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الخالصة
تناولت الدراسة الحالية بيـان اثر المس تخلص الم ائي لقش ور نب ات الرم ان ف ي نم و طحل ب ،Oscillatoria amoena
والمعزول من نھر الديوانية و العائد إلى شعبة الطحالب الخضراء المزرقة  ،إذ تم قي اس ت أثير المس تخلص ف ي الطحل ب م ن
خالل حساب العدد الكلي للخاليا وقيم االمتصاصية للطحلب.
اس تعملت التراكي ز  ٧ ،٣٫٥و ١٤ملغم/م ل م ن مس تخلص قش ور ثم رة نب ات الرم ان فض ال ع ن مجموع ة الس يطرة
) .(Controlأظھرت النتائج أن تعريض الطحلب إلى التركيز ١٤ملغم/مل أدى إلى انخفاض النمو بشكل ح اد ،أم ا التراكي ز
االخرى  ٧ ،٣٫٥ملغم/مل فقد انخفض فيھا النمو أيضا وبشكل تدريجي .أم ا ق يم االمتصاص ية فق د أظھ رت انخفاض ا ينس جم
مع عدد الخاليا خالل مدة التعريض.
الكلمات المفتاحية :مستخلص نباتي ،رمانOscillatoria amoena ،
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المقدمة

استعملت النباتات منذ مدة طويلة م ن ال زمن كمص در مفض ل للعالج ات الطبيعي ة لديموم ة ص حة اإلنس ان ،وم ؤخراً ق د
أجريت دراسات مكثفة حول تلك النباتات .وطبقا ً لتق ارير منظم ة الص حة العالمي ة ،الت ي أك دت عل ى أن النبات ات الطبي ة ھ ي
أفضل مصدر للحصول على العديد من األدوية ] . [٢ ،١أن حوالي  %٨٠من س كان البل دان المتط ورة يس تعملون اإلعش اب
التقليدية التي تت ألف م ن مكون ات مش تقة م ن نبات ات طبي ة ،مم ا يتطل ب المزي د م ن البح ث م ن أج ل فھ م أعم ق لخصائص ھا
وتأثيراتھا العالجية ].[٣
تحتوي النباتات واألعشاب الطبية على مواد كيمياوية ذات فائدة واضحة تسھم في عالج األمراض التي تصيب اإلنسان
والحيوان وتشمل الزي وت الطي ارة والكاليكوس يدات والص ابونيات والتانين ات والقلوي دات وال دھون والس كريات والراتنج ات
واالستيروالت ] ،[٤ومن بين تلك النباتات ذات األھمية الطبي ة قش رة نب ات ثم ار الرم ان االس م العرب ي ل ه :رم ان  ،واالس م
االنكليزي ،Pomegranate :واالسم الالتيني )العلمي( .Punica granatum L. :ينتمي نبات الرمان الى العائلة الرماني ة
 Punicaceaeوھو من األشجار النفضية الت ي تنم و إل ى ارتفاع ات تص ل  ٨-٥مت ر وتع د م ن النبات ات المقاوم ة للظ روف
البيئية إذ تنتشر زراعتھا من جنوب شرق أوربا إلى شرق آسيا ] .[٥تحتوي العائلة الرمانية على ج نس واح د ھ و Punica
 L.ويزرع نوع واحد في العراق ھو .[٦] Punica granatum
تحتوي جميع أجزاء شجرة الرمان على التانين التي تستعمل كمادة قابضة ) (Astringentفضالً ع ن الم واد البروتيني ة
والسكرية والمعادن كالفسفور والحديد والكبري ت والبوتاس يوم ] .[٧وذك ر ] [٨ب أن قش رة ثم ار الرم ان تحت وي عل ى الت انين
 Tanninوالراتنج  Resinوالسكر Sugarوالقلويدات  ،Alkaloidsوتستعمل في حاالت اإلسھال والزحار وط رد الدي دان
السيما الديدان الشريطية .واستعملت من قبل األوربي ين كمحل ول غرغ رة ] .[٦تع د الطحال ب مجموع ة م ن الكائن ات الحي ة
التي تتراوح من الخلية الوحيدة الشكل إلى أألعشاب البحرية العمالقة وھي متواجدة في كل مكان وفي أغل ب األحي ان تس بب
طعما ُ ورائحة غير مستساغة في الماء الصالح للشرب بس بب اط الق المركب ات الكيميائي ة أم ا م ن الخالي ا الحي ة أو م ن تل ك
الخاليا الميتة أو المتفسخة ].[٩
ت غي ر مناس ب ِة ف ي المي اه
والطحال ب الخض ر المزرق ة اح د الش عب الطحلبي ة ،الت ي تك ون مس ؤولة ع ن أغل ب الت أثيرا ِ
كـالطعم والرائحة و انسداد مرش حات محط ات تص فية المي اه و قل ة األوكس جين و الس مية و لھ ذه األن واع الق درة عل ى إنت اج
مواد تعطي طعما ً عفنا ً إلى المياه مثل  geosminو) ،2-methylisoborneol (2-MlBالت ي تع د م ن المركب ات التربيني ة
 terpenoidsالمتط ايره ] ،[١٠ويع د طحل ب  Oscillatoria amoenaم ن الطحال ب الخض ر المزرق ة المنتج ة لھ ذه
المركبات في المياه ][١١،١٢

طرائق العمل
الوسط ألزرعي المستعمل لتنمية الطحلب
استعمل الوسط الزرعي  BG-11والمحور من قبل ] [١٣لتنمية العزلة الطحلبية )جدول .(١حضر الوسط الزرعي بشكل
محالي ل خزين ة  Stock solutionحفظ ت بدرج ة ح رارة °٤م ف ي الثالج ة وب دون تعق يم لح ين اس تعمالھا ،حي ث ت م خل ط
كميات محددة منھا عند تحضير الوسط ألزرعي وأكمل الحجم بالماء المقطر حسب الحجم المطلوب ثم عق م الوس ط ألزرع ي
بعد ذلك باستعمال جھاز المؤصدة  Autoclaveبدرجة حرارة  ْ ١٢١م وضغط  ١٫٥باوند/انج ولمدة  ١٥دقيقة وعدل ال رقم
الھيدروجيني إلى  7.1بعد تبريد المحلول لتجنب حصول الترسيب.
عزل وتنقية الطحلب
تم عزل الطحلب المدروس ) Oscillatoria amoenaاللوحة  (١من نھ ر الديواني ة ولغ رض الحص ول عل ى مزرع ة
وحيدة الطحلب  Unialgal Cultureاستعملت الطريقة الموضحة من قب ل ] [١٤اذ ت م اخ ذ خ يط واح د م ن العين ة بوس اطة
ماصة باستور محورة  Pasteur pipetteباستعمال مجھر ضوئي مقلوب ونقل ت إل ى قط رة معقم ة وك ررت العملي ة لح ين
الحصول على طحلب وحيد ).(Optika/Italy
تم تنقية م زارع وحي دة الطحل ب م ن الج راثيم وفق ا ً ال ى ] [١٥الت ي تتض من  :الغس ل بوس اطة الط رد المرك زي ،حي ث
فصلت الجراثيم عن الطحالب بوساطة الطرد المرك زي والغس ل بالوس ط ألزرع ي المعق م  ،وج رت عملي ة الط رد المرك زي
للعين ة بس رعة  ٣٠٠٠دورة  /دقيق ة لم دة  ٥دق ائق  ،ث م أزي ل الراش ح ووض ع بدل ه م اء مقط ر معق م إل ى الراس ب )الخالي ا
الطحلبية( ،أعيدت ھذه العملية  ١٢مرة على األقل .و للتأكد من نقاء العزلة من التلوث زرعت في طبق بت ري يحت وي عل ى
وسط االكار المغذي  Nutrients Agarوحضن لمدة  ٢٤ساعة في ْ ٣٧م ][١٣
اعتمدت المصادر ] [١٦و] [١٧في تشخيص الطحلب  :Oscillatoria amoenaوالمبين تصنيفه ادناه :
Division : Cyanophyta
Class :
Cyanophyceae
Order : Oscillatoriales
Family : Oscillatoriaceae
Species : Oscillatoria amoena
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جمع العينات النباتية وتحضير المستخلص المائي :
جمع ت عين ات نب ات الرم ان م ن الس وق المحلي ة ف ي مدين ة الديواني ة ،وشخص ت م ن قب ل أ.م.د .س ھيلة حس ين ب اجي
المختص ة بعل م التص نيف ف ي قس م عل وم الحي اة -كلي ة التربي ة  -جامع ة القادس ية  .فص لت القش رة وترك ت ف ي المختب ر لم دة
أسبوع واحد بدرجة ° 25م لغ رض تجفيفھ ا .اس تعملت مطحن ة كھربائي ة لطح ن القش رة والحص ول عل ى مس حوق حف ظ ف ي
قناني زجاجية ،بعدھا اخذ  15غم من مسحوق قشرة ثمار الرمان وأضيف إليه 100مل من الماء المقطر ،وضع الم زيج ف ي
الحاضنة الھ زازة بدرج ة ° 37م ولم دة  24س اعة  .رش ح المس تخلص باس تعمال أوراق ترش يح )،(Whatman no.1,2,3
نبذ الراشح بجھاز النبذ المركزي لمدة 10دقائق بالسرعة  2500دورة/دقيقة ،جفف المستخلص ف ي الحاض نة بدرج ة ح رارة
ْ 37م لمدة  ٧٢ساعة للحصول على مسحوق جاف ].[١٨
قياس نمو للطحلب
حضنت المزارع الحاوية على الطحلب )٢٥٠مل( في الحاضنة الضوئية تحت ش دة إض اءة  ٢٧مايكروانش تاين/متر/٢ث ا
وبدرج ة ح رارة ْ ٢٥م .أخ ذت الق راءات يومي ا م ن خ الل طريق ة الع دد الكل ي للخالي ا باس تعمال ش ريحة الھيماس ايتوميتر
) ،(Heamacytometerوذلك بوضع ١مل من العينة بعد رجھ ا جي داً عل ى س طح ك ل ردھ ة م ن ردھت ي ش ريحة الع ّد ،ث م
وض ع غط اء الش ريحة وفحص ت تح ت المجھ ر عن د ق وة تكبي ر  X٤٠باس تعمال طريق ة القط اع المس تعرض Transect
الموض حة م ن قب ل ] ،[١٩وذل ك بحس اب الخ يط الطحلب ي الواح د عل ى ان ه خلي ة واح دة .إم ا الكثاف ة الض وئية Optical
 densityفق د اس تعمل جھ از المطي اف الض وئي  Spectrophotometerن وع ) (UV-Visible Apple, Japanعل ى
طول م وجي  ٧٥٠ن انومتر لقي اس كثاف ة الخالي ا للنم اذج يومي ا ولم دة  ١٤يوم ا ً إذ ت م تص فير الجھ از عل ى الوس ط الزرع ي
 BG-11قبل المعاملة بالطحلب ] [٢٠كما في الشكل )١و .(٢
تأثير المستخلص في نمو الطحلب:
استعملت ثالثة تراكيز م ن المس تخلص الم ائي لقش ور ثم رة الرم ان وھ ي  ٧ ،٣٫٥و ١٤ملغم/م ل فض ال ع ن مجموع ة
الس يطرة ) ،(Controlوبواق ع ثالث ة مك ررات لك ل تركي ز .حض نت الم زارع ف ي حاض نة ض وئية تح ت ش دة اض اءة ٢٧
مايكروانشتاين/متر/٢ثا وبدرجة حرارة ْ ٢٥م ].[٢١

النتائج والمناقشة
أظھرت نتائج الفحص الحيوي شكل ) ٣و (٤انه عند تعريض الطحلب إلى تراكيز مختلفة من المستخلص المائي لقشور
نبات الرمان ) ٧ ،٣٫٥و (١٤ملغم/مل وجود اختالفات في أعداد خاليا الطحلب لھ ذه التراكي ز مقارن ة م ع معامل ة الس يطرة،
فكان من المالحظ عند متابعة نمو الطحلب أثناء مدة المعاملة إذ جمعت العينات للفحص ابتداء من اليوم الرابع )بداي ة الط ور
اآلسي( اعتماداً على وحدة السيطرة للطحلب التي تم تحديد منحني النمو لھا سابقا ً كما في الشكل)١و (٢في حصول انخف اض
في عدد الخاليا الكلي مقارنة بمعاملة السيطرة ومنذ اليوم الرابع من التعريض وبلغ ھذا االنخف اض ذروت ه ف ي الي وم الث امن،
وقد لوحظ ان شدة االنخفاض ازدادت بزيادة التركيز للمعامالت فظھر اقصى انخفاض عند التركيز ) (١٤ملغم/مل في اليوم
الثامن من التعريض .أما قيم االمتصاصية فقد أظھ رت انخفاض ا مم اثال لع دد الخالي ا خ الل م دة التع ريض الت ي امت دت إل ى
اليوم الثامن ،إذ أن التجربة توقفت في اليوم الثامن بسبب االنخفاض الحاد في نمو الطحلب وعند التركيز ١٤ملغم/مل.
يالح ظ بص ورة عام ة ب ان المكون ات الفعال ة للنبات ات الطبي ة يتف اوت تأثيرھ ا اعتم ادا عل ى التراكي ز المس تعملة م ن
المستخلصات وأعداد الكائنات الخاضعة للفحص ،فضالً عن ظروف إجراء التجربة ].[٢٢
ان الت أثير الفع ال للمس تخلص الم ائي لقش رة ثم ار نب ات الرم ان بش كل ع ام ربم ا يع ود إل ى احتوائھ ا عل ى م ادة الت انين
) ،(Tanninفقد ذكر] [٢٣إن الصفات الدوائية الموجودة في الرمان تعود الى مادة التانين ،ويمكن تفسير آلية عمل التانينات
والمركبات الفينولية الموجودة في قشرة ثمار الرمان على قابليتھا لترس يب البروتين ات الموج ودة ف ي الغش اء الخل وي او ف ي
داخ ل الخلي ة الحي ة عن د نفاذھ ا م ن خ الل الغش اء وتك وين أواص ر ھيدروجيني ة ب ين مج اميع الھيدروكس يل الفينولي ة الح رة
والمتعددة ) (Phenolic hydroxylوالمركبات النتروجينية او البروتينات ومن ثم تثبط فعالية بعض االنزيمات الض رورية
في الكائن الحي وان أكثر التانينات تعقيدا تلك الموجودة في الرمان والتوت البري ].[٢٤
كما ذكر] [٢٥ان لحامض التانيك الذي ھو نوع من أنواع التانينات ذو تأثير تثبيطي في نمو نوعين من الھائمات النباتية
 Dunaliella salinaو Skeletonema costatumالمعزولة من بحي رة سيليس تون ش مال خل يج المكس يك عن د اس تعمال
خمسة تراكيز م ن ح امض التاني ك  ١٦ ،١٢ ،٦ ،٣و  ٢٠ملغم/لت ر إذ الحظ وا إن التركي ز األعل ى  ٢٠ملغم/لت ر ھ و األكث ر
تثبيط ا" لنم و ھ ذين الطحلب ين .ك ذلك ت ؤثر التانين ات ف ي فعالي ة ان زيم الفوس فاتيز القاع دي  Alkaline phosphataseمث ل
 Ellagic acidال ذي يث بط عم ل ھ ذا اإلن زيم المھ م بالنس بة للطحال ب إذ يس اعد الطحل ب ف ي الحص ول عل ى الفوس فات م ن
المركبات الفسفورية العضوية في البيئة المحيطة].[٢٦
أما الطريقة األخرى التي تفسر الفع ل التثبيط ي للتانين ات م ن خ الل ارتباطھ ا م ع اي ون الحدي دوز وھ ذا االرتب اط يك ون
أقوى مع المركبات الفينولية المتعددة  Polyphenolsمما ھو عليه في المركبات الفينولي ة البس يطة وب ذلك ق د يص بح الحدي د
عامال محددا لنمو الطحالب السيما في بحيرات المياه العسرة ] .[٢٧كما تعمل التانينات عل ى انھ ا منظم ات نم و ق د تحف ز او
تثبط النمو حيث لوحظ أنھا تؤثر في عملية تحطيم األوكسجين من قبل االنزيمات المؤكسدة وان الفينوالت التي تحت وى عل ى
مجم وعتين م ن الھيدروكس يل ) (OHتعم ل كمثبط ات للنم و ،وبھ ذا فھ ي تعم ل عل ى ع دم التفاع ل م ع األوكس جين غي ر ان
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الفينوالت الحاوية على مجموعة ھيدروكس يل واح دة تعم ل عل ى تحط يم األوكس جين وب ذلك تفس ح مج اال ألنزيم ات األكس دة
.[٢٨] ألداء دورھا
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 المستعمل لتنمية الطحلب األخضر المزرقBG-11 مكونات الوسط ألزرعي: (١) جدول رقم
Compound

Stock

NaNO3
K2HPO4
MgSO4·7H2O
CaCl2·2H2O
Citric acid
Ferric ammonium
EDTA (disodium salt)
Na2CO3
Trace metal mix A5
Agar(if needed)

150 g/l
40 g/l
75 g/l
36 g/l
6 g/l
6 g/l
1 g/l
20 g/l
see blow
-

ml/Liter
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Trace Metal Amoun
H3BO3
2.86 g
10 ml
1.81 g
1 ml MnCl2·4H2O
1 ml
ZnSO4·7H2 0.222 g
1 ml NaMoO4·2H
0.39 g
1 ml
CuSO4·5H2 0.079 g
1 ml Co(NO3)2·6
0.049
1 ml
Distilled
1.0 L
1 ml
1 ml
12 g
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)خلية × /١٠٣لتر( ب :قيم االمتصاصية لخاليا طحلب Oscillatoria amoena

mµ10

40X
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Abstract
The current study dealt with the effect of water extract of pomegranate peel plant on
Oscillatoria amoena growth that isolated from Diwaniya river, The effect of the pomegranate
extract was measured by calculating the total number of cells and the absorbance values of the
alga.
Three concentrations were used 3.5, 7 and 14 mg/ml from extract of pomegranate fruit
peel in addition to the control group. The results showed that exposing the alga to concentrate
14 mg/ml led to lower growth sharply, while the rest of the concentrations 3.5 and 7 mg/ml
also decreased the growth gradually. The absorbance values showed a decline similar to the
number of cells during the period of the exposure.
Keywords: Plant extract, Pomegranate, Oscillatoria amoena
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