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ها دالر براي زاي گیاهی، هر ساله میلیونبه دلیل عوامل بیماريي محصوالت کشاورزي با توجه به کاهش ساالنه     

رویه ي بیي استفادهمحیطی که در نتیجههاي زیست هاي اخیر به دلیل آسیبشود. در سالکنترل این عوامل هزینه می

ند. استفاده از اند، دانشمندان به دنبال راهکاري براي کاهش مصرف سموم شیمیایی هستاز سموم شیمیایی ایجاد شده

براي اولین بار نامه پایاندر این شود. هاي امروزي محسوب میزا از جمله روشنانومواد براي کنترل عوامل بیماري

هاي در مقابل قارچ Fe₃O₄/ZnO/AgClو   ZnO/AgBr،Fe₃O₄/ZnO/AgBrهاي کامپوزیتنانوهاي ضد قارچی فعالیت

Fusarium graminearum ،Fusarium oxysporum  وBotrytis cinerea نانو  . خواصبررسی قرار گرفتند مورد-

پراکندگی  ،)SEM(میکروسکوپ الکترونی روبشی  ،)XRD( ایکسهاي پراش پرتو هاي تهیه شده توسط تکنیککامپوزیت

تکنیک  و )TEM( عبوري میکروسکوپ الکترونی ،)FT-IR(مادون قرمز  سنجیطیف ،)EDX( ایکسانرژي پرتو 

بررسی سینتیک ها با کامپوزیتنانو ضد قارچیرفتند. فعالیت گد مطالعه قرار مور )VSM(سنج نمونه مرتعش مغناطیس

به  Fe₃O₄/ZnO/AgClو  Fe₃O₄/ZnO/AgBr هايکامپوزیتنانو .تمورد بررسی قرار گرف هاي ذکر شدهقارچتخریب 

ضد بیشترین فعالیت  دارايباشد) برم و کلر می ZnO/AgX )X به Fe₃O₄از  10:1و  8:1وزنی  هاينسبتبا ترتیب 

از برمید نقره بیشترین فعالیت  2372/0کامپوزیت با کسر مولی نانو ZnO/AgBrهاي باشند. در نمونهقارچی می

دست آمده نشانگر آن است که مقدار کاتالیزور، دماي نتایج به. همچنین کاتالیزوري را نسبت به کسرهاي مولی دیگر دارد

  طلبد. اي را میمحلول مقدار بهینه pHکلسینه و 

  ، ضد قارچکامپوزیتنانو، برمید نقره -اکسید روي، ورکاتالیز :هاواژه کلید
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 مقدمه - 1 - 1

میلیارد نفر خواهد رسید.  5/8جمعیت جهان به میالدي  2025با روند فعلی رشد جمعیت، در سال      

ي کشاورزي دارد. در ي بیشتر در زمینهبراي این جمعیت عظیم، نیاز به توسعهپایدار تامین امنیت غذایی 

گشا باشد، اما عوامل محدود کننده و تواند تا حدي راهاین راستا، استفاده از ارقام زراعی پرمحصول می

یکنواخت   لغت پایدار به معنی شرایط .(Jafari & Tohidfar 2006)زا را نباید از نظر دور داشتخسارت

عدم شناخت و اطالعات کافی گیرد. هاي دور دست را در بر میافق ،باشد. شرایط یکنواختو باثبات می

و فقدان تفاهم در مورد منابع، آب و هواي جهان و تنوع آن، تکنولوژي آینده، نقش مردم در کشاورزي و 

ي کشاورزي شده است. بینی آیندهي کشاورزي با محیط، باعث مشکل شدن پیشهمچنین رابطه

ارایی بیشتري در استفاده از منابع کشاورزي پایدار، کشاورزي است که در راستاي منافع بشر بوده، ک

مناسب، از نظر  ،باشد. به عبارتی کشاورزي پایدار باید از نظر اکولوژیکیداشته و با محیط در توازن می

توجیه پذیر، از نظر اجتماعی مطلوب و از نظر فرهنگی مورد قبول و قابل اجرا باشد (کهنسال  ،اقتصادي

 کرده برطرف  را هاي نوین کشاورزي، تا حدودي این نیازهاش). تکنولوژي و رو1387 ،و فیروز زارع

شود،  موجب رونق کشاورزي ه استهاي شیمیایی و مکانیکی هر چند توانستاست. به کارگیري روش

پذیر خاك، این اجازه را مدت کشاورزي تجاري به سیستم حساس و آسیبهاي منافع کوتاهولی جاذبه

در کشاورزي تجاري با  .توان از این روش کشاورزي استفاده کردیتا بگوید: چه مدت م ه است نداد

ي بی رویه و غیر متعادل از کودها و سموم که موجب تخریب خاك و از بین رفتن موجودات استفاده

پایین  ،ي این روش کشاورزيیابد. نتیجهشود، توان تولید و حاصلخیزي خاك کاهش میخاکزي می

، انسان شروع به فعالیت براي 1945از سال   .)Saad, 2007( است آمدن کیفیت و کمیت محصوالت

هاي جهان و دیگر منابع طبیعی مورد میلیون هکتار از خاك 2جلوگیري از فرسایش و تخریب حدود 

ایدار، هاي کشاورزي پهاي قدیمی کشاورزي به سمت نظامنیازش کرد. براي حل این مشکل از روش

را مهم ادواردز براي پایداري کشاورزي سه موضوع  .(Conwy, 1994)روي آورد  محور و اجتماعیبومی

درآمد، افزایش قابلیت دسترسی به غذا و مصرف ویژه در بین افراد کمقرار داد: درآمد کافی به تاکیدمورد 
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Agricultural production is reduced worldwide every year due to plant disease; 

therefore, millions of dollars have been invested to control these plant diseases. In recent 

years, environmental hazards caused by excessive use of pesticides have been widely 

discussed; therefore, scientists in the agricultural field are searching about methods for 

decreasing the use of pesticides. Current control strategies for F. graminearum, and other 

wheat pathogens, include the use of nanomaterials. In this work, we reported for the first 

time, the anti-fungal activity of synthetic ZnO/AgBr, Fe₃O₄/AgBr/ZnO, and 

Fe₃O₄/AgCl/ZnO nanocomposites, against Fusarium graminearum, Fusarium oxysporum 

and Botrytis cinerea. The resultant samples were characterized by X-ray diffraction 

(XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), 

energy dispersive analysis of X-rays (EDX), and vibrating sample magnetometer (VSM) 

techniques. Antifungal activity of the as-prepared samples was evaluated against 

Fusarium graminearum and Fusarium oxysporum as two phytopathogenic fungi. Among 

the, Fe₃O₄/AgBr/ZnO and Fe₃O₄/AgCl/ZnO nanocomposites, the samples with 8:1 and 

10:1 weight ratio of ZnO/AgBr and ZnO/AgCl to Fe₃O₄ were selected as the best 

nanocomposite. In the case of ZnO/AgBr samples, the nanocomposite with 0.2373 mole 

fraction of AgBr has highest activity relative to the other mole fractions. Alao catalyst 

weight, calcination temperature, and pH of the solution require optimum amounts. 
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