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 الملخص
مهمة لالستدامة الزراعية في  المحاصيل البديلة المقاومة للجفاف والملوحة التي تستطيع المعايشة في ظروف مناخية معاكسة

من االعالف المهمه في هذه المنطقة وذلك الرتفاع االنتاجية ومقاومة الجفاف,  ( Opuntiaلصبار ) ا الجافة وشبه الجافة.المناطق 

صبار المقاومة أصناف ال وبالتالي،و الظروف المناخية الشديدة ونقص المياه, باإلضافة الى االستخدامات العديدة يعتبرنبات علفي. 

مع استخدام مصادر المياه مرتفعة الملوحة في دولة االمارات ل بديل عن انواع االعالف التقليدية. للملوحة والجفاف ستكون أفض

مستويات ملوحة  5, وتحديد انتاجيتهم ونموهم تحت Opuntiaصنف  15الرسالة  تهتم بتقييم مقاومة الملوحة في  المتحدة.العربية 

كل مستوى ملوحة, تم قياس ارتفاع النبات وعدد االوراق لكل . في  control, 4000, 8000, 10000, 12000 ppmوهي 

نبات, باالضافة الى الطول والعرض والسماكة لكل ورقة, باالضافة الى اخذ جزء من اوراق الصبار للتحليل الكيميائي في المادة 

 crude protein, acid detergent fiber, sugar, ash percentage, macro elements, secondaryالجافة )

elements, trace elements, heavy metals( في نهاية التجربة . )12000ppm تم قياس وزن النبات, ووزن االوراق ,)

الفعلي , والوزن الجاف والفعلي للجذور وتحليل المادة الجافة للجذور. النتائج تشير الى ان كالً من الصنف والملوحة أثرت على 

(, والعناصر االساسية ash, sugar and ADFو سماكة الورقة و عرضها( والمعامالت المغذية )معامالت النمو)طول النبات 

(K)   :العناصر الثانوية ( (Na, Ca, Mg, Na, S( العناصر الزهيده ,Fe, Cu, Mn, Zn, B( والمعادن الثقيلة )Ni, Pb, 

Cr, Se ,وطول الورقة وعرضها من توجد فيها فروقات معنوية بين (. باالضافة الى ان ارتفاع النبات و عدد االوراق وسماكتها

, عرض النبات ووزن االوراق الفعلي, باالضافة الى  12000ppmاالصناف في التجربة تحت ظروف التحكم . بينما في معاملة

وراق لكل وعدد اال وزن الجذور الجاف والفعلي ونسبة المادة الجافة للجذور لم تتأثر بتغير الصنف. في حين, ان ارتفاع النبات

كان االقل أداء من اصناف الصبار  12000ppm .C30نبات لها فروقات المعنوية بين االصناف المدروسة في معاملة الملوحة 

و  C26مقارنة بمعاملة المشاهدة سجلت االقل في الصنفين  12000ppmفي المعاملة  Kفي المتغيرين. مع ذلك, زيادة كمية 

C26 في حين ان كمية ,Na  كانت االقل في الصنفC30 تم اجراء عدد قليل من البحوث لتقييم نمو الصبار االملس تحت .

لمقاومة  Opuntiaقد يكون هذا اول تقرير في تقييم الصبار االملس  مستويات مختلفة من الملوحة في منطقة الخليج العربي.

 .الملوحة واالنتاجية والنمو والعناصر الغذائية في دولة االمارات 
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 .العناصر الثانوية الملوحة،


