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دراسة مورفولوجية وكيميائية للنوع  Ceratophyllum demersum L.النامي في بعض البرك
المائية المجاورة لنهر دجلة عند منطقة غابات الموصل.
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اياد چاچان الداؤدي , 1فتحي عبداهلل المنديل

2

كلية الزراعة والغابات  ,جامعة الموصل  ,الموصل  ,العراق

مركز بحوث البيئة والسيطرة على التلوث  ,جامعة الموصل  ,الموصل  ,العراق

( تاريخ االستالم ---- 2111 / 6 / 8 :تاريخ القبول) 2111 / 11 / 26 :

الملخص

يفتقر النوع  Ceratophyllum demersumالى الجذور الحقيقية وهو يرتبط بالقاع بوساطة اشباه جذور , Rhizoidsاما االوراق فتترتب بشكل
سواري حول الساق وتكون كثيفة عند القمة .بالنسبة لتشريح الساق اظهرت المقاطع المستعرضة تاثير البيئة في التركيب الداخلي للنوع قيد الدراسة اذ
لوحظت فسح هوائية عديدة منتشرة في منطقة القشرة .فيما يتعلق بالدراسة الكيميائية ,تم فصل وتشخيص الحامض االميني االسبارجين من
المستخلص الكحولي للنوع قيد الدراسة ,وذلك باستخدام تقنية كروماتوغرافيا السائل عالي االداء ) (HPLCوبوساطة جهاز فصل من نوع
 Shimadzoالذي تضمن عمود فصل من نوع ) , C8 (250 × 60 mmوتمت عملية الفصل باستخدام  40 mM Na2SO4 , pH 2.65كطور
ناقل وبسرعة جريان  1مللتر  /دقيقة وكشف عن االستجابات الكروماتوغرافية عند الطول الموجي  211نانومتر.
الكلماااات الدالاااة  :الن واتج الطبيعي ة  ,النبات ات المائي ة  ,اس بارجين Ceratophyllum demersum,

المقدمة

 ,كروماتوغرافي ا الس ائل ع الي االداء.

يعود النوع  Ceratophyllum demersum L.الى العائلة

والجبايش والحمار] .[9ونظ ار الهمية االفراد التابعة للجنس قيد الدراسة

السيراتوفيلية  [1] Ceratophyllaceaeوطبقا للبحوث المنشورة عن

نجد ان هناك وفرة من الدراسات في مناطق مختلفة من العالم التي

الجنس  Ceratophyllumتوجد ستة انواع مسجلة في الوقت

تناولته من نواحي عدة ,ففي مجال الدراسات المظهرية مثال اجرى

الحاضر حول العالم ] [3], [2بينما اشار علماء آخرون مثل

 Csikyواخرون ( )2111مقارنة بين النوع  C. tanaiticumوعدد

 )1881( Wilmot–Dearالى ان عدد انواع الجنس اقل من ذلك اذ

من االنواع االخرى التابعة للجنس النامية في هنغاريا Hungaria

نتج عن إعادته النظر في تصنيف االنواع التابعة للجن س

واشار الى عدد من الصفات التي يمكن استخدامها في تمييز تلك

 Ceratophyllumدمج اربعة انواع في مرتبة واحدة هي النوع C.

االنواع مثل عدد الفجوات المرتبة طوليا في نسيج البرنكيما الموجود

 submersumوعلى ه ذا االس اس اشار الباح ث الى ان الجنس يضم

بين فرعي الورقة  ,وشكل الجزء الواقع اسفل الثمرة فضال عن شكل

نوعين فق ط هما  C. demersumوالنوع  [5] C. submersumيعد

االوراق وتفرعاتها .بيئيا ذكر  )2112( Katnicان النوع C.

 C. demersumمن االنواع الزهرية المعمرة  Perennialالتي تنمو

 demersumال يمكن ان يعتبر من المؤشرات البايولوجية للتلوث ,

غاطسة كليا في الماء  ,اال ان االوراق العليا قد تصل احيانا الى

وذلك من خالل دراسته التي اجراها على بحيرة  Skadarفي الجبل

سطح الماء  ,وتشير الدراسات الى ان هذا النوع يتميز بمدى واسع

االسود في حين اشار  Foroughiواخرون ( ) 2111الى امكانية

لتحمل الظروف البيئية  ,اذ يستطيع ان يتجاوز ظروف الشتاء القاسية

استخدام النوع قيد الدراسة في عملية تصفية المياه القذرة كنتيجة

(تحت الجليد احيانا) محافظا على حيوته ولونه االخضر ], [6

المتصاصه كميات كبيرة من االمونيوم والفسفور من المياه البلدية

وتنتشر هذه االعشاب بكثرة في البرك والبحيرات والجداول البطيئة

القذرة غير المعالجة  ,ولوحظ انه تسبب ايضا في خفض المتطلب

الجريان التي تكون المياه فيها صافية الى عكرة وذات طبيعة باردة ,

الكيميائي لالوكسجين .اما  Iwamotoواخرون ( )2112فالحظوا ان

علما انها تنمو بشكل افضل في المياه القلوية  ,اال انها قد تختفي في

نمو وشكل C. demersumلم يتاثر بتراكيز النترات االعلى من 111

البيئات الغنية بالمغذيات كنتيجة لسيادة الطحالب فيها ] . [7ومن

ملغم /لتر  ,وان زيادة النترات واالمونيا في محيطه المائي ادى الى

المهم القول ان النوع  C. demersumيمكن ان ينمو في المناطق

تحسين محتوى النبات من النتروجين اال ان تركيز وتركيب االحماض

التي التصل بها نسبة االضاءة الى  %1من االضاءة السطحية,

االمينية بقى ثابتا نسبيا .كيميائيا لوحظ ان المستخلصات االيضية

وغالبا ما يالحظ على اعماق تتجاوز ال  1.1متر  ,واحيانا ال يمكن

للنوع قيد الدراسة اعاقة نمو العديد من البكتريا المثبة للنتروجين ],[13

رؤيته من السطح  ,فهو قد يتواجد في بيئات عميقة جدا (اكثر من 8

] [14اما العالمان  Mjeldeو  )1882( Faafenفبينا ان

متر) خصوصا في بعض البحيرات مثل بحيرة غرايس  Graceالواقعة

المستخلصات التي تم اعدادها من النوع  C. demersumساهمت

شمال غرب مينيسوتا  Minnesotaفي الواليات المتحدة األمريكية][6

في اعاقة نمو الهائمات النباتية  Phytoplanktonالتي تم دراستها.

يعرف النوع  C. demersumمحليا بالشمبالن او الشلنت] [8ويكثر

وفيما يتعلق باهميته االقتصادية يعد النوع  C. demersumمأوى

في معظم المناطق الجنوبية من العراق وخاصة االهوار مثل الحويزة

ومصدر غذاء لالسماك خصوصا الصغيرة منها ] [6فضال عن ذلك
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فان سكان االهوار في جنوب العراق يستعملونه ككمادات ضد لسعات

 111م ل وحفظ ت ف ي ظ روف معتم ة ف ي الثالج ة لح ين اج راء عملي ة

العقارب ويعتقد ايضا انه مفيد لعالج اليرقان ]. [8ان هذا النوع كغيره

الفصل.

من النباتات المائية الكبيرة لم يحظى باهتمام كبير من قبل الباحثين
محليا  ,لذا فان الدراسة الحالية هدفت الى زيادة المعلومات عن النوع
 C. demersumكونه من االنواع التي تنتشر بكثرة في النظم البيئية
القريبة من نهر دجلة ضمن محافظة نينوى وتضمنت الدراسة جانبين
هما  :مورفولوجيا النبات وكيمياء النبات اذ تضمن الحقل االول دراسة
المظهر الخارجي للنوع قيد الدراسة وكذلك دراسة تشريحية لساق

 -2اعداد المحلول القياسي لالسبارجين

ت م اع داد المحل ول القياس ي للح امض االمين ي االس بارجين ال ذي ت م
الحصول عليه من مخزن المواد الكيميائية في قسم الكيمياء الت ابع لكلي ة
العل وم جامع ة الموص ل ,وذل ك باذاب ة  1.1غ رام م ن الح امض االمين ي
ف ي  111م ل م ن  % 81ايث انول ث م رش ح المحل ول بمرش حات دقيق ة
 Milliporeحجم  1..1مايكروميتر .

النبات .اما الجزء الثاني من الدراسة فكان الهدف منه فصل وتشخيص

 -3الفصااااال الكرومااااااتوغرافي بتقنياااااة الساااااائل عااااااالي االدا
HPLC

في عملية بناء العديد من االحماض االمينية االخرى ,وتمت الدراسة

ج رت عملي ة الفص ل بحق ن  µl 11م ن الح امض القياس ي ف ي جه از

الحامض االميني االسبارجين  Asparagine acidالذي يعد مفتاح
باستخدام تقنية كروماتوغرافيا السائل عالي االداء.

المواد وطرائق العمل
اوال جمع العينات

جمع ت عين ات الن وع  C. demersumم ن برك ة مج اورة لنه ر دجل ة
عند منطقة غابات الموصل وهذه البرك ة متص لة ب النهر ع ن طري ق قن اة
مائية صغيرة تمر تحت سطح االرض ل ذا فه ي تحص ل عل ى المي اه م ن
نهر دجلة بصورة مباشرة.

ثانيا العمل المختبري

تبعا الهداف الدراسة فان طرائق العمل يمك ن تمييزه ا ف ي مج الين االول

تمث ل بالدراس ة المورفولوجي ة الت ي تض منت ش قين ايض ا اح دهما ه دف
ال ى دراس ة المظه ر الخ ارجي ,ام ا الث اني فاش تمل عل ى دراس ة تش ريحية
للس اق تم ت ي دويا بع د عملي ة جم ع العين ات مباش رة وباس تخدام ش فرة
حالق ة ,واقتص رت عل ى عم ل مق اطع مستعرض ة للس اق ف ي منطق ة ب ين
العقد  ,وبعد اعداد المق اطع وض عت النم اذج لم دة  2دق ائق ف ي محل ول
مخف ف م ن ص بغة الس فرانين ] [16ث م فحص ت بوس اطة مجه ر مرك ب
م ن ن وع  , Olympusوص ورت المق اطع باس تخدام ك امي ار رقمي ة ن وع
) (Sony , 7.2 M.P.وبالنس بة للج زء المتعل ق بالدراس ة الكيميائي ة ف ان
فص ل وتش خيص الح امض االمين ي االس بارجين ت م باالعتم اد عل ى
سلسلة خطوات هي كاالتي

 -1عملية االستخالص

بعد تجفيف النبات ف ي الظ ل ت م س حق االج زاء النباتي ة بوس اطة مطحن ة
كهربائية ثم استخلصت المركبات الفعالة باستخدام الم ازج الكهرب ائي ,اذ
وضع  21غرام من المسحوق في بيكر زجاجي واض يف الي ه  211م ل
م ن  % 81ايث انول ] [17بع د ذل ك رش حت العين ة ث م رك زت ال ى حج م

 HPLCم ن ن وع  Shimadzo, Lc–2010 AHTال ذي تض من
عمود فصل من نوع ) C8 (250×60 mmوباعتماد مبدأ الفص ل ال ذي
ذك ره  )211.( Dionexوذل ك باس تخدام 40 mM Na2SO4, pH
 2.65كط ور ناق ل وبمع دل جري ان  1م ل ف ي الدقيق ة وعن د  21درج ة
مئوي ة  ,وت م الكش ف ع ن االس تجابات الكروماتوغرافي ة عن د 211
نانومتر.

النتائج والمناقشة

الدراسة المورفولوجية
يفتقر النوع  C. demersumالى الجذور وهذه الحقيقة تتماشى مع كل
المصادر التي ذكرت ان النوع قيد الدراسة يكون طافيا في الماء وفي
بعض االحيان يرتبط بالقاع م ( )1882ان النبات يحصل على
المغذيات من محيطه عن طريق المجموع الخضري  ,ومن المهم القول
ان افتقار النوع للجذور يساعده في االنتشار الى مناطق اكثر عمقا
خصوصا عند تواجده في بعض االجسام المائية العميقة مثل البحيرات
فقد ذكر  Bormanواخرون ( )1882ان تلك الميزة جعلت النوع C.
 demersumالوحيد الذي يمكن مالحظته عند مناطق اعمق مقارنة
باالنواع المائية االخرى .اما الساق فانه املس ,متفرع وعدد الفروع
يتراوح بين ( )2-1لكل عقدة  ,وفيما يتعلق باالوراق فانها تشبه اوراق
نبات  , Myriophyllumوتكون كثيفة عند القمة لتعطي النبات شكل
عام يشبه ذيل القط او ذيل الراكون  Raccoon's tailاو قريب الشبه
من شجرة الميالد  .[22] Christmas treeوتترتب بشكل سواري
 Whorledحول الساق (الشكل )1 ,وهذا الترتيب يجعلها تبدو شبيهة
بالمروحة  ,ويكون النصل مقسم الى اجزاء خيطية عديدة وكل جزء
منها يظهر شكال مشابها لشكل الشوكة الرنانة  ,وتتميز االجزاء ايضا
بحافة مسننة هي المسئولة عن الملمس القاسي او الخشن )(Rough
للنبات ]. [22
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( الشكل ) 1 ,المظهر الخارجي للنبات ) ,(Aوالترتيب السواري لالوراق حول الساق ).(B

الدراسة التشريحية

اللي ل ف ي عملي ة البن اء الض وئي الت ي تح دث ف ي النه ار ] .[25واخي ار

بص ورة عام ة تتمي ز س يقان االن واع م ن ذوات الفلقت ين ب ان النظ ام
النس يجي االساس ي فيه ا ممي ز ال ى قش رة ونخ اع ام ا النظ ام النس يجي
الوع ائي فيتمث ل باس طوانة وعائي ة تترت ب فيه ا الح زم الوعائي ة بص ورة
دائري ة  ,اال ان االن واع المائي ة ع ادة تكتس ب ص فات مورفولوجي ة
وتش ريحية ت تالءم م ع البيئ ة الت ي يع يش فيه ا النب ات ] [23فف ي الن وع
قي د الدراس ة ل وحظ ان المقط ع المس تعرض للس اق (الش كل )2 ,يتك ون
من طبقة خارجي ة م ن خالي ا رقيق ة تمث ل البش رة تليه ا القش رة الت ي يمك ن
تمييزه ا ال ى ث الث من اطق ] [24االول ى تت الف م ن ع دة طبق ات م ن
الخالي ا وتمث ل القش رة الخارجي ة ويليه ا الج زء الوس طي م ن القش رة ال ذي
يك ون غن ي ب الغرف الهوائي ة الت ي تلع ب دور ف ي خ زن بع ض
األوكس جين ) (O2الن اتج م ن عملي ة البن اء الض وئي لك ي يس تعمل ف ي

منطق ة القش رة الداخلي ة الت ي ه ي عب ارة ع ن ص ف واح د م ن الخالي ا
ت دعى االن دوديرمس . Endodermisام ا االس طوانة الوعائي ة فه ي
مركزي ة الموق ع وه ذه الص فة تكس ب النب ات ص فة المقاوم ة ض د تي ارات
الم اء ] [26ويتب ين م ن الش كل الس ابق انه ا تتمي ز بقن اة هوائي ة مركزي ة
الموق ع محاط ة بنس يج برنكيم ي وتش تمل االس طوانة الوعائي ة ايض ا عل ى
خالي ا واس عة نس بيا يعتق د انه ا اوعي ة  Vesselsفق د
ذك ر Schweingrubeواخ رون ( )2111ان ه ذه الخالي ا ال تمتل ك
ف ي ج درها أي تراكي ب ممي زة االم ر ال ذي يص عب مع ه تحدي د هويته ا
وه ذا م ا دف ع  Schneiderو  )1886 ( Carlquistال ى االعتق اد ب ان

الخش ب غي ر موج ود ف ي الن وع . Ceratophyllum dmersume
][27

عملية التنفس ,كذلك ف ان النب ات ق د يس تعمل ) (CO2ال ذي تجم ع اثن اء

الدراسة الكيميائية

( الشكل ) 2 ,مقطع مستعرض في ساق النوع  C. demersumعلى القوة 10x :

الحوامض االمينية هي مركبات مهمة بايولوجيا وتعد الوحدات البنائية
للببتيدات والبروتينات وهي ايضا ذات اهمية من الناحية الغذائية

وكذلك في الصناعات الصيدلية ] .[29في الدراسة الحالية استخدمت

تقنية كروماتوغرافيا السائل عالي االداء لفصل الحامض االميني
االسبارجين ,ونتج عن عملية الفصل ان مركب االسبارج ين القياسي
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سجل زمن احتباس قدره  2.8.8دقيقة (الشكل )2 ,ثم استخدم هذا

ظهر عند زمن االحتباس  2.812دقيقة (الشكل ). ,يعود الى

الزمن كمؤشر لوجود الحامض االميني االسبارج ين في المستخلص

الحامض االميني االسبارجين المبينة صيغته التركيبية في (الشكل)1 ,

الكحولي للنوع  C. demersumوعلى هذا االساس فان المنحني الذي

( الشكل  ) 3 ,منحني الحامض االميني االسبارجين القياسي الذي ظهر عند زمن االحتباس  248.2دقيقة باستخدام المذيب 40 mM
 Na2SO4 , pH 2.65كطور ناقل في تقنية كروماتوغرافيا السائل عالي االدا . HPLC

( الشكل  ) . ,منحني المركبات العضوية التي تم فصلها من المستخلص الكحولي الخام للنوع  Ceratophyllum demersumباستخدام
المذيب  40 mM Na2SO4 , pH 2.65كطور ناقل في تقنية كروماتوغرافيا السائل عالي االدا . HPLC

تكمن اهمية فصل الحامض االميني االسبارجين  Asparagineكونه

بمساعدة انزيم Glutamate-Oxaloacetate amino transferase

اول حامض اميني يتم بناءه خالل احد المسارات المهمة حيويا ويدعى

(الشكل. ) 1 ,اما عملية بناء الحامض االميني االسبارجين فتتم

مسار االسبارتيت  Asparatate pathwayفضال عن اربعة من

باضافة مجموعة امينية لالسبارتيت اال ان هذه العملية تحتاج طاقة يتم

الحوامض االمينية االخرى التي يتم بناءها خالل هذا المسار ايضا

الحصول عليها من االدينوسين ثالثي الفوسفيت  ATPالذي يعمل

وهي  , Lysine, Isoleucine, Threonine, Methionine :علما

على فسفرة المجموعة الكاربوكسيلية لالسبارتيت مما يساعد في تكوين

ان الحامض االميني االسبارتيت يتم بناءه من االوكزالواستيت من

اصرة امايد مع المجموعة االمينية التي يهبها الحامض االميني

خالل نقل مجموعة امينية من الكلوتاميت  Glutamateوتتم العملية
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A Morphological And Chemical Study For Ceratophyllum demersum L.
Growing In Some Ponds Near Mosul Forests.
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Abstract :
Ceratophyllum demersum lack true roots. however, attaches only with rhizoids to the sediment. The feathery
leaves are arranged in whorls on the stem (which can resemble a Coontail ). An anatomical study , was by
cross-section for the stem, it showed the impact of environment on the internal structure by aerenchyma in the
cortex layer. In the chemical study, asparagine acid separated and investigated from ethanolic extract crude of
species under this study. Shimadzo HPLC which included C8 (250×60 mm) colum chromatography used for this
processes, with 40 mM Na2SO4 , pH 2.65 as mobile phase, again with rate flow: 1 mL / min. and detection at λ
= 210 nm.
Key word : Natural products, Asparagine, Aquatic plants, Ceratophyllum demersum, HPLC
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