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 دراسة بيئية لتحسين كفاءة الزراعة المائية باستخدام االكتينوبكتيريا التي تعيش داخل جذورالنباتات في االمارات
An environmental study to improve the efficiency of hydroponics using actinobacteria 

that lives inside plant roots in the UAE 
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 ملخص

الزراعة املائية تعترب من اهم طرق الزراعة احلديثة و ذلك للحد من مشكلة ندرة 
املياة والىت تعترب من اهم املشاكل البيئية حاليا. و لقد اسست دولة اإلمارات 
العربية املتحدة وىف ظل ندرة مصادر املياة العذبة العديد من املزارع املائية وذلك 

ان الغرض من هذه الدراسة هو اجياد الذايت من الغذاء.  ألمهية الزراعة واالكتفاء
رفع كفاءة وحتسني الزراعة املائية وذلك من اجل  للبيئة طريقة جديدة صديقة

واملنتجة ألكثر من نوع من هرمونات النمو  استخدام خليط من االكتينوبكتريياب
واملنتجة هلرمونات  االكتينوبكترييا مت عزل جمموعتني خمتلفتني من .النباتية املختلفة

األوكسينات وعديدات األمينات واجلربيلينيات والسيتوكينتات. النمو النباتية من 
اجملموعة االوىل وهي جمموعة االكتينوبكترييا اليت تعيش ىف منطقة الريزوسيفري 

ومت اختبار  خارج اجلذور واجملموعة الثانية هى اليت تعيش داخل جذور النباتات
ز هرمونات النمو. مت اختيار اقوى ثالثه سالالت من الىت تعيش قدرهتا على افرا

خارج اجلذور للتجارب داخل اجلذور وايضا اقوى ثالثه سالالت من اليت تعيش 
. أثبتت الدراسة قدرة االكتينوبكترييا اليت تعيش داخل و خارج داخل املزارع املائية

نتائج ذات داللة اجلذور على زيادة انتاج الفلفل االخضر واخلس وإعطاء 
احصائية معنوية أكثر بكثري من املعاملة اليت مل يتم إضافة االكتينوبكترييا. ولكن 
اجلديد أن املعاملة املثلى كانت تلك اليت تضمنت االكتينوبكترييا اليت تعيش 

وىل ألداخل اجلذور وليست اليت تعيش خارج اجلذور. تعترب هذه الدراسة هي ا
نيكية عمل هذه الطريقة حيث أثبتت الدراسة زيادة  من نوعها يف تفسري ميكا

كبرية يف احملتوى الداخلي هلرمونات النمو يف الفلفل واخلس يف املعاملة اليت 
اشتملت على االكتينوبكترييا اليت تعيش داخل اجلذور مقارنة ببقية املعامالت 

ها يف دولة وهذا ما يفسر زيادة االنتاج الزراعى.  هذه الدراسة هي االوىل من نوع
االمارات العربية املتحدة ويف منطقة اخلليج العريب يف استخدام طريقة صديقة 
للبيئة من أجل زيادة كفاءة الزراعة املائية باستخدام االكتينوبكترييا اليت تعيش 

 داخل اجلذور. 
االكتينوبكترييا اليت تعيش داخل اجلذور، منظمات النمو الكلمات الداللية: 

 زراعة املائية , ندرة املياة, زيادة االنتاج الزراعىالنباتية, ال
___________ 
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Abstract 

Hydroponics is one of the most important 

methods of modern agriculture in order to 

reduce the problem of water scarcity. The 

United Arab Emirates has established many 

hydroponic farms due to their importance in 

agriculture and self-sufficiency of food. The 

purpose of this study was to find a new 

environmentally friendly method in order to 

improve the efficacy of hydroponics by using a 

mixture of actinobacteria that produce more 

than one type of plant growth regulators  (PGR). 

Two different groups of actinobacteria 

producing PGR were isolated. The first group 

lives in the rhizosphere outside the roots, and 

the second group lives inside the plant roots.  

Both groups were tested for their ability to 

produce PGR. The study proved the ability of 

the actinobacteria that live inside and outside the 

roots to increase the production of green pepper 

and lettuce and give more statistically 

significant results than the treatment that did not 

include actinobacteria. The new finding in the 

current study was that the best treatment was 

that which involved the actinobacteria that live 

inside the roots rather than those that live 

outside the roots. This study demonstrated a 

significant increase in the internal content of 

PGR in pepper and lettuce in the treatment that 

included actinobacteria that live inside the roots 

compared to the rest of the treatments, and this 

explains the increase in the yield. This study is 

the first to use an environmentally friendly 

method to increase the efficiency of 

hydroponics using actinobacteria that live inside 

the roots. 
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