Rafidain Journal of Science
https://rsci.mosuljournals.com
Vol. 31, No.1, pp. 43-25, 2022

Review Article
كفاءة الدقائق النانوية لألكاسيد في استحثاث تكوين مركبات االيض الثانوي في النباتات
رنا طارق يحيى
قسم الفيزياء الحياتية  /كمية العموم /جامعة الموصل
الممخص

تطرقت الدراسة الى كشف اىمية استخدام تقنية النانو المتطورة في

Article information

المجاالت والتطبيقات المفيدة المختمفة ،كونيا تساىم في زيادة اإلنتاج ،تحسين

النوعية ،تخفض من التكاليف ،منع استخدام المبيدات واالسمدة الكيمياوية
الضارة وبيان دور األبحاث المتعمقة بما يحقق قيمة مضافة جديدة لمقطاع

الزراعي ولمحصول عمى بيئة نظيفة مثالية خالية من المموثات واستغبلليا

p-ISSN: 1608-9391
e -ISSN: 2664-2786

باالتجاه االيجابي لمنمو ألنواع معينة من النباتات وتحسين القدرة النباتية

لمحصول عمى المواد االيضية النباتية ذات الفوائد الطبية والصيدالنية وتوجيو
العمل الستغبلل ىذه المواد في كافة نواحي الحياة ألىميتيا وخموىا من أي

Received :11/ 11/ 2021
Accepted: 8/ 1/ 2022

تأثيرات جانبية ضارة .ليذا الغرض يتم استعمال عناصر كعوامل تحفيز مما
يؤدي الى تعزيز التكوين الحيوي لمركبات االيض الثانوي في مزارع الخبليا

النباتية مختبريا ،تشتمل ىذه العوامل عمى عناصر من مصادر حيوية وغير

DOI:
10.33899/rjs.2022.172939

حيوية واىميا الجسيمات النانوية وىي عوامل محفزة غير حيوية تستعمل

لمحصول عمى المركبات الطبية المشتقة من النباتات.

corresponding author:

الكممات الدالة :الدقائق النانوية ،االكاسيد ،مركبات االيض الثانوي.

رنا طارق يحيى
drranaaltaee@uomosul.edu.iq

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ).

43

رنا طارق يحيى

44

المقدمة

النانو ىي بادئة مأخوذة من المغة اليونانية القديمة وتعني قزم ( )Nanosوفي مجال العموم يعني النانو جزءاً من

مميار( ،)10-9ويستخدم النانوميتر كوحدة لقياس أطوال الجزيئات الصغيرة جداً التي ال ترى إال تحت المجير اإللكتروني ،كما يعتني
بدراسة وتوصيف مواد النانو وتعيين خواصيا الكيميائية ،الفيزيائية والميكانيكية مع دراسة الظواىر المرتبطة الناشئة عن تصغير

أحجاميا ،ويعتني عمم النانو بتطبيق استخدامات المواد النانوية في مجاالت العموم المختمفة متضمنة األنظمة البيولوجية والطبية
لخمق مواد ذات مواصفات مميزة حديثة ( .)Khan et al., 2019 ; Chichiriccó and Poma, 2015ولتقانة النانو تطبيقات
عممية متنوعة فيي اداة فعالة في مجال العموم االنتاجية ،استخدام نفايات االغذية الزراعية في الطاقة الحيوية ،تطوير اجيزة

االستشعار الحيوية الكيميائية ،تنقية المياه ،تطوير نمو النبات ) .(Nair et al., 2010والدقائق النانوية ىي عبارة عن مواد صغيرة
بما يكفي لتقع في نطاق قياس النانو بحيث تكون احد ابعادىا اقل من بضع مئات من النانومترات ،وليا خصائص فريدة مثل نسبة

السطح الى الحجم العالي والسموكيات البصرية الفريدة ( .( Gonzalez-Melendi et al., 2008
ويمكن تصنيف المواد النانوية الى عدة فئات نذكر ثالث فئات فرعية منها (الجدول:)1

.1

الدقائق النانوية المعدنية  :(MNPs(Mineral Nanoparticlesوىي مواد تم توظيفيا الى حد كبير في انواع نباتية

مختمفة ،ودراسة تأث يرىا عمى التبلعب الجيني ،التخمص من المحتوى الميكروبي وغيرىا ويعود ذلك المتبلكيا خصائص فريدة،

تختمف فييا عن نظيراتيا من المعادن مثل  Ag, Cu ,Zn ,Coكما تم استخداميا كمحفزات النبات في انواع نباتية مختمفة
(.)Rizzello and Pompa, 2014
.2

اكاسيد المعادن  : )ONPs )Oxide Nanoparticlesوىي عبارة عن مجموعة متنوعة من اكاسيد المعادن النانوية

تشمل كل من ( ،) CoO2 ,SnO2 ، ZnO CrO2 , MoO3 , Bi2O , TiO2 ,ىذه السمسمة من االكاسيد ليا تطبيقات صناعية
مثل قدرة حجب االشعة فوق البنفسجية والمرئية ،لذا يتم استخدام كل من  ZnO, TiO2عمى نطاق واسع في مستحضرات التجميل

وكريم الشمس وطبلء الزجاجيات (.)Astruc, 2012

.3

االنابيب الكربونية النانوية  : ) CNTs) Carbon Nanotubesمنيا االنابيب متعددة الجدران واالنابيب النانوية الكربونية

احادية الجدار  ،)SWCNTs(Single Wall Carbon Nanotubesكما يحتوي ىذا التصنيف عمى فئات رئيسية من المواد
النانوية  :الكاربون والسيراميك (اكاسيد المعادن) والمركبات البوليميرية (.)Anjum et al., 2020

الجدول  :1اصناف المواد النانوية ()Abbas et al., 2016
Explanation of Nanoparticles
Nanoparticles are commonly accepted as materials with at least two dimensions
between 1-1000 nm
A fibers of less than 1μm in size. Nanometer size long linear material, optical
materials micro conductors, microfibers, nanotubes.

Classes of nanomaterial
Nanoparticles
Nanotubes and nanofibers

Nanofilms utilized as gas catalyst materials.

Nanofilm

Nanometer crystalline product produced by substantial accuracy, developing
controlled crystallization or Nanoparticles

Nanoblock

Composite nanomatererials, which use nanosize reinforcements instead of
conventional fibers or particulates
Polycrystals with the size of 1 to 10nm and 50% or more of solid consists of
inherent interface between crystals and different orientations. The clusters that
formed through homogenous nucleation and grow by coalescence and
incorporation of atoms

Nanocomposites
Nanocrystalline solids
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وتمتمك المواد النانوية خصائص فريدة من نوعيا ،مثل الحجم المتناىي الصغر ،القدرة عمى ىندسة تبادل االلكترون وقدرات

تفاعمية عالية عمى السطح ،وىذه الدقائق يمكن ان تدخل بسيولة وتتفاعل مع العديد من مكونات الخبليا واالنسجة النباتية .وتحتوي
المواد النانوية المصممة ىندسيا تحتوي عمى معادن مثل اكاسيد المعادن المختمفة ( .(Anjum et al., 2020وان الخصائص

الفيزيائية والكيميائية لمدقائق النانوية  )NPs( Nanoparticlesىي السبب الرئيسي لمتأثيرات المتولدة والتشكل وشحنة السطح
والتركيز وتوزيع الحجم ،ومن المعروف ان انتاج مجاميع االوكسجين التفاعمية(  )ROSبواسطة  NPsالمعدنية تعتمد عمى
الخصائص الييكمية مثل الحجم والشكل ومساحة السطح ) ،(Abdal Dayem et al., 2017واحد االمثمة عمى ذلك ىو خبليا

نبات البصل  Allium cepaالتي اظيرت جيبل يعتمد عمى الجرعة والحجم من مجاميع االوكسجين التفاعمية المتسببة في زيادة
بيروكسيد

الدىون

وتفاعل

الشعيرات

( .) Rajeshwari et al., 2016

الجذرية

مع

NPs

الذىبية

بأحجام

مختمفة

،15

40 ،30

نانومتر

تطبيقات المواد النانوية
تتسارع عمميات مقاربة تقنيات النانو مع التقنيات اإلحيائية والمعموماتية بيدف أحداث تغيير جذري في األنظمة الغذائية

والزراعية الحالية .اذ ان لتقانة النانو العديد من التطبيقات الحيوية الواعدة الميمة منيا الحصول عمى مركبات نانوية تدخل إلى
جسم اإلنسان وترصد مواقع األم راض وتحقن األدوية وتأمر الخبليا بإفراز اليرمونات المناسبة وترمم األنسجة ،وأشير الى أن ىذه

المركبات الذكية يمكن أن تدخل إلى الخبليا السرطانية لتفجرىا من الداخل وتدعى بالقنابل المنمنمة (النانوية) .تستخدم في

المنسوجات ومستحضرات التجميل والمواد البدائية واالجيزة المنزلية وتطبيقات الغذاء والبيئة ،كما تعمل داخل االنظمة البشرية بما
في ذلك توصيل االدوية المستيدفة والعبلج الجيني وىندسة االنسجة وعبلج السرطان وعبلج االمراض المعدية والجينية ،كما

تستخدم في الخبليا الشمسية والمواد االنشائية وااللكترونيات واشباه الموصبلت (.)Cardoso et al., 2018

واجريت مجموعة من الدراسات لتقييم االثار المفيدة او السامة المحتممة ليذه الدقائق النانوية  NPsعمى نمو النبات وتطوره

ومعدل البناء الضوئي وااليض ،وال سيما عمى االيض النباتي المتخصص الى جانب دورىا في الية الدفاع عن النبات وتكيفو،
وتستخدم النباتات المعاممة بيا أيضا كمصدر لممركبات النشطة بيولوجيا في الصناعات البشرية كأدوية لعبلج االمراض المختمفة او

المضافات الغذائية ومستحضرات التجميل ( .)Cardoso et al., 2018ومن الضروري فيم الية تعرض الجسيمات النانوية
لمكائنات الحية لضمان عبلقة امنة بين تكنولوجية النانو والنظام البيئي ،اذ ان زيادة الغمة والمتانة وزيادة العناصر الغذائية ىي

المزايا التي توفرىا بعض المركبات النانوية المطبقة عمى النباتات ،عمى غرار مبيدات االعشاب ( .)Kumar et al., 2019وفي

احدى الدراسات تم الكشف عن الدقائق النانوية ألوكسيد الزنك  ZnO-NPsالمنشط بالنحاس لتحمل مبيدات  monocrotophosاذ
يولد النحاس نطاقا وسيطا ألثارة الكترون من نطاق التكافؤ الى نطاق التوصيل مما يؤدي الى زيادة االمتصاص البصري واظيار

تدىور شديد ليذه المبيدات وتم العثور عمى نتائج غير متوقعة في دراسات مختمفة حول تفاعل ىذه الدقائق مع عمميات التمثيل
تأثير ايجابيا عمى معدل نمو زراعة الجذور الشعرية
ا
الغذائي االولية والمتخصصة لمنباتات ،اذ لوحظ ان لو

(.)Hanh et al., 2019

اما التطبيقات الزراعية لممواد النانوية فان الزراعة وتبعاً لمتصور النانوي الحديث فيي بحاجة الى ان تصبح اكثر اتساقاً

والية عمى نحو أتم وفي المستقبل المعتمد عمى التنظيم والسيطرة عمى الجزيئات فان الحقل سيمثل معمبلً بايولوجياً واسع المساحة
باإلمكان مراقبتو وأدارتو بوساطة أجيزة الحاسوب المتنقمة وسيكون باإلمكان من إيصال األغذية وبصورة فعالة الى جسم الكائن

الحي عبر مواد مصممة ليذا الغرض لذا البد من اجراء محاوالت لتشخيص التقنيات النانوية الرئيسية التي تستيدف إعادة تنظيم
وترتيب أنظمتنا الزراعية والغذائية .ان مثل ىذه التقنيات تساعد في التوصل الى تحقيق انجازات مفيدة من خبلل تطويع المواد عمى

ىذا المستوى الم تناىي الصغر وفيما يتعمق بتقنيات النانو في الزراعة فيناك تحديات عديـ ـ ـ ـ ـدة تواجو القطاع الزراع ـ ـ ـ ـي تتضمن
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الطمب المتزايد عمى االغذية الصحية واالمينة وتزايد مخاط ـ ـ ـ ـر االمراض والتيديدات الكبيرة التي تواجو االنتاج الزراع ـ ـ ـ ـ ـي

( .)Tripathi et al., 2017عمماً ان عمميات التحول نحو اقتصاد حيوي تمثل ايضاً تحدياً يتطمب طرائق معقدة تتضمن مقاربة

ما بين تفرعات العموم المختمفة ،وتستخدم عمى نطاق واسع كمواد استخبلص غير حيوية في التكنولوجيا الحيوية النباتية لتعزيز

انتاج المركبات الحيوية النشطة .والمواد النانوية  NPsيمكن ان تدخل الخبليا النباتية من  apoplastعبر غشاء الببلزما عن
طريق األكل الخموي ،بعد ذلك يمكن نقميا من جزء الى اخر من خبلل التدفق الخموي ( .)Rico et al., 2011ىناك أيضا دليل

عمى نقل  NPsالى عضيات تحت خموية مثل النواة ،الببلس تيدات والفجوات ،كما تم استخدام ىذه الدقائق كأدوات فعالة لتحسين
حماية النباتات من ىجوم العوامل الممرضة ( .)Durango et al., 2013فعمى سبيل المثال تستخدم الجسيمات النانوية من

اوكسيد التيتانيوم ( )TiO2عمى نطاق واسع في منتجات الحياة اليومية والسيما في المحاصيل الغذائية ،اذ تظير النباتات المقاومة
لمجسيمات النانوية ألوكسيد التيتانيوم  %37وزنآ جافآ اكثر ،ومعدالت بناء ضوئي اعمى بثبلث مرات وتحسنا في الكموروفيل بنسبة

 ،%45ونظ ار لكون القطاع الزراعي ىو القطاع المحرك والمنشط لمقطاعات واألنشطة االقتصادية األخرى ،وكونو يسيم بنسبة

كبيرة في الناتج المحمي اإلجمالي لمببلد ،مما يستدعي من كل الباحثين والعاممين والمسؤولين في ىذا القطاع البحث الجدي
واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة ،ومن ضمنيا تقنية النانو ،والتي تم استخداميا واإلفادة منيا في الكثير من المجاالت ،وفي كثير

من الدول .ف في المجال الزراعي استخدمت الدقائق النانوية كبدائل لممواد الكيميائية الزراعية وكعوامل توصيل لممواد الغذائية

لتحسين صفات النباتات والحصول عمى نباتات ذات صفات فريدة وأدى استغبلل  NPsبواسطة النباتات الى الكشف عنيا وتأكيدىا

باستخدام اجيزة الميكروسكوبية مختمفة وتقنيات التحميل الطيفي مثل المجير االلكتروني النافذ ،المجير االلكتروني الماسح ،المجير
متحد البؤر ،مطيافية تشتت الطاقة ،الفحص المجيري باألشعة السينية ،مجير القوة الذرية ،المجير الضوئي وثنائي فوتون التييج

الطيفي ( .)Yang et al., 2006وتستطيع النباتات استغبلل  NPsبواسطة ثبلثة طرق :خبلل االوراق ،خبلل التربة و خبلل
استخدام وسائط المغذيات المحضرة صناعيا لمدخول في الخبليا واالنسجة النباتية ،اذ ان الدقائق النانوية يجب ان تعبر الحاجز

االول وىو جدار الخمية النباتية والذي تتراوح اقطار ثغوره عادة بين  5الى  20نانومتر في الحجم ،والتي يمكن ان تشكل طريقة
دخول بسيطة الى الخبليا النباتية ليذه الدقائق  NPsلتقديم ابعاد اقل من قطر الثغرة .كما ذكرت بعض الدراسات الدخول لمدقائق

النانوية  NPsاالكبر حجما من ثغرة جدار الخمية النباتية اما عن طريق تغيير حجم ثغرة جدار الخمية النباتية الموجودة او عن
طريق تحريض انتاج ثغور لجدار الخمية النباتية جديدة وبحجم اكبر (.)Riaza et al., 2019

وادى التطبيق الناجح لمعديد من المواد النانوية في ظل الظروف المختبرية الى توليد االىتمام بالتكنولوجيا النانوية في

الزراعة حيث يمكن ان تساعد في تقميص الكمفة االقتصا دية الناجمة عن انعدام االمراض الوبائية التي تصيب مختمف المحاصيل
مثل الحبوب وكذلك زيادة كفاءة االسمدة المصنعة مع قمة كمفتيا المادية ومقاومة المنتج الزراعي لمظروف البيئية المختمفة وفي

تسريع انبات العديد من النباتات وزيادة مقاومتيا مزيمة لتأثير الشد غير الحيوي وتعزيز نمو النبات مع تقميل التأثير البيئي مقارنة
بالطرق التقميدية اذ اظيرت احدى الدراسات انو يمكن استخدام المغذيات الدقيقة عمى شكل جسيمات نانوية لزيادة االنتاج

والمحصول وتحسين صفاتو .وان لتطبيقات تقنية النانو القدرة عمى تغيير قطاع الزراعة وسمسمة إنتاج الغذاء بالكامل ،من عممية
اإلنتاج وحتى عممية الحفظ ،التجييز ،التعبئة ،النقل وحتى معالجة النفايات ىذا باإلضافة إلى أن بعض ًا من التحديات الرئيسية
والمرتبطة بمجال الزراعة والتي يمكن مواجيتيا من خبلل التطبيقات المختمفة لتقنية النانو (.)Pascoli et al., 2018
كمواد

وتستخد م المواد النانوية في تقييم استجابات االجياد في مختمف النباتات ذات االىمية االقتصادية والطبية ،وتستخدم أيضا
استخبلص

غير

حيوية

في

التكنولوجية

الحيوية

النباتية

لتعزيز

انتاج

المركبات

الحيوية

النشطة

( ،)Fakruddin et al., 2018ويمكن ان تساعد تطبيقات المواد النانوية في انبات النبات بشكل اسرع ،وانتاج مقاومة النبات
المحسنة لئلجياد الؤل حيائي والحيوي ،واالستخدام الفعال لممغذيات وتعزيز نمو النبات ،مع تقميل التأثير البيئي مقارنة بالنيج
التقميدية .وان جزيء الجسيمات النانوية ،يؤدي دو ار نشطا في تنظيم االليات المختمفة التي يتم تطويرىا في التعرف عمى الضغوط
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دور ميماً في ادارة مجاميع االوكسجين التفاعمية وحماية الخبليا النباتية
الؤل حيائية في النباتات واالستجابة ليا فمثبل وجد ان لمزنك اً
من االجياد التأكسدي (  .)Prasad et al., 2012وقد كشفت االبحاث التي اجريت بأن ىناك انواعاً من النباتات ومنيا نباتات

زىرة االندلس  Thlaspi caerulescensونباتات اذن الفار  Arabidopsis thalianaليا القابمية عمى ان تتحمل مستويات
عالية من العناصر النانوية الدقيقة دون ان تتأثر بسميتيا .اضافة الى وجود انواع اخرى من النباتات تستطيع تجميع تراكيز عالية

من العناصر الثقيمة  Cu، Co، Hg، Zn،Cdوالتي تعد مموثات لمتربة تمنع انتشار الغطاء النباتي عدا النباتات عالية التحمل

والمراكمة ليذه العناصر  Hyperaccumulatorمن دون ان تؤثر عمييا ،اذ ان الجسيمات النانوية من اوكسيد الزنك ليا مجموعة

واسعة من التطبيقات نظ ار لخصائصيا الضوئية الفريدة ومساحة السطح العالية الى نسبة الحجم وتمت دراسة تأثيرىا عمى النباتات
الصغيرة والمتوسطة في انواع نباتية مختمفة كما ان لتقنية النانو فوائد كبيرة في الزراعة لمسيطرة عمى االمراض وانتاج المحاصيل

ويمكن تطبيقيا في انتاج االس مدة النانوية ومبيدات االعشاب النانوية ومبيدات الفطريات النانوية ومستشعرات النانو
(.)De la Rosa et al., 2017

فاألسمدة النانوية عبارة عن مواد طبيعية او صناعية تحتوي عمى العناصر الكيميائية البلزمة لتحسين نمو وانتاجية النباتات

وكذلك تحسين الخصوبة الطبيعية من خبلل التغمب عمى نقص المغذيات الدقيقة ،وقد شجعت المواد النانوية المستخدمة كأسمدة

من نمو محصول االرز  Oryza sativaبإبطاء إطبلق النتروجين .كما تم استخدام  NPsالميندسة حيوياً كمصدر لعنصر الزنك
 Znمن خبلل اضافتو لنبات الكرنب  Brassica oleraceaمما ادى الى كفاءة عالية

لمنمو وتواجده في البروتوببلست

( .) Rios et al., 2019وتعمل االسمدة النانوية عمى تعزيز النمو الجيد لممحصول من خبلل المساعدة عمى االمتصاص
الضروري لممغذيات الدقيقة لتنمية النبات بشكل سميم ،ويمكن تصنيعيا من الزنك والسيم يكا وثاني اوكسيد التيتانيوم والدقائق النانوية

لمنحاس  Cu-NPsوحتى  NPsالبوليميرية باعتبارىا متشعبات تعمل كناقبلت نانوية ( .)Kah et al ., 2018اما المبيدات
النانوية فقد شيد النصف الثاني من القرن العشرين ازدياد استعمال المبيدات الكيميائية في مكافحة مختمف اآلفات الزراعية وقد وجد

ان العديد منيا يمتمك سمية عالية ويؤثر عمى صحة االنسان والحيوان فضبل عن التأثيرات السمبية عمى كامل النظام البيئي تبعا
لذلك تم منع تداول واستعمال العديد منيا ،ولمحفاظ عمى المحاصيل والمزروعات المختمفة تم تطوير انظمة االدارة المتكاممة لآلفات

التي يتم خبلليا استخدام المواد النانوية كبدائل عن االسمدة والمبيدات اذ تيدف التركيبات النانوية الجديدة الى تقميل االثار السمبية

لمبيدات االعشاب والمبيدات الحشرية عمى البيئة من خبلل تدىورىا عن طريق االشعة فوق البنفسجية ،فضبل عن انتقائية اكبر
لحماية االنوا ع االخرى من النباتات والكائنات الحية الدقيقة والحشرات( .)Li et al., 2007ومن ناحية اخرى ،ركز استخدام NPs

المحفز ضوئي ًا عمى تحمل مبيدات االعشاب ،ويمكن ان تولد  ZnO-NPsتمعدن مبيدات االعشاب تحت اشعة الشمس وتقمل من

 %90 - %70من مبيدات االعشاب (.)Páez et al., 2019

وفي احدى الدراسات اظير ثاني اوكسيد التيتانيوم  TiO2-NPsمعدل تحمل اعمى تحت االشعاع الشمسي لمبيد االعشاب

 imazethapyrاذ بمغت نسبة التدىور ليذا المبيد  %100بعد  120دقيقة من التعرض لؤلشعة فوق البنفسجية

( .)Jampílek and Kráĺová, 2017 ; Ismail et al., 2016وقد توفرت ادلة متعددة عمى تأثير  CuO-NPsعمى النباتات
وادى التطبيق الناجح لمعديد من المنصات النانوية في ظل ظروف المختبر الى اثارة االىتمام بتقنية النانو في الزراعة .اذ تولد

مبيدات اآلفات النانوية الحماية من ضغوط العوامل الؤلحيائية وتحسين انتقائية المبيدات واستقرارىا مما يسمح بتقميل نفقات
المبيدات الحشرية وزيادة عمر المركب الكيميائي الفعال (.)Pascoli et al., 2018
تطبيقات المواد النانوية كمحفزات بيولوجية لمواد االيض الثانوي
ان التقنيات النانوية بإمكانيا تحسين مستوى معرفتنا عن المحاصيل الم ختمفة وبما يمكن توظيفيا في زيادة اإلنتاج او القيمة

الغذائية فيو المضمار االخر المتعمق بتطبيق المواد والدقائق النانوية في مجال النبات والمتمثل باستغبلل ىذه المواد كعوامل محفزة
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لمنمو والتمايز  bio elicitorوصوال بالخبليا الى مرحمة انتاج مواد االيض الثانوي كالقمويدات والفينوالت ومركبات المكنان والتي
ىي مواد كيميائية نباتية قيمة ويمكن أيضا استخداميا كعبلمات تصنيفية وتكون مسؤولة عن القيمة الطبية لبعض النباتات

( .)Savithramma et al., 2011

وىذا ما يجري العمل عميو في عدد من الدراسات اذ تستخدم الدقائق النانوية كمحفزات نمو تساعد عمل منظمات النمو

المضافة الى اوساط نمو المزارع الخموية .اذ ينظر الى ان المواد النانوية عمى انيا نواتج غير حيوية تحفز زيادة انتاج مواد االيض

الثانوية عمى سبيل المثال في بعض البحوث كانت جزيئات الفضة النانوية الكيميائية قادرة عمى تحفيز انتاج المكنان والنيولكنان في

الكتان ( )Jumma and Yahya, 2021واعتمادا عمى التركيز اظيرت العديد من التقارير انو عند استخداميا بتركيز قميمة يمكن
ان تعزز نمو النبات وانتاج مواد االيض الثانوية وقد يكون ذلك بسبب تفاعميا مع بعض مكونات جدار الخمية النباتية لمدخول الى

الخمية واداء تأثيرىا المباشر عمى مجمل المبلمح الفيسيولوجية والكيمائية الحيوية وعممية انبات البذور ،وتعزيز انتاج مواد االيض
الثانوية النشطة بيولوجيا في النباتات الطبية كاستجابة شائعة لمنباتات لمتعرض لمجسيمات النانوية وكإشارة تحفيزية إلنتاج مواد

االيض الثانوية المضادة لمتأكسد ،ومن ابرز تطبيقاتيا تحفيز عممية االيض المتخصصة لمواجية العديد من الضغوط البيئية مما
ادى الى انتاج فئات مختمفة من مواد االيض النباتية مثل القمويدات  alkaloidsومركبات الفنيل بروبان  .phenylpropanoidsاذ
اشارت احدى الدراسات الى استخدام الدقائق ال نانوية لمفضة باالشتراك مع منظمات نمو النبات ( )TDZ, 2,4-Dادى الى زيادة

انتاج الفينول في نبات القرع المر  Momordica charantiaومنيا ، hydroxy cinnamic ، hydroxy benzoic acids

 flavonoidsكما يمكن استخدام  Ag-NPsالمصنعة باستخدام مستخمص نبات العفص  Thuja occidentalisكمغذي لمتربة
ومحفز لنمو النبات واظيرت بعض الدراسات ان معالجة النباتات والكائنات الحية الدقيقة في التمثيل الضوئي باستخدام  NPsادت

الى زيادة انتاج الفينوالت ( )Das et al., 2018والتي قد تعمل كمضادات لؤلكسدة لمبحث عن مجاميع االوكسجين التفاعمية
( (ROSويتم استكشاف إمكانية  NPواالضطراب الناجم في توازن ىذه المجاميع ومسارات االشارة المرتبطة بو كعامل رئيسي
وراء التغيرات في التمثيل الغذائي الثانوي لمنبات في ىذا المنظور( .)Večeřová et al., 2016وعمى الرغم من وجود ىذه الدقائق

بتركيز منخفضة يمكن استخدام العوامل المسببة لمتوتر لتنشيط الية الدفاع لمنبات لتحفيز وزيادة انتاج االيض
النانوية في النباتات ا
الثانوي (  ،)Franklin et al., 2008وأيضا تستخدم عدة جزيئات منيا تسمى  elicitorsلتنشيط نظام الدفاع لمنبات واجباره
عمى انتاج االيض الثانوي المطموب ،والتي تسمى ايض ًا بالمواد الكيميائية النباتية من خبلل مسارات بنائية متنوعة الشكل()1

(.)Hatami et al., 2019 ; Thakur et al., 2019

الشكل  :1النموذج المبسط لممسارات المشتركة في البناء الحيوي لمركبات االيض الثانوي
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وفي دراسة حديثة تم الكشف عن االثار المعتمدة عمى ال جرعة لمدقائق النانوية لمفضة  Ag-NPsوتأثيرىا في انتاج

التربينات في النباتات لنبات الزعتر  Thymus kotschyanusمثبلً زيادة انتاج  terpinyl acetateوزيادة انتاج الزيوت االساسية
من زراعة الكالس لنبات االقحوان  Calendula officinalisوتم التحقيق في التأثير  Ag-NPsعمى معدل انبات البذور وانتاج

الفينوالت لنبات الخروع  Ricinus communisوالتوصل الى التركيز المثالي لزيادة كل مقاييس النمو واالنتاج لممواد الفينولية
وعمى العكس تماماً لوحظ تحفيز انتاج المركبات الفينولية المضادة لؤلكسدة دون اثار سامة شديدة في الزراعة المائية لنبات زوفا

الماء  Bacopa monnieriالمعامل بتراكيز من  Ag-NPsفي حين ادت اضافتو الى زيادة في تراكم االنثوسيانين دون اي تأثير

سمبي عمى نمو الجذر مثبلً التأثير عمى زراعة الجذر لنبات الفانيبل  ،Vanilla planifoliaاذ عززت ىذه الدقائق بشكل كبير من
انتاج المركبات الفي نولية بالمقارنة مع الجسيمات النانوية االكبر حجماً ،واظير تحميل كروماتوغرافيا السائل عالي االداء ()HPLC

لمستخمص اوراق نبات العبعب  Withania somniferaان العديد من المركبات الفينولية الموجودة في المستخمص تم احتجازىا
بشكل انتقائي في معقدات مرتبطة مع الدقائق النانوية الوكسيد الفضة  Ag-NPsوعمى اساس اطيافيا المميزة لؤلشعة فوق

البنفسجية تم تحديد ىذه المركبات عمى انيا.(Marslin et al., 2015) p-catechin, coumaric acid, luteolin-7-
 glucosidوان الدقائق النانوية لمنحاس ،الفضة ،الذىب ليا القدرة عمى تحسين تراكم الفينوالت والفبلفونويد والبروتين في مزارع

الكالس نبات عشب النجار  Prunella vulgarisونبات القرع المر  Momordica charantiaوأيضا تستطيع ان تنشط الية
دفاع النبات مع انتاج محسن لمركبات ( )glucosinolatesو مركبات الفينول والفبلفونويد وادى ذلك الى زيادة محتوى مكونات

الزيت العطري مثل  citronelly formate ،coryophylleneو geraniolفي انسجة نبات عطر الشاي Pelargonium
 graveolenكما ان استخدام تركيزات مختمفة من  CuO-NPsبشكل فعال اثبت فعالية في تعزيز انتاج مركبات االيض الثانوي
وىي  flavonoids ، phenolicsو  gymnemic acidفي زراعة الخمية (Jamwal et al., ; Marslin et al., 2015
.)Chung et al., 2018 ; 2018

واش ـ ــير ال ـ ــى تـ ـ ـراكم المـ ـ ـواد االيض ـ ــية وامكاني ـ ــة اح ـ ــداث التغيـ ـ ـرات الفس ـ ــيولوجية البيوكيميائي ـ ــة ف ـ ــي نبات ـ ــات الكرن ـ ــب الب ـ ــري

 Brassica napaالتـي خضـعت لممعاممـة بالـدقائق النانويـة ألوكسـيد النحـاس  CuO-NPsوادى العـبلج بيـذه الـدقائق الـى زيـادة
كبيرة في االنثوسـيانين والفينـول مـع تحفيـز انتـاج مجـاميع االوكسـجين التفاعميـة  .وتـم تأكيـد ىـذه النتيجـة فـي ز ارعـة الجـذور الشـعرية

لــنفس النبــات المعامــل بيــا والتــي اظيــرت زيــادة كبي ـرة فــي انتــاج المركبــات الفينوليــة (احمــاض ىيدروكســي ســيناميك ،فبلفونويــدات،
حــامض الييدروكســي بنزويــك) .لوحظــت زيــادة معنويــة فــي اجمــالي محتويــات الفينــول والفبلفونويــد بعــد  20يومــا مــن المعاممــة بيــذه
الجسـيمات النانويـة ،بينمـا كانـت محتويـات التـانين اعمـى فـي  10ايـام ( .)Rios et al., 2019وتمـت زيـادة محتويـات الفبلفونويـد

الكميـة فـي ز ارعــة انسـجة كــالس نبـات  Echinnaca purpureaاسـتجابة لممعاممــة بالـدقائق النانويــة ألوكسـيد الزنــك .ZnO-NPs
وبالمثــل ،وجــد ان ىــذه الــدقائق تزيــد مــن اجمــالي الفينــول واالنثوســيانين لنباتــات البطــاطس  Solanum tuberosumعنــد وضــعيا

بتركيــز معــين فــي الوســط وتــم الكشــف عــن انتــاج اعمــى مــن  phenolics ،steriol glycosidesو  flavonoidفييــا اســتجابة

لمــدقائق النانويــة ألوكســيد الزنــك  . ZnO-NPsعمــى ســبيل المثــال ،تــأثر اجمــالي محتويــات الفينــول واالنثوســيانين والفبلفونويــد الكمــي
بطريقة تعتمد عمى الجرعة استجابة لثبلثـة انـواع مختمفـة مـن اكاسـيد المعـادن النانويـة ومنيـا ( NiO-NPs, ZnO-NPs, CuO-

 .)NPsومــن المحتمــل ان تك ــون اســتجابة النب ــات االوليــة ل  NPsعبــارة ع ــن تبــادل نش ــط لؤليونــات ،عمــى س ــبيل المثــال ت ــدفقات
 Na+/K+/Clوتدفق  Ca+²/Hعبـر غشـاء الببلزمـا الـى العصـارة الخمويـة ولـوحظ فـي احـدى الد ارسـات زيـادة كبيـرة فـي نمـو النبـات

وتركيز الديوسجنين في نبات الحمبة  Trigonella foenum-graecumبعد المعاممة بتركيز 2.0مايكروغرام /كغم مـن Ag-NPs
وتمــت زيــادة  Ferulic acid, isovitexinفــي نباتــات الشــعير  Hordeum vulgareالمعرضــة لمــدقائق النانويــة الوكســيد

الكادميوم  )Das et al., 2018) CdO-NPsفي نبـات اذن الفـار  A.thalianaتـم زيـادة محت ـوى االنثوسياني ـن وتـم تنظـيم جينـات
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الفبلفونوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد التخميقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الحيوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجابة حقيقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدقائق النانوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لمفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
.)Ahammed et al., 2016 ; Garcia-Sanchez et al., 2015 ; Elumalai et al., 2010)
االستنتاج
NPs نستنتج من ىذه الدراسة ان جميع الدراسات التي تم ذكرىا تقدم دليبلً عمى تعديل مسارات االيض الثانوي بواسطة

 عنZnO-NPs  والتي يمكن ان تخفف االجياد التأكسدي الناجم عن، وااليض الثانويROS من خبلل الرابط غير المباشر بين

طريق تحسين امكانات مضادات االكسدة واستباب االكسدة واالختزال ومن الممكن أيضا اختراق الجسيمات النانوية داخل الخبليا
 وزيادة المحصول وانتاج،  والبروتينات لذا من الضروري تقميل فقد المغذيات في التربةDNA والتدخل في الفوسفور والكبريت في
.مواد االيض الثانوي الميمة من خبلل استخدام التطبيقات الجديدة لتقنية النانو والمواد النانوية
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The Efficiency of Nanoparticles Oxides in the Promoting the Formation of
Secondary Metabolites Compounds in Plants
Rana T. Yahya
Department of Biophysics/ College of Science/ University of Mosul
ABSTRACT
The study impressed on the necessary of using advanced nanotechnology in different fields and
applications, as it contributes in the increasing of production, improving quality, reducing costs,
preventing the use of harmful pesticides and chemical fertilizers, and explain the role of research
related to completing new added value for the agricultural section and for obtain an clean
environment free from nano-pollutants and manipulating them in a positive direction for the growth
of certain types of accumulated plants, improving the plant's ability to obtain plant metabolic
materials with medical and pharmaceutical benefits and directing work to exploit these materials in
all aspects of life because of their importance and empty from any harmful side effects. For this
purpose elements are used as stimulation factors, which leads to enhancing the bio- formation of
these compounds in plant cell cultures in vitro. These factors include elements from biotic and nonbiotic sources, the most important of which are nanoparticles, which are non-biotic extract materials
used to obtain medicinal compounds derived from plants.
Keywords: Nanoparticles, The oxides, Secondary metabolites.

