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  مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد الواحد والعشرون العدد األول

 واستخدامه كمؤشر بيولوجي لرصد تلوث األلومنيوم في البيئة "العشار"تقييم السمية النباتية لأللومنيوم على النبات اإلماراتي 
Phytotoxicity assessment of aluminum on the UAE native plant Calotropis procera and its use as 

bioindicator for monitoring aluminum pollution in the environmental   

    *د. كريم علي موسى
  ملخص                          

تشكل الملوثات التي تحتوي على معادن ثقيلة و التي تنطلق 
من الصناعات إحدى المشكالت الرئيسية في البيئات 
الحضرية. و يعد معدن األلومنيوم الثقيل ملوث بيئي سائد 

خطيرة على الكائنات الحية. إن ليسبب تأثيرات سامة 
ً في تصنيع  اإلمارات العربية المتحدة دولة رائدة عالميا
األلومنيوم وصناعة البناء المرتبطة بها. وبالتالي، فمن 
األهمية مراقبة التغيرات في تركيزات األلومنيوم في موارد 
البيئة الطبيعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بانتظام ، و 

ك بإستخدام الكائنات الحية كمؤشرات بيولوجية يمكن ذل
لرصد مستويات المعادن الثقيلة في العينات البيئية. إن 
الهدف من هذه الدراسة هو تطوير نظام مؤشر حيوي بسيط 
لرصد تلوث األلومنيوم من خالل جذر النبات االماراتي 

عن طريق البادرات  )Calotropis proceraالعشار (
والسمية  ء، وتقييم تراكم األلومنيومالمزروعة في الما

 الجينية كمؤشرات حيوية للتلوث باأللومنيوم. 
أظهرت النتائج انخفاًضا ملحوظا في طول جذور بادرات 
العشار مع زيادة تراكيز األلومنيوم. كما أظهر تحليل 
التغيرات في التوصيل الكهربائي أن األلومنيوم تسبب في 

العشار كما يتضح من  تلف غشاء بالزما جذور بادرات
. عالوة على ذلك، أظهر اإللكترونياتخالل زيادة تسرب 

توزيع   (XRF)التحليل المجهري لألشعة السينية
جذور بادرات العشار المعالجة   داخل األلومونيوم

بـاأللومونيوم نتيجة المتصاص األلومونيوم بواسطة 
الجذور. أكد تحليل تفاعل البلمرة المتسلسل المضخم 

ً للحمض النووي متعدد األشكال عش  (RAPD PCR)وائيا
التأثير السام الجيني لـأللومونيوم الذي تسبب في تعديل 
الحمض النووي الجيني للعشار. إجماالً، أظهرت النتائج أنه 
يمكن استخدام جذور بادرات العشار كمؤشر حيوي للرصد 

 المباشر للتلوث البيئي باأللومنيوم.
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Abstract 

Pollutants containing heavy metals released 
from industries constitutes one of the major 
problems in urban environments. Aluminum 
(Al) heavy metal is a dominant environmental 
pollutant that causes serious toxic effects to 
living organisms. UAE is a world leader in 
aluminum manufacturing and its related 
construction industry. Hence, it is critical to 
monitor regularly the changes in Al 
concentrations in the UAE natural resources. 
Living organisms could be used as bioindicators 
for monitoring the levels of heavy metals in 
environmental samples. The aim of this study 
was to develop a simple bioindicator system for 
monitoring the Al pollution through the root of 
the UAE native plant Calotropis Procera 
seedlings grown hydroponically, and assessing 
the Al accumulation and the molecular toxicity 
as biomarkers of Al pollution. Our results 
showed a significant decrease in C. Procera root 
length with the increase in the Al 
concentrations. Electrical conductivity changes 
analysis showed that Al induced damage to C. 

Procera root plasma membrane as indicated by 
electrolyte leakage increase. Moreover, X-ray 
fluorescence microscopy (XRF) analysis 
demonstrated the distribution of Al on C. 

Procera roots treated with Al as a result of Al 
uptake by C. Procera roots. Randomly 
amplified polymorphic DNA (RAPD) PCR 
analysis confirmed the genotoxic effect of Al 
which induced C. Procera genomic DNA 
modification.Altogether, our result demonstrated 
that C. Procera could be used as a bioindicator 
for direct monitoring of aluminum 
environmental pollution.  
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