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زيادة ملوحة التربة هي قضية عالمية ناشئة، تؤدي إلى تدهور األراضي، وتؤثر على اإلنتاج الزراعي وتؤثر بشكل أكبر على  

ع نخيل  جودة المياه الجوفية. في البيئة القاحلة مع ندرة المياه، تم استخدام المياه الجوفية المالحة بانتظام ألغراض الري في مزار 
 البكتيرية المرتبطة بالجذور. موعات (، دون معرفة تأثيرها على المجPhoenix dactyliferaالتمر )

الهدف من هذه الدراسة هو التحقق من تأثير الري بالمياه المالحة على البنية التركيبية للمجتمع البكتيري المرتبط بجذر نخيل 
النباتية من مزارع النخيل الواقعة في إمارة أبو ظبي، مروية بمياه مالحة أو غير مالحة.  التمر وتنوعها. تم جمع عينات الجذور 

 بشكل عام، الحظنا أن الثراء البكتيري يتأثر بدرجة حموضة التربة والتوصيل الكهربائي والمواد العضوية. 
كونات وأنماطه، مدفوًعا بالتوصيل الكهربي  لم يؤثر مصدر مياه الري بشكل كبير على الثراء البكتيري، ولكنه أثر على بنية الم

البكتيرية بشكل فريد في العينات التي    OTUs٪ من    40.5للتربة ودرجة الحموضة في مياه الري. من بين المجموع، لوحظت 
  ٪ كانت فريدة في المواقع التي تحتوي على المياه المالحة كمصدر  26كان مصدر الري فيها مياه غير ملحية ، في حين أن  

على    Proteobacteria, Actinobacteria, Acetobacter and Chloroflexiللري. سيطرت البكتيريا من صنف  
 كال النوعين من العينات ذات الوفرة المماثلة.

وفيرة للغاية في العينات غير الملحية منها في العينات المروية المالحة. في   Cholorflexiومع ذلك، كانت البكتيريا من صنف 
أظهرت  الم كان    phylum Firmicutesقابل،  الملحية.  غير  بالعينات  مقارنة  الملحي  المحلول  في  نسبيًا  أعلى  وفرة 

Rhizobium    أحد أهم األجناس التكافلية الدقيقة ، وفيًرا في الموقع غير الملحي ولكنه منخفض بشكل ملحوظ في الموقع ،
 الميكروبية المحددة في تكيف نخيل التمر مع إجهاد الملوحة. الملحي. تشير دراستنا إلى الدور المحتمل للمجتمعات 

تمثل النتائج الحالية من ميكروبات التربة المالحة وغير المالحة لنخيل التمر مخزون بكتيريا التربة للبيئات المالحة التي يمكن أن  
لملوحة. من الضروري إجراء تحقيق  تساعد في اكتشاف التطعيمات المحتملة للمحاصيل التي تنمو على األراضي المتأثرة با

استخدام   يؤدي  وقد  المجال،  هذا  في  الزراعة    PGPRمفصل  لتطوير  إلى طريقة جديدة  األخرى  التكافلية  الدقيقة   والكائنات 
 المستدامة في التربة المالحة. 
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