضػػة لمنبػػات، وتكمػػف اليػػة تمػػؾ الفعاليػػة مػػف 
 ػػػضؿ تثبػػػيط اصنبػػػات ونمػػػو واسػػػتطالة اصنبػػػو  الجرثػػػوم  عنػػػد انبػػػات 

 .[29  كونيدات الفطريات الممرضة
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 ػو مػف البػوليمرات الموجػودة فػ  جػدار ال ميػة الفطريػػة،  β-glucan ف  إ
دورا مهمػا فػ  التحميػؿ المػائ  لهػذا  β-1,3 glucanase انػزيـ يػؤدي و

ممػػػػا  [سػػػػكريات بسػػػػيطة البػػػػوليمرات عنػػػػد اسصػػػػابة الػػػػت وحػػػػدات ابسػػػػط 
يضعؼ الجػدار ال مػوي لمفطػر الممػرض كنتيجػة مبالػرة سصػابة النبػات 

مػػػف بروتينػػػات الملاومػػػة  أيضػػػا اصنػػػزيـ يعػػػد  ػػػذابالمسػػػببات المرضػػػية و 
 Systemic Aquired Resistance] المكتسػبة الجهازيػة فػ  النبػات

SAR]  و ػػ  البروتينػػات ال اصػػة بالملاومػػة الجهازيػػة المكتسػػبة ويػػرتبط
وجود ػػا او نلػػاطها بلػػدة الملاومػػة النالػػئة عػػف العػػدوو اروليػػة او حػػث 

وانػػػػػػػػػػزيـ  β-1,3glucanaseنتػػػػػػػػػػاج انػػػػػػػػػػزيـ  إ، ويعػػػػػػػػػػد [30 الملاومػػػػػػػػػػة 
chitinase  عوامػػػػػػؿ مهمػػػػػػة فػػػػػػ  المكافحػػػػػػة الحيويػػػػػػة لفطريػػػػػػات التربػػػػػػة

 الموجػودة فػ  β-1,3 glucanو  chitinللابميتهمػا العاليػة عمػت تحميػؿ 
 .[31 زالتها ا  جدراف  ضيا المسببات المرضية و 

يلػػترؾ  Polyphenol oxidaseنػػزيـ إ ف  إ [32  ت دراسػػة سػػابلةذكػػر 
المركبػات المضػادة لزحيػاء  ف  اكسدة الفينوصت ف  المركبات الكينونيػة 

ويلػترؾ فػ  عمميػة تكػويف المكنػيف فػ  ال ضيػا النباتيػة وزيػػادة  [المجهريػة
يلػػػاؼ نمػػػوا كمػػػا وتػػػؤدي  ،فعاليتهػػػا فػػػ  الػػػدفاع ضػػػد المسػػػب  المرضػػػ  وا 

AFPs   المضػػادةات بسػػب  التػػدا ؿ الحاصػػؿ بػػيف البروتينػػالػػدور نفسػػ 
الػػذي  F. solaniوالغلػػاء البضزمػػ  والجػػدار ال مػػوي لمفطػػر الممػػرض 

المػادة البروتوبضزميػة وبالتػال   وانسػيا نضػوح يسب  ثلوبا فػ  الجػدار و 
 ػر  ػو حػدوث تػدا ؿ بػيف آو ناؾ احتماؿ  [33 موت الفطر الممرض 

ؤدي البروتينات والمركبات الد نية او البروتينية لمغلػاء البضزمػ  و ػذا يػ
الػػػػت نضػػػػوح بأيونػػػػات معينػػػػة مػػػػ  تكػػػػويف ثلػػػػو  او ينػػػػتت عنػػػػ  تكػػػػويف 

فضػض عػف احتمػاؿ  .[33  ،[34 بروتينات ناقمة ف  دا ؿ جدار ال ميػة 
او نػػػػواتت تحممهػػػػا  AFPsلنمػػػػو النبػػػػات بفعػػػػؿ  اك ف يكػػػػوف  نػػػػاؾ تلػػػػجيعأ
او افػػػادة اصحيػػػاء المجهريػػػة النافعػػػة لمنبػػػات  [تحػػػرر اصحمػػػاض اصمينيػػػة 

مف  ذا البروتينات او اصحماض اصمينية الناتجة مػف تحممهػا ممػا يػؤدي 
الػػػت تعزيػػػز نمػػػو النبػػػات وتصػػػني  عوامػػػؿ الملاومػػػة الجهازيػػػة والمكتسػػػبة 

 reactiveمػف مسػتويات اصوكسػجيف الحػر  AFPsتزيد بالوقت نفس ، 

oxygen species [ROS]  ممػػا يػػد ؿ ال ميػػة فػػ  المػػوت ال مػػوي
وكػػذلؾ  .[programmed cell deth [PCD]  35]،  36المبػرمت 
مػػ  مكونػػات الغلػػاء البضزمػػ  او مػػ  مسػػتلبضت  اصػػة  AFPتتػػدا ؿ 

ف  الجدار ال مػوي والغلػاء البضزمػ  او تتػدا ؿ مػ  مسػار بنػاء الجػدار 
مجموعػػػػػة البروتينػػػػػات  و ػػػػػو Defensins، ويعػػػػػد [38  ،[37 ال مػػػػػوي 
التػػ  يعتلػػد انهػػا  ػػـ البروتينػػات المضػػادة لمفطريػػات مػػف أاحػػد و ، الدفاعيػػة

تتػػػدا ؿ مػػػػ  مجػػػػامي  اللػػػحنة السػػػػالبة الموجػػػػودة فػػػ  الغلػػػػاء البضزمػػػػ  
فػػػ  نضػػػوحية  ػػػذا الغلػػػاء  لزحيػػػاء الحساسػػػة وبهػػػذا فكنهػػػا تسػػػب   مػػػضك 

ات بفعػػػؿ ، فضػػػض عػػػف احتمػػػاؿ أف يكػػػوف  نػػػاؾ تلػػػجيعاك لنمػػػو النبػػػ[33 
AFPs فػػػادة اصحيػػػاء أو إ [تحػػػرر اصحمػػػاض اصمينيػػػة مهػػػا او نػػػواتت تحم

و اصحمػػػػاض اصمينيػػػػة نافعػػػػة لمنبػػػػات مػػػػف  ػػػػذا البروتينػػػػات أالمجهريػػػػة ال
الناتجػػة مػػف تحممهػػا ممػػا يػػؤدي إلػػت تعزيػػز نمػػو النبػػات وتصػػني  عوامػػؿ 

 ت دراسػػة مكممػػةاثبتػػ .[39  الملاومػػة الجهازيػػة والمكتسػػبة بالوقػػت نفسػػ 
فػػ  لهػػذا الدراسػػة دور  ػػذا البروتينػػات المضػػادة لمفطريػػات  [41  ػػرو أ  

عمػػػت بعػػػض اصػػػناؼ  F.solaniتهػػػا حلميػػػا ضػػػد الفطػػػر الممػػػرض كفاء
لػػػػػت تثبػػػػػيط نمػػػػػو الفطػػػػػر الممػػػػػرض ، إذ أدت  ػػػػػذا البروتينػػػػػات إالبػػػػػاقضء

وتلػػػجي  صػػػفات نمػػػو النبػػػات ال ضػػػرية واصنتاجيػػػة . تعػػػد  ػػػذا الدراسػػػة 
اصولت مف نوعها ف  اللطر الت  اثبتت كفاءة البروتينات المضػادة لنمػو 

المحميػة  F.roseumالفطريػات المفصػولة والمل صػة مػف عزلػة الفطػر 
الجػذور ومػوت  تعفػف رمراضالمسب   F.solaniالفطر نمو ف  تثبيط 
 النبات.
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Abstract 
Seventeen fungal isolates were isolated from regions of [Tikrit, Al-alam, Al-dor, Samara, Balad and Al-degial] 

within Salah-Aldin governorate. The laboratory results showed the highest inhibited fungus F. roseum isolated 

from Al-alam region against the pathogenic fungus R. solani caused rot root disease in plants, the inhibition zone 

was 3.75 mm with a significant superiority on other fungal isolates, followed by F. oxysporum, Mucor 

microspores 1, A. fumigatus, Monilia sp., Candida sp. And A. oryzae in which the inhibition zone were 3.2, 3, 

2.75, 2.75, 2.1 and 2 mm, respectively. Sixteen protein type were separated and purified from F. roseum filterate 

using ion exchange chromatography (EDTA cellulose), the highest absorbance was 0.81 nm of the fraction 47 

followed 0.73nm of the both fractions 25 and 29, respectively, while the lowest absorbance was 0.02 nm of the 

fraction 65. In the determination of F. solani growth inhibition for all separated fractions, the results showed 

there are nine proteins inhibited the pathogenic fungus growth which were 18, 21, 27, 29, 33, 37, 43, 47 and 59 

in which the inhibition percentage were 41.13, 48.16, 37.26, 81.41, 53.2, 71.38, 76.12,82.04 and 49.07%, 

respectively. The identification results of the separated proteins which exhibited antifungal activity showed the 

antifungal proteins in fractions 18, 21, 27, 29, 37, 47 and 59 were related to Polyphenol oxidase, Peroxidase, 

Protease inhibitor, Protease, Chitinase-I , Chitinase –II and glucanase, the specific activity of these enzymes 

were 17.63, 8.11, 28.93, 18.66, 24.47, 27.41 and 12.81 unit/mg protein, respectively. The results also showed 

both fractions 33 and 43 which recorded the inhibition of the pathogenic fungus R. solani resulting in 53.2 and 

76.12%, respectively, but they haven’t any enzymatic activity, and regarded as antifungal proteins (AFP-1 and 

AFP-2), respectively. 

 


