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العربية المتحدة باستخدام االكتينوبكتيريا النافعة  اإلماراتدولة  فيزيادة قدرة حشيش الرودس على تحمل ملوحة مياه الري 
 تعيش داخل جذور النباتات يالت

Endophytic actinobacteria to increase sailinty tolerance in Rhodes grass (Chloris gayana) in  

the United Arab Emirates 

 د. سنان فهد ابو قمر *

 الملخص
العربية  اإلماراتدولة  يفالزراعة  يفادلستخدمة  الري هملوحة ميا تعترب

ادلتحدة من أحد أىم عوامل اإلجهاد الفسيولوجي والذي يؤثر سلبًا على 
صبحت العديد من أ الوقت احلايل يفالزراعية.  األراضيمنو النباتات يف 

العربية ادلتحدة غري قابلة للزراعة بسبب  اإلماراتدولة  يفالزراعية  األراضي
. الري يفأو يف ادلياه اجلوفية ادلستخدمة  األراضيىذه  يفزيادة نسبة ادللوحة 

اجلوفية  ةىل شراء زلطات حتلية للمياإ ادلزارعونوحلل ىذة ادلشكلة يلجأ 
فة للصيانة الشبو دورية مر مكلف للغاية باإلضاألادلاحلة ولكن ىذا ا

جياد طريقة جديدة ومبتكرة ميكن من إ يفللماكينات. تتمثل فكرة البحث 
خالذلا زيادة قدرة حتمل حشيش الرودس )واليت تستخدم كأعالف حيوانية( 

ستخدام خليط جديد من االكتينوبكترييا النافعة اللمياه اجلوفية ادلاحلة ب
داخل جذور حشيش  يضاً أيت تعيش ادلنتجة دلنظمات النمو النباتية وال

العربية ادلتحدة من  اإلماراتدولة  يف ادلزارعنيبدورىا ستمكن  الرودس واليت
احلشائش واالستغناء عن فكرة  ير  يفاستخدام ادلياه اجلوفية ادلاحلة 

العربية  اإلماراتدولة  يفتواجو ادلزراعون . ماكينات حتلية ادلياة اجلوفية
ادلتحدة مشكلة كبرية يف حاالت استخدام ادلياه اجلوفية ذات نسبة ادللوحة 

 ال وىي منو النباتات الضعيفةأادلزروعات واحلشائش  ير  يف العالية جداً 
جهاد الفسيولوجي حتت تأثري زيادة تركيز ادللح )كلوريد إلا بسبب

 ادة تركيز ىرمونىل ذلك زيإضف أالًتبة.  يفالصوديوم( يف ادلاء ومن مث 
 ىرمون ضار بطبيعتو وىو (Stress Ethylene)جهاد إلإيثلني ا

 ىل حتسنإ الدراساتثبتت أىل نقصان منو النباتات يف الًتبة. إ يويؤد
 

_______ 

جلائزة راشد بن محيد  53ادلسابقة اليف  يف رلال الدراسات االجتماعية لفائز بادلركز األولالبحث ا [ 
 ]للثقافة والعلوم

  كلية العلوم  –علوم احلياة  قسم -ادلشارك استاذ التقانة احليوية النباتية  *   
 اإلمارات العربية ادلتحدة جامعة

 

 
*DR. Synan F. AbuQamar 

Abstract 

Nowadays, arable lands in the United Arab 

Emirates (UAE) have become uncultivable 

due to increased salinity in these lands or in 

groundwater used for irrigation. To solve this 

problem, farmers use desalination plants for 

salty underground water, regardless of its 

cost and high maintenance. High salt stress 

has negative effects on plant growth, 

development and productivity due to 

increased concentration of salt ions (i.e., 

NaCl) and the phytohormone ethylene (ET). 

The purpose of this study is to find an 

innovative solution to increase tolerance of 

rhodes grass (Chloris gayana) to saline 

groundwater by using actinobacteria that 

secrete the enzyme, 1-aminocyclopropane-1-

carboxylic acid (ACC) deaminase, which in 

turn reduces ET contents in planta. To 

achieve this, three (out of 28) endophytic- 

and four (out of 33) rhizospheric 

actinobacteria species simultaneously 

produced ACC deaminase and plant growth 

regulators (PGRs) such as auxin, 

gibberellins, cytokinins and amines. In 

greenhouse experiments,  

______________ 

Department of Biology, College of Science, United 

Arab Emirates University, , United Arab Emirates 

 

 



2 
 للدراسات والبحوث المجلد الثامن عشر ،العدد األولمجلة عجمان 

ضافة بكترييا إكفاءة حتمل النباتات لدرجة عالية من ادللوحة عن طريق   

يقوم بتكسري مادة  الذي.AC deaminase1نزمي أتقوم بإفراز 

Aminocyclopropane-1-carboxylicacid (ACC) 

رمون اإليثلني الضار يف اجملموعني اجلذري واخلضري. ىل نقصان ىإشلا يؤدي 

ن الغرض من ىذه الدراسة احلالية ىو إجياد طريقة جديدة لتحسني كفاءة إ

حتمل حشيش الرودس للملوحة عن طريق زيادة منو اجملموع اجلذري 

جهاد إلطريق العمل على إنقاص ىرمون إيثلني اواخلضري للنباتات عن 

يف -نسجة حشيش الرودس. وألول مرة مت أالضار وادلثبط  للنمو داخل 

استخدام خليط من االكتينوبكترييا اليت تعيش داخل  -الدراسة احلالية

 واليت (Endophytic actinobacteria)سم ااجلذور ادلعروفة ب

نفس  يفىل قدرهتا إاإلضافة ب ACC deaminaseنزمي أتقوم بإفراز 

نتاج منظمات )ىرمونات( النمو وادلعروف عنها قدرهتا الفائقة إالوقت على 

على زيادة النمو اجلذري واخلضري للنباتات وىي فكرة رائدة وجديدة مل 

نوعاً من االكتينوبكترييا من  82تطبق من قبل. ولتحقيق ذلك مت عزل 

العربية  اإلماراتكثافة يف دولة داخل جذور حشيش الرودس والذي يزرع ب

أنواع فقط من االكتينوبكترييا )من أصل  5ادلتحدة. أثبتت الدراسة قدرة 

وىرمونات النمو النباتية  ACC deaminaseنزمي أفراز إ( على 82

ثبات قدرة عالية على ادلعيشة داخل جذور حشيش إيف آن واحد مع 

ن االكتينوبكترييا وذلك من نوعاً سلتلفا م 55عزل  يضاً أالرودس. كما مت 

 Rhizosphere) الًتبة احمليطة جبذور حشيش الرودس

actinobacteria وذلك لعقد مقارنة بني ىذين النوعني من )

االكتينوبكترييا الىت تعيش داخل اجلذور وتلك الىت تعيش خارج اجلذور. 

صل أنواع فقط من االكتينوبكترييا )من أ 4على قدرة  أيضاً  أثبتت الدراسة

وىرمونات النمو النباتية  ACC deaminaseنزمي أفراز إ( على 55

يف آن واحد. متت ىذه التجارب داخل البيوت البالستيكية للتأكد من 

كتينوبكترييا اليت تعيش داخل اجلذور واليت يف الًتبة على زيادة منو إل قدرة ا

treatments of actinobacteria living within the 

roots and in the soil significantly (P<0.05) 

increased the shoot and root growth of 

rhodes grass compared to control treatments 

under high salt irrigation water. In addition, 

we showed a significant increase in the 

endogenous PGRs, but a significant decrease 

in ET in actinobacteria-treated plants. This is 

the first report in the UAE or GCC to use a 

safe, environmentally-friendly and cost-

effective way to increase plant tolerance to 

salinity. Improving growth parameters of 

rhodes grass using endophytic actinobacteria 

opens the doors to increase the production of 

animal feed as well as greening the desert 

under high salt conditions.   

 

Keywords: ACC deaminase, actinobacteria, 

ethylene, irrigation water, plant growth 

regulators, salinity. 

 

 



3 
 للدراسات والبحوث المجلد الثامن عشر ،العدد األولمجلة عجمان 

اجملموع اجلذري واخلضري حلشيش الرودس وإعطاء نتائج ذات داللة 

أكثر بكثري من ادلعاملة اليت مل يتم إضافة  (P<0.05)حصائية معنويةإ

 حتتوي على نسبة عالية جداً  يظل استخدام مياه ر  يفكتينوبكترييا فيها إل ا

ألف جزء من ادلليون(. واجلديد يف ىذه الدراسة  82من ادللوحة )حوايل 

استخدام فضل كانت تلك اليت تضمنت ألاحلالية أن ادلعاملة ادلثلى وا

كتينوبكترييا اليت تعيش إل كتينوبكترييا اليت تعيش داخل اجلذور وليست اإل ا

وىل من نوعها يف تفسري ميكانيكية أليف الًتبة. تعترب ىذه الدراسة ىي ا

زيادة كبرية يف احملتوى  عمل ىذه الطريقة حيث أثبتت الدراسة أيضاً 

ت والسيتوكينتات الداخلي ذلرمونات النمو من األوكسينات واجلربيلينيا

وعديدات األمينات مع نقصان كبري يف احملتوى الداخلي ذلرمون اإليثلني 

الضار يف داخل اجملموعني اجلذري واخلضري يف ادلعاملة اليت اشتملت على 

ن ىذه إكتينوبكترييا اليت تعيش داخل اجلذور مقارنة ببقية ادلعامالت. إل ا

العربية ادلتحدة ومنطقة  ماراتاإلوىل من نوعها يف دولة ألالدراسة ىي ا

اخلليج العريب يف استخدام طريقة آمنو وصديقة للبيئة وال تتطلب عمالة  

من أجل زيادة كفاءة حتمل النباتات للملوحة يف أي  كثرية وموفرة مادياً 

ادلوجودة يف الدولة. ويف النهاية إن استخدام ىذه األنواع  األراضيرض من أ

جل زيادة أتعيش داخل اجلذور من  قة للبيئة واليتكتينوبكترييا الصديإل من ا

قدرة حتمل حشيش الرودس على ادلعيشة يف الظروف ادللحية سوف يؤدي 

العريبة  اإلماراتعالف احليوانية يف دولة ألنتاج اإالصحراء وزيادة  حتضري ىلإ

 يفالزراعية  األراضيادلتحدة يف الظروف ادللحية واليت تعاين منها أغلبية 

 اجلوفية هستخدام ادلياااحلشائش ب يمتكن ادلزراعني من ر  ة وبالتايلالدول

 ادلاحلة

كتينوبكترييا اليت تعيش داخل اجلذور، منظمات النمو إل االكلمات الداللية: 

 دي اميين ACCنزمي أ، الريالنباتية، ىرمون اإليثلني، ملوحة مياة 

 

 

 


