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 الملخص

imbricate Salsola )و )الهرم ieZygophyllum mandavill  متوفرة بكثرة في دولة  ملحية هي نباتات

اإلمارات العربية المتحدة. هذه النباتات لديها خصائص مفيدة تجاه البيئة مثل تثبيت الكثبان الرملية و هذا بالمقابل 

يار الفصيلتين بسبب وفرة سوف يحسن من المساحات الخضراء و يساعد في الحد من ظاهرة التصحر. لقد تم اخت

ي الطبيعة الصحراوية لدولة اإلمارات. تتعرض النباتات بشكل دائم إلى تفاعالت عديدة مع ف هذه النباتات و دورها

و مع  التربة المحاطة بالجذور لقة بالنبات متواجدة بكثرة فيالكائنات المجهرية المتوفرة في التربة. البكتيربا المتع

ه لنبات. في هذا التربة و من األسطح المعقمة لجذوريمكن عزل هذه البكتيريا من عينات و. األنسجة الداخلية للنبات

عاله باستخدام و بدون استخدام باكتيريا نافعة مستخلصة من جذورها الدراسة ، لقد تم إنبات الفصيلتين المذكورتين أ

نتاج  ا على إهبناًء على قدرتكتيريا النافعة ختيار البو تربتها  بهدف معرفة أثر هذه البكتيريا على نسبة النمو. لقد تم ا

إذابة ت النيتروجين و( ، و كذلك على قدرتها على تثبيACCمنظمات نمو النبات مثل هورمون األوكسين و أنزيم )

مدى قدرة هذه البكتيريا النافعة على تحسين نمو النبات  اختبار الفوسفور في التربة. الهدف من هذه الدراسة هو

 أنماط النمومراقبة  تجاهيزيتها في حبس الكربون من الجو. لقد تم تباراخلك قل من الماء ، و كذيات أباستخدام كم

النمو  ائصخصقرب خالل فترة التجربة و تم استنتاج أن التلقيح كان له أثر أيجابي على عن  الفيسيولوجي للنباتات

التي لم تتعرض  (من0.50g) أعلىنباتات الهرم الملقحة كان لديها أوزان جذور وجد أن لكال الفصيلتين. 
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