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وبالميتا  1 ناتاشا ف (Cucumis melo. L)تأثير تطعيم هجيني البطيخ األصفر 
 والقرع العسمي في صفات النمو واإلنتاجية 1عمى األصول هجين شنتوزا ف 1ف

 (1)ونصر عزيز شيخ سميمان (1)وأحمد ماجد جمول (¹)بسَّام إبراهيم السَّيد*
 .، الالذقية، سوريةقسم البساتين، كمية الزراعة، جامعة تشرين .(1)
  .( bsssa2014@gmail.com ، البريد االلكتروني:م. بسَّام إبراىيم السَّيد لممراسمة: *)

 00/00/2012تاريخ القبول:    03/02/2012تاريخ االستالم: 

 الممخص
 محافظة حماة خالل الموسم الزراعيفي  ،منطقة الغاب ،أجري ىذا البحث في عين الجرن

 ،، والقرع العسمي1في حقل مكشوف، بيدف دراسة تأثير أصل القرع اليجين شنتوزا ف 2012/2010
. صممت 1وبالميتا ف 1في نمو النباتات وعدد الثمار واإلنتاجية ليجيني البطيخ األصفر ناتاشا ف

التجربة وفق القطاعات العشوائية الكاممة في ستة معامالت وأربعة مكررات لكل معاممة. أظيرت النتائج 
، 1صل شنتوزا ف( عمى األ1بالميتا فو  1تفوق النباتات المطعمة لصنفي البطيخ األصفر )ناتاشا ف

المطعم عمى  1غير المطعمة. وتفوق ىجين البطيخ األصفر ناتاشا ف اتوالقرع العسمي عمى النبات
سم عمى التوالي، ومساحة  (235.89 ,235.98)في طول الساق الرئيسة لمنباتات  1األصل شنتوزا ف
وية، وعدد الثمار، عمى التوالي، وعدد األزىار األنث ²سم (18684.48 ,18685.52)المسطح الورقي 
 طن/دونم عمى التوالي خالل موسمي التجربة. (9.06 ,9.52)واإلنتاجية الكمية 
 : بطيخ أصفر، التطعيم، صفات النمو، صفات اإلنتاجية.الكممات المفتاحية

 :المقدمة
وىو من محاصييل الخايار واسيعة االنتشيار  Cucurbitaceaeمن نباتات العائمة القرعية   .Cucumis melo Lيعد البطيخ األصفر 

(. أميا فيي اليوطن العربيي تيأتي مصير فيي المرتبية 2016)FAO حيث تحتل الصين المرتبة األولى عالميًا من حيث المساحة واإلنتاجية 
األصييفر فييي سييورية (. بمغييت المسيياحة المزروعيية ميين البطيييخ 2015األولييى يمييييا المغييرب والعييراق، )المنظميية العربييية لمتنمييية الزراعييية، 

 واإلنتاجية ،ىكتاراً  189 بمغت المساحة  أما في الغاب كغ/ىكتار، 15904طنًا ومتوسط إنتاج  54686ىكتارًا وبإنتاجية قدرىا  3438
 (. 2017 ،وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي) كتاركغ/ى 13783أما المردود فكان ، اً طن 2605

يزرع البطيخ األصفر بشكل رئيسي كعروة ربيعية ويزرع في بعض المناطق بعد محصول البازالء والفول والقمح ونتيجة عدم اتباع دورة 
صابة نباتات البطيخ األصفر بأمراض الذبول، إاافة و زراعية،  أدت الزراعات المتكررة لتركز المسببات المراية في التربة وا 

 ,.Nawaz et al؛ Sakata et al., 2007أورد )، وقد إلى انخفاض زراعة البطيخ األصفرفة التي أدت لإلجيادات البيئية المختم
، وحديث االنتشار عمى تطبيقو عمى الخاار ىو جديد نسبياً التطعيم تم ممارستو في أشجار الفاكية آلالف السنين، إال أن (، أن 2016

في التغمب عمى العديد من اإلجيادات المراية والبيئية، وطريقة أسرع من يعد تطعيم الخاار تقنية حديثة تساعد  نطاق تجاري.

mailto:bsssa2014@gmail.com).
mailto:bsssa2014@gmail.com).


 

Alsayed et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 13-27 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 27-13(: 5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  السيد 14

عمميات التيجين المستخدمة الستنباط أصناف متحممة لألمراض والظروف البيئية والتي تستغرق سنوات عديدة. أشارت العديد من 
التحمل لدرجات الحرارة ( أن التطعيم يزيد Li et al., 2016؛ Wahb-Allah, 2014؛ López-Marín et al., 2013األبحاث )

جيادات المعادن الثقيمةالمنخفاة والعالية ؛  Oztekin and Tuzel, 2010؛ Davis et al., 2008. أورد ). ويتحمل المموحة وا 
Mohamed et al., 2012 األسمدة الكيماوية استخدام  من القائمة عمى التقميل( أن التطعيم يساىم في الزراعات العاوية والنظيفة

 Leoniتؤكد نتائج أبحاث ) .والمبيدات االصطناعية إلنتاج منتجات صديقة لمبيئة ، والتي كان االىتمام بيا يزداد في السنوات األخيرة
et al., 1991 Yetisir and Sari 2003; Bie et al., 2010; )أن اختيار األصل المناسب يساىم  عمى البطيخ األحمر واألصفر

وكانت فترة النمو الخاري أطول بكثير  لمنباتات المطعمةوالمسطح الورقي واألوراق  الفروعوقطر الساق وعدد زيادة طول وة النمو و قفي 
 )عبد واإلنتاجية وموعد اإلزىار ونسبة السكريات. أكد الباحثووزن الثمار  قطر وطول، إاافة  لزيادة من النباتات غير المطعمة

 Cucurbita maxima× Cucurbita( ES101خمسة ىجن من الخيار عند تطعيميا عمى أصل القرع )( تفوق 2017الرزاق، 
moschata  نتاجية كمية أكبر نتاج نبات، وا  زرعت في الحقل المفتوح وأعطت النباتات المطعمة عدد أوراق، ومساحة مسطح ورقي، وا 

عمى أصول القرع  Triploid Tri-X 313م البطيخ األحمر ( أن تطعيHuitrón et al., 2009) من النباتات غير المطعمة. أشار
تبين أبحاث  إلى زيادة كبيرة في متوسط وزن الثمرة والعائد اإلجمالي.  (RS841,Shintosa Camelforce)اليجينة 

(Petropoulos et al., 2012)  البطيخ األحمر أن نتائج تطعيم صنفين منWatermelon cv. Sugar   و Baby Crimson 
Sweet عمى األصول القرعيةRS841F1 (Cucurbita maxima × C. moschata, Lagenaria siceraria f. clavata], L. 

siceraria f. pyrotheca. ) نباتات أطول ومساحة مسطح ورقي أكبر وأوزان ثمار طازجة أعمى من النباتات غير المطعمة. أعطت 
نتاجية النباتات 2017اىيم )( و إبر 2012تشير نتائج محمد ) ( أن التطعيم يساىم إيجابًا في زيادة طول ومساحة المسطح الورقي وا 

( أن نباتات البطيخ األحمر المطعمة أعطت عدد أوراق أكبر، 2014الرزاق وحنشل،  )عبدالمطعمة. أظيرت النتائج التي حصل عمييا 
نتاجية كمية، مقارنة بالنباتات غير المطعمة.   ,.Rouphael et al., 2010 ;Zhao et alأكد )ومساحة مسطح ورقي، وعدد ثمار وا 

2011;  Tsaballa et al., 2013.تشير  ( أن التطعيم يزيد نشاط النباتات، ويطيل فترة الحصاد، ويحسن جودة الثمار واإلنتاجية
 × namely RS841 (Cucurbita maximaعمى خمسة أصول  Gordionتطعيم الخيار  نأ (Uysal et al., 2012)أبحاث 

Cucurbita moschata), Nunhems 9075 (C. maxima × C. moschata), Maximus (AG 1355) (C. maxima 
× C. moschata), Macis (Lageneria siceraria and Argentario (Lageneria siceraria)  يؤدي إلى زيادة اإلنتاج

 وأن أداء الجذر يعتمد عمى التركيب الوراثي لمجذر.وطول النبات ونموه، 
في نمو النباتات وعدد الثمار واإلنتاجية ليجيني البطيخ  ،، والقرع العسمي1ع اليجين شنتوزا فدراسة تأثير أصل القر ييدف البحث 

 .1وبالميتا ف 1األصفر ناتاشا ف
 
 

 مواد البحث وطرائقه: 
 موقع تنفيذ البحث: 1- 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2016.01457/full#B164
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2016.01457/full#B164
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، في حقل مكشوف. حيث تراوح 2010و 2012 محافظة حماة خالل الموسمينب ،منطقة الغاب ،تم تنفيذ البحث في عين الجرن
ْم، وتراوح المتوسط العشري لمرطوبة الجوية 38.38ْم، والمتوسط العشري لمحرارة العظمى 14.90 المتوسط العشري لمحرارة الصغرى 

 (.1) الجدول 66.00% ، والمتوسط العشري لمرطوبة الجوية العظمى21.60%الصغرى 
 وانفيشيائي نهتزبت في بدايت يىسًي انشراعت. َتائح انتسهيم انكيًيائي 1 ددولان

المادة  الصفات الفيزيائية% العمق الموسم
 العضوية%

 الناقمية 
 الكهربائية 
ممميموز/
 سم

PH التركيب الكيميائيppm 
 البوتاسيوم الفوسفور اآلزوت طين سمت رمل

 275 19.40 3.60 7.10 0.342 3.78 32 4 64 0-15 الموسم األول
30-15 64 4 32 3.02 0.262 7.20 1.30 32.40 282 

الموسم 
 الثاني

15-0 64 4 32 4.80 0.319 7.30 1.95 34.40 280 
30-15 64 4 32 5.12 0.251 6.90 1.85 32.20 290 

   :تجهيز األرض لمزراعة 2-
اافة األسمدة العاوية المتخمرة )روث أغنام( بمعدل  /دونم، ³م5تم إعداد األرض لمزراعة بتنظيفيا من بقايا المحصول السابق، وا 

بيا من قبل وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي عمى النحو التالي  واألسمدة المعدنية حسب نتائج تحميل التربة والمعادلة السمادية الموصى
{ ولم يااف كغ/دونم (20)بمعدل  (46%)كغ/دونم، ونصف كمية اآلزوت عمى شكل يوريا (12)بمعدل (50%)}سمفات البوتاسيوم 

من شير أيار بالمحراث المطرحي السماد الفوسفاتي بسبب غنى التربة بيذا العنصر، وتمت حراثة أساسية لمحقل خالل النصف الثاني 
سم بحيث طمرت األسمدة الماافة لمتربة، وتسويتيا باستخدام المشط القرصي، ثم تم تخطيط األرض إلى خطوط  35-40لعمق 
 متر بين الخط واآلخر. (1.5)بفاصل 

 :المادة النباتية 3-
بطيييخ أصييفر أنانيياس ىجييين، يصييمح لمزراعيية المكشييوفة والمحمييية، مبكيير ذات نمييو  :(Natasha F1) 1ناتاشييا فهجييين البطيييخ  -

خاييري قييوي، يتحمييل الظييروف المختمفيية، الثمييار بياييوية الشييكل، طبيعيية سييطح الثمييرة )القشييرة برتقالييية ذات شييبكية مميييزة وقوييية(، المييب 
 تحدة األمريكية.الواليات الم Graines Voltzأورانج، الحالوة عالية والطعم مميز، من إنتاج 

)الواليات المتحدة األمريكية(. صنف بطيخ  Apollo Seedsمن إنتاج شركة  :(Palmeta F1) 1هجين البطيخ األصفر بالميتا ف-
أصفر أناناس ىجين يصمح لمزراعات الحقمية، يزرع بالعروة الربيعية بالحقل المكشوف، متوسط التبكير بالناج، الثمار بياوية الشكل 

 مميزة، القشرة برتقالية غامقة، متوسطة التاميع، المب أبيض كريمي، متوسط التحمل لمبياض الدقيقي.ذات شبكة 
 :األصول المستخدمة-
كوريييا، أصييل ىجييين  يصييمح لتطعيييم البطيييخ األحميير، البطيييخ  Nongwoo Bioميين إنتيياج  (Shintoza F1) 1هجييين شيينتوزا ف-

 .والنيماتودامقاوم ألمراض الذبول األصفر، الخيار، 
أصيل محميي قيوي النميو متيأقمم ميع الظيروف المحميية ومقياوم  Cucurbita moschata. Duchesne ex Lamالقيرع المسيكي -

 (.2017لإلجيادات اإلحيائية والال إحيائية )إبراىيم، 
 إنتاج الشتول: 4-
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، وزرعت بذور األصول بعد ثالثة أسابيع من زراعة بذور 2010و 2012 أيار خالل موسمي الزراعة 6تم زراعة بذور الطعم في 
فتحة ممموءة بالتورب، زرعت بذرة واحدة في كل فتحة وتم كمر الصواني لمدة ثالثة أيام من  120الطعم امن صواني فمينية تحوي 

بذور الطعم في مرحمة الورقة الثالثة، أجل الحفاظ عمى الرطوبة والحرارة وتسريع اإلنبات، تم تطعيم الشتالت بعد أربع أسابيع من زراعة 
جراء  وذلك باستخدام طريقة التطعيم المساني بحيث تم إزالة القمة النامية لألصل مع إحدى الورقتين الفمقيتين، باستخدام موس حادة، وا 

جراء شق بزاوية  45شق مائل بزاوية  تم واع سطوح  درجة نحو األعمى في ساق الطعم، 45درجة نحو األسفل في ساق األصل وا 
ْم  22-26، ثم واعت في نفق بالستيكي درجة حرارتو بين 1) القطع عمى بعايا وتجميعيما بواسطة مالقط التطعيم )الشكل

لمدة أربعة أيام ثم نقمت إلى بيت بالستيكي أكبر لمدة خمسة عشر يوم، تم ري الشتالت بمبيد فطري قبل أسبوع من  85%ورطوبتو 
( نسبة إنبات بذور الطعم واألصل وبقاء 2) وأزيمت المالقط قبل يومين من النقل لألرض الدائمة، ويواح الجدولنقميا لألرض الدائمة، 
 النباتات المطعمة حية. 

 
  طزيقت انتطعيى انهساَي  .1انشكم  

 . َسبت إَباث بذور انطعىو واألصىل وَسبت َداذ انتطعيى 2 ددولان

 انتطعيىَسبت َداذ  َسبت اإلَباث انصُف

 انبطيخ األصفز 99.50 /طعى(Natasha F1) 1َاتاشا ف

 F1َاتاشا

 انبطيخ األصفز

 91.60 /طعى(Palmeta F1) 1بانًيتا ف F1بانًيتا

 86 92 97.20 /أصم(Shintoza F1) 1هديٍ شُتىسا ف

 80 81 74.7 (/أصمCucurbita moschata. Duchesne ex Lamانقزع انعسهي )

 :والتحميل اإلحصائي تصميم التجربة5-
مكييررات لممعامميية الواحييدة بأبعيياد  4معييامالت، و6 تييم تنفيييذ التجربيية وفييق تصييميم القطاعييات العشييوائية الكامميية، حيييث احتييوت التجربيية 

نبيات فيي المكيرر الواحيد، زرعيت فيي القطعية التجريبيية عميى  10سيم بيين النبيات واآلخير، بمعيدل (100) سم بين الخط واآلخر، (150)
، أخيذت ²م360قطعة، مسياحة التجربية  24، وعدد القطع التجريبية ²م15م، بمغت مساحة القطعة التجريبية الواحدة 10خط واحد بطول 

 نبات.  6×4×10= 240القراءة لخمسة نباتات وسطية في كل معاممة وبمغ عدد النباتات الكمي في التجربة 
 معامالت عمى النحو اآلتي: 6شممت التجربة 
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 . N0ويعطى الرمز 1 د بدون تطعيم بطيخ أصفر ناتاشا فشاى 1-
 .  P0ويعطى الرمز 1 بالميتا ف شاىد بدون تطعيم بطيخ أصفر 2-
 .NSHويعطى الرمز  1مطعم عمى أصل ىجين شنتوزا ف 1 ىجين البطيخ األصفر ناتاشا ف 3-
 .PSHرمز ويعطى ال 1مطعم عمى أصل ىجين شنتوزا ف 1 ىجين البطيخ األصفر بالميتا ف 4-
 .NMمطعم عمى أصل القرع العسمي ويعطى الرمز  1 ىجين البطيخ األصفر ناتاشا ف 5-
 .PMمطعم عمى أصل القرع العسمي ويعطى الرمز  1 ىجين البطيخ األصفر بالميتا ف 6-

( ل.س، تختميف 5) البيذار المحمييو ل.س،  (20) ل.س، وبيذار ىجين األصيول المسيتوردة بحيدود (10سعر بذار ىجين البطيخ بالميتيا )
 ل.س. (125-105حسب تكمفة استيراد بذور اليجن وىي متوفرة بالسوق، وتكمفة الشتول المطعمة )

عند مستوى  Duncanواختبار ANOVA واعتمد جدول تحميل التباين   GenStat 12thاستخدم في التحميل البرنامج اإلحصائي 
 .LSD ((%5معنوية 

 الزراعة في األرض الدائمة: 6-
، وتم ريييا ²نبات/م 0.66(، بكثافة نباتية 2016و 2017خالل موسمي الزراعة ) 16/6تمت زراعة الشتول في األرض الدائمة بتاريخ 

مباشيرة بعييد الزراعيية حتيى درجيية اإلشييباع بطريقيية اليري بالراحيية، وتييم تقيديم كافيية عمميييات الخدميية المطموبية )ري، ترقيييع، عزيييق وتعشيييب، 
 سويق(.مكافحة، وجني وفرز وت

  :القراءات المأخوذة7-
ييوم مين الزراعية فيي  95النمو الخايري: تيم دراسية النميو الخايري لمشياىد واألصيول المطعمية وذليك بأخيذ القيراءات اآلتيية بعيد  1-7-

 األرض الدائمة: 
o .طول الساق الرئيسة/ سم 
o يومًا من الزراعة في األرض الدائمة.   95عدد الفروع الجانبية )الدرجة األولى( عمى الساق الرئيسة/نبات بعد 
o 95بعد ²مساحة المسطح الورقي/سم  ( يوم من الزراعة في األرض الدائمة. حسب طريقةSakalova, 1979)  

S = N x H x L x Cf 
 حيث أن: 

S²: مساحة المسطح الورقي/سم . 
N.عدد أوراق النبات : 
H .متوسط طول الورقة/سم : 
L.متوسط عرض الورقة/سم : 

Cf 0.78: معامل التصحيح لمبطيخ األصفر ويعادل 
يوم من الزراعة في األرض الدائمة حسب   30 - 60 - 95دليل المسطح الورقي: جرى حساب دليل المسطح الورقي بعد 2-7-
 وفق العالقة التالية: (Beadle et al., 1989)طريقة 



 

Alsayed et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 13-27 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 27-13(: 5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  السيد 18

²سم    مساحة المسطح الورقي لمنبات  
²سم  المساحة التي  يشغميا النبات  

 ( ²سم ²سم   دليل المسطح الورقي(

تم أخذ قراءات النمو الثمري في جميع معامالت البطيخ األصفر اعتبارًا من بداية اإلزىار حتى نياية اإلنتاج  الصفات الزىرية: 3-7-
 في كٍل من موسمي الزراعة، وتم حساب متوسط الموسمين لكٍل من الصفات التالية:

  زىرة/نبات( عمى الساق الرئيسة والفروع الجانبية.عدد األزىار المذكرة( 
 .عدد األزىار األنثوية )مؤنثة أو خنثى( زىرة/نبات، عمى الساق الرئيسة والفروع الجانبية 
  :النسبة الجنسية Sexual percent. 

 لتالية:النسبة الجنسية ىي عدد األزىار المذكرة مقابل زىرة أنثوية واحدة)مؤنثة أو خنثى(، وفق العالقة ا
   عدد  األزىار المذكرة  نبات

عدد األزىار الثمرية مؤنثة أو خنثى   نبات 
  النسبة الجنسية 

 اإلنتاج: تم جني الثمار عند الناج وأخذ القراءة لخمس ثمار في كل معاممة عمى النحو التالي: 4-7-
 .متوسط عدد الثمار المقطوفة/نبات 
 متوسط عدد الثمار التسويقية: وفق مقياس(Nerson, 19991( باستبعاد الثمار المشوىة والصغيرة  بوزن )أقل من 

 كغ(.
  .الوزن الطازج لمثمرة عند الناج التام )كغ(، وتم حساب متوسط وزن الثمرة لكل معاممة 
  متوسط إنتاج النبات الواحد من الثمار )كغ/نبات( تم جني ثمار البطيخ األصفر عمى عدة مرات وحسب درجة

يوم من الزراعة في األرض الدائمة، حيث تم أخذ أوزان الثمار لخمسة نباتات من كل  95ياية الموسم بعد الناج، حتى ن
 وحدة تجريبية وتم حساب متوسط اإلنتاج لمنبات الواحد )كغ/نبات(.

  متوسط إنتاج النبات الواحد من الثمار التسويقية 
 عدد الثمار الصالحة لمتسويق/نبات xالثمار التسويقية )كغ/نبات( = متوسط وزن الثمرة 

 .)اإلنتاجية الكمية )كغ/دونم 
 .)اإلنتاجية من الثمار التسويقية )كغ/دونم 

 :النتائج والمناقشة
 (:طول الساق الرئيسة، عدد الفروع، مساحة المسطح الورقي، دليل المسطح الورقي)النمو الخضري  1-

التفوق معنويًا لنباتات ىجين البطيخ األصفر ناتاشا  (3) دراسة طول الساق الرئيسة خالل موسمي الزراعة الواردة في الجدول تظير
سم عمى التوالي، وأعطت أقل طول لمساق نباتات ىجين البطيخ  (235.89 ,235.98) 1المطعم عمى األصل ىجين شنتوزا ف 1ف

بالميتا ، و 1ناتاشا ف المطعمة سم عمى التوالي، يالحظ أن نباتات ىجيني البطيخ األصفر (184.45 ,181.49) 1األصفر بالميتا ف
 Ban et؛  ;Bie et al., 2010الرئيسة. تتوافق النتائج مع )تفوقت عمى النباتات غير المطعمة والتي أعطت أقل طول لمساق  1ف
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al., 2014 El-Kersh et al., 2016; ،إلى زيادة طول نباتات البطيخ األحمر  واالمذين أشار  (2014)( وعبد الرزاق وحنشل
 واألصفر المطعمة مقارنة بالشاىد. 

المطعمة عمى أصل القرع العسمي في الموسم  1كما تفوقت بعدد الفروع الجانبية الرئيسة معنويًا نباتات ىجين البطيخ األصفر ناتاشا ف
 1( فرع/نبات عمى التوالي، في حين تفوق ىجين البطيخ األصفر ناتاشا ف6.92 , 5.42األول في حين لم يتفوق في الموسم الثاني )

( فرع/نبات عمى التوالي، وأعطت نباتات ىجين البطيخ 6.78،6.72خالل موسمي الزراعة ) 1المطعم عمى األصل ىجين شنتوزا ف
يتاح من النتائج أن نباتات ىجيني  ( فرع/نبات عمى التوالي،3.36،3.95غير المطعمة أقل عدد من الفروع ) 1األصفر بالميتا ف
لذات اليجين  تفوقت عمى النباتات غير المطعمة والتي أعطت أقل عدد من الفروع 1بالميتا ف، و 1ناتاشا ف المطعمة البطيخ األصفر

ية في البطيخ حيث ساىم التطعيم في زيادة عدد الفروع الجانب (2014)عبد الرزاق وحنشل، خالل موسمي الزراعة، تتوافق النتائج مع 
 األحمر.

عمى بقية  1المطعم عمى األصل ىجين شنتوزا ف 1وتفوقت بمساحة المسطح الورقي معنويًا نباتات ىجين البطيخ األصفر ناتاشا ف
وأعطت نباتات ىجين البطيخ األصفر  عمى التوالي، ²سم (18684.48 ,18685.52)المعامالت المدروسة خالل موسمي الزراعة 

أظيرت النتائج أن نباتات ىجيني عمى التوالي،  ²سم (11532.33 ,11371.67)المطعمة أقل مساحة مسطح ورقي  غير 1بالميتا ف
المطعمة تفوقت عمى النباتات غير المطعمة والتي أعطت أقل مساحة مسطح  1بالميتا ف، و 1ناتاشا ف المطعمة البطيخ األصفر

  وغير المطعمة لذات اليجين خالل موسمي الزراعة. عدم وجود فروق معنوية بين النباتات المطعمة ورقي، و 
عمى بقية  1المطعم عمى األصل ىجين شنتوزا ف 1يجين البطيخ األصفر ناتاشا فوتبين دراسة دليل المسطح الورقي التفوق معنويًا ل

غير المطعمة أقل  1ف وأعطت نباتات ىجين البطيخ األصفر بالميتاعمى التوالي،  ²/سم²سم (1.25 ,1.25)المعامالت المدروسة 
، 1ناتاشا ف المطعمة أن نباتات ىجيني البطيخ األصفرتبين النتائج ، عمى التوالي ²/سم²سم (0.77 ,0.76)دليل مسطح ورقي 

عدم وجود فروق معنوية بين المطعمة تفوقت عمى النباتات غير المطعمة والتي أعطت أقل دليل مساحة مسطح ورقي، و  1بالميتا فو 
  مطعمة وغير المطعمة لذات اليجين خالل موسمي الزراعة. النباتات ال

 1عميى نباتيات ىجيين البطييخ األصيفر بالميتيا ف 1نفسر زييادة مسياحة المسيطح اليورقي وتفيوق نباتيات ىجيين البطييخ األصيفر ناتاشيا ف
زييادة كفياءة نباتيات ىجيين البطييخ  إلى التوافق بين األصل والطعم والذي ساىم فيذلك عند التطعيم عمى األصول المدروسة، ربما يعود 

، وقوة األصول المطعم عمييا التي استفادت من المساحة الغذائية المخصصة لمنباتات وشكمت مساحة مسطح ورقيي 1األصفر ناتاشا ف
مسياحة ( اليذين أشياروا إليى زييادة 2014، عبيد اليرزاق وحنشيل، ;Bie et al., 2010 Ban et al., 2014أكبر، وتتوافيق النتيائج ميع )

المسطح الورقي لنباتات البطيخ األحمر واألصفر وبالتالي زيادة دليل المسطح الورقي، ويعود التباين في نمو النباتات المطعمة الختالف 
غييير المطعييم عمييى ىجييين البطيييخ  1الطييرز الوراثييية لمطعييوم واألصييول المسييتخدمة، كمييا يعييود تفييوق ىجييين البطيييخ األصييفر ناتاشييا ف

 ,.Heidari et al., 2010  Bekhradi et alغير المطعم نتيجة اختالف التراكيب الوراثية لكيل مين اليجينيين ) 1ف األصفر بالميتا
2011; Yetisir et al., 2013;.لدى تطعيم البندورة والخيار والبطيخ األحمر ) 

في طىل انساق ويسازت  وانقزع انعسهي 1شُتىسا فعهً األصىل هديٍ 1وبانًيتا ف 1. تأثيز تطعيى هديُي انبطيخ األصفز َاتاشا ف3 ددولان

 انًسطر انىرقي ودنيم انًسطر انىرقي
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 انًعايهت

 طىل انساق 

 انزئيست/سى

 عدد انفزوع 

 انداَبيت انزئيست

 يسازت انًسطر 

 ²انىرقي/سى

 دنيم انًسطر انىرقي 

 ²/سى²سى

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

N0 188.26 d 186.54 d 4.61 bc 4.41 e 12883.04 e 12489.00 e 0.86 e 0.83 e 

NSH 235.89 a 235.98 a 6.72 a 6.78 a 18684.48 a 18685.52 a 1.25 a 1.25 a 

NM 219.67 b 216.87 b 6.92 a 5.42 b 16484.07 b 16123.90 b 1.10 b 1.07 b 

P0 184.45 d 181.49 e 3.95 d 3.36 f 11532.33 f 11371.67 f 0.77 f 0.76 f 

PSH 203.64 c 207.74 c 4.35 c 4.75 c 14148.53 c 14149.40 c 0.94 c 0.94 c 

PM 188.42 d 186.77 d 4.85 b 4.65 d 13104.06 d 12924.06 d 0.87 d 0.86 d 

LSD 5% 7.369 2.582 0.05356 0.07105 130.70 126.80 0.0095 0.0092 

CV% 2.40 0.80 0.80 1.00 0.60 0.80 0.70 0.60 
 %5األرقاو انتي تشتزك بُفس انسزف ال تىخد بيُها فزوق يعُىيت عُد يستىي ثقت 

  :عدد األزهار المذكرة واألنثوية )مؤنثة+خنثى( والنسبة الجنسية 2-
غيير المطعيم والتيي  1بالميتيا ف( التفوق معنويًا لنباتات ىجين البطيخ األصيفر 4تظير نتائج دراسة األزىار المذكرة الواردة في الجدول )

 1( زىيرة ميذكرة/نبات عميى التيوالي، وأعطيى ىجيين البطييخ األصيفر ناتاشيا ف 93.40،95.20أعطيت أقيل عيدد مين األزىيار الميذكرة )
زىيرة ميذكرة/نبات عميى التيوالي. أظييرت  (141.30 ,137.30)أكبير عيدد مين األزىيار الميذكرة  1المطعم عمى األصل ىجين شنتوزا ف

النتائج أن النباتات المطعمة أعطت عدد أزىار مذكرة أكبر من النباتات غير المطعمة لذات اليجين خالل موسمي الزراعية، وربميا يعيود 
 ذلك إلى زيادة عدد الفروع والنمو الخاري الكبير لمنباتات المطعمة مقارنة بالنباتات غير المطعمة. 

زىيرة  (23.98 ,23.18) 1المطعيم عميى األصيل ىجيين شينتوزا ف 1فيوق بعيدد األزىيار المؤنثية ىجيين البطييخ األصيفر ناتاشيا فكميا ت
،  14.18غييير المطعييم ) 1مؤنثيية/نبات عمييى بقييية المعييامالت المدروسيية، وأقييل عييدد أعطتييو نباتييات ىجييين البطيييخ األصييفر بالميتييا ف

 1بالميتيييا ف، و 1ناتاشيييا ف المطعمييية أن نباتييات ىجينيييي البطييييخ األصييفرالنتيييائج  ايييح مييين( زىييرة ميييذكرة/نبات عميييى التييوالي، يت15.20
عيييدم وجيييود فييروق معنويييية بيييين النباتيييات المطعميية تفوقيييت عميييى النباتييات غيييير المطعمييية والتييي أعطيييت أقيييل عييدد مييين األزىيييار المؤنثيية، و 

  المطعمة وغير المطعمة لذات اليجين خالل موسمي الزراعة. 
خييالل الموسييم الزراعييي  1، وبالميتييا ف1نسييبة الجنسييية عييدم وجييود فييروق معنوييية بييين ىجينييي البطيييخ األصييفر ناتاشييا فتبييين دراسيية ال

غير المطعم أعمى نسبة جنسية، في حين أعطت النباتات المطعمية أقيل نسيبة جنسيية  1األول، وأعطى ىجين البطيخ األصفر ناتاشا ف
يادة األزىار المذكرة صفة غيير مرغوبية، حييث أظييرت النتيائج أن األزىيار الميذكرة أكبير ، تعتبر ز 6لذات اليجين خالل موسمي الزراعة 

، وأعطييت النباتييات المطعميية أكبيير عييدد ميين األزىييار المييذكرة 2014)بأاييعاف مايياعفة ميين األزىييار المؤنثيية وىييذا يتوافييق مييع )السيييد، 
النباتات المطعمة وزيادة عدد أفرعيا الجانبية، في حين كانيت أعميى والمؤنثة متفوقة عمى النباتات غير المطعمة ويعود ذلك إلى قوة نمو 

نسبة جنسية في النباتات غير المطعمة وأقل نسبة في النباتات المطعمة لذات اليجيين، ويعيود ذليك إليى مسياىمة التطعييم فيي زييادة عيدد 
( حييث أعطيت نباتيات البطييخ Mohamed et al., 2012 ،El-Gazzar et al., 2016األزىيار األنثويية، وتتوافيق النتيائج ميع )

 األحمر المطعمة أكبر عدد من األزىار األنثوية وأقل نسبة جنسية
وانقزع انعسهي في عدد األسهار انًذكزة  1عهً األصىل هديٍ شُتىسا ف1وبانًيتا ف 1. تأثيز تطعيى هديُي انبطيخ األصفز َاتاشا ف4 ددولان

 وانًؤَثت وانُسبت اندُسيت

 انُسبت اندُسيت األسهار عدد انًعايهت
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 يؤَثت يذكزة

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

N0 114.95 b 117.25 b 16.97 cd 18.35 c 6.77 a 6.39 b 

NSH 141.30 c 137.30 c 23.98 a 23.18 a 5.91 a 5.92 ab 

NM 125.20 c 127.20 bc 19.55 abc 20.31 bc 6.41 a 6.26 ab 

P0 93.40 a 95.20 a 14.18 d 15.20 d 6.59 a 6.26 ab 

PSH 119.40 b 117.20 b 22.67 ab 20.67 abc 5.27 a 5.67 ab 

PM 117.00 b 118.80 b 19.56 bc 21.95 ab 5.98 a 5.41 a 

LSD 5% 15.06 16.65 4.146 2.558 1.485 0.830 

CV% 8.40 9.30 14.10 8.50 15.80 9.20 

 %5األرقاو انتي تشتزك بُفس انسزف ال تىخد بيُها فزوق يعُىيت عُد يستىي ثقت 

نتاج النبات واإلنتاجية )كمية، تسويقية( 2-  :عدد الثمار وا 
( خالل موسمي الزراعية، التفيوق معنوييًا لنباتيات ىجيين البطييخ األصيفر 5يتبين من نتائج دراسة عدد الثمار الكمية  الواردة في الجدول )

ثمرة/نبيات عميى التيوالي، وأقيل عيدد أعطتيو نباتيات ىجيين البطييخ  (4.36 ,4.82) 1المطعيم عميى األصيل ىجيين شينتوزا ف 1ناتاشا ف
ثمرة/نبات عمى التوالي، وتبين النتائج أن النباتات المطعمة أعطيت عيدد ثميار أكبير  (2.46 ,2.14)غير المطعمة  1األصفر بالميتا ف

المطعيم عميى أصيل القيرع العسيمي واليذي أعطيى أقيل عيدد ثميار  1من النباتات غير المطعمية باسيتثناء ىجيين البطييخ األصيفر بالميتيا ف
 عة.غير المطعم خالل موسمي الزرا 1كمية من ىجين البطيخ األصفر ناتاشا ف

 1المطعييم عمييى األصييل ىجييين شيينتوزا ف 1كمييا تفوقييت بعييدد الثمييار الصييالحة لمتسييويق معنويييًا نباتييات ىجييين البطيييخ األصييفر ناتاشييا ف
، 2.11غيير المطعمية ) 1ثمرة تسويقية/نبات عمى التوالي، وأقيل عيدد أعطتيو نباتيات ىجيين البطييخ األصيفر بالميتيا ف (4.08 ,4.54)

عميى التيوالي، ويتايح مين النتيائج أن النباتيات المطعميية أعطيت عيدد ثميار أكبير مين النباتيات غيير المطعميية  ( ثميرة تسيويقية/نبات1.79
المطعيم عميى أصيل القيرع العسيمي واليذي أعطيى أقيل عيدد ثميار تسيويقية مين ىجيين البطييخ  1باستثناء ىجين البطييخ األصيفر بالميتيا ف

 غير المطعم خالل موسمي الزراعة. 1األصفر ناتاشا ف
المطعييم عمييى أصييل القييرع  1ولييدى دراسيية متوسييط وزن الثمييرة أظيييرت النتييائج التفييوق المعنييوي لنباتييات ىجييين البطيييخ األصييفر ناتاشييا ف

خالل الموسم األول  كغ/ثمرة (1.43)غير المطعم أقل وزن لمثمرة  1كغ/ثمرة، وأعطى ىجين البطيخ األصفر بالميتا ف (3.14)العسمي
كيغ/ثمرة، وأعطيى ىجيين  (3.47) 1المطعيم عميى األصيل ىجيين شينتوزا ف 1لبطييخ األصيفر ناتاشيا فىجيين ا، فيي حيين تفيوق 2016

، وأظيييرت النتييائج تفييوق ثمييار 2017خييالل الموسييم الثيياني  كييغ/ثمرة (1.37)غييير المطعييم أقييل وزن لمثمييرة  1البطيييخ األصييفر بالميتييا ف
المطعميية وغييير  1المطعميية وغييير المطعميية عمييى نباتييات ىجييين البطيييخ األصييفر بالميتييا ف 1نباتييات ىجييين البطيييخ األصييفر ناتاشييا ف

 المطعمة خالل موسمي الزراعة.
 1أظيييرت دراسيية اإلنتاجييية الكمييية فييي وحييدة المسيياحة خييالل موسييمي الزراعيية التفييوق معنويييًا لنباتييات ىجييين البطيييخ األصييفر ناتاشييا ف

طن/دونم عمى التيوالي، وأعطيت أقيل إنتاجيية  (9.66 ,10.12)بقية المعامالت المدروسة عمى  1المطعم عمى األصل ىجين شنتوزا ف
طن/دونييم عمييى التيوالي، أظيييرت النتييائج تفييوق نباتييات  (2.49 ,2.17)غييير المطعميية  1كميية نباتييات ىجييين البطيييخ األصيفر بالميتييا ف

المطعميية وغييير المطعميية  1البطيييخ األصييفر بالميتييا ف المطعميية وغييير المطعميية عمييى نباتييات ىجييين 1ىجيين البطيييخ األصييفر ناتاشييا ف
 خالل موسمي الزراعة.
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المطعييم عمييى األصييل  1وتبييين دراسيية اإلنتاجييية التسييويقية فييي وحييدة المسيياحة التفييوق معنويييًا لنباتييات ىجييين البطيييخ األصييفر ناتاشييا ف
 1يقية نباتيات ىجيين البطييخ األصيفر بالميتيا فطن/دونيم عميى التيوالي، وأعطيت أقيل إنتاجيية تسيو  (9.06 ,9.52) 1اليجيين شينتوزا ف
المطعمية وغيير  1طن/دونم عمى التوالي، أظيرت النتائج تفيوق نباتيات ىجيين البطييخ األصيفر ناتاشيا ف (2.14 ,1.82)غير المطعمة 

 المطعمة وغير المطعمة خالل موسمي. 1المطعمة عمى نباتات ىجين البطيخ األصفر بالميتا ف
وانقزع في عدد انثًار وإَتاج انُباث  1عهً األصىل هديٍ شُتىسا ف1وبانًيتا ف 1تطعيى هديُي انبطيخ األصفز َاتاشا ف. تأثيز 5 ددولان

 واإلَتاخيت انكهيت وانتسىيقيت 

 انًعايهت

 عدد انثًار في انُباث
 يتىسط وسٌ انثًزة

 /كغ

 اإلَتاخيت انكهيت

 تسىيقي كهي
 كهي 

 طٍ/دوَى

 تسىيقي

 طٍ/دوَى

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

N0 3.26 c 2.96 d 2.95 c 2.65 d 2.34 c 2.04 c 4.68 c 4.38 c 4.23 c 3.93 c 

NSH 4.36 a 4.82 a 4.08 a 4.54 a 3.01 b 3.47 a 9.66 a 10.12 a 9.06 a 9.52 a 

NM 3.67 b 3.17 c 3.43 b 2.93 c 3.14 a 2.64 b 6.84 b 6.34 b 6.38 b 5.88 b 

P0 2.46 e 2.14 f 2.11 e 1.79 f 1.69 d 1.37 e 2.49 f 2.17 f 2.14 f 1.82 f 

PSH 3.35 c 3.63 b 2.96 c 3.24 b 1.43 e 1.71 d 3.51 d 3.79 d 3.1 d 3.38 d 

PM 2.75 d 2.49 e 2.45 d 2.19 e 1.67 d 1.41 e 2.82 e 2.56 e 2.51 e 2.25 e 

LSD 

5% 

0.1005 0.1011 0.1005 0.1008 0.1146 0.07105 0.1146 0.07105 0.1146 0.0711 

CV% 2.00 2.10 2.20 2.30 3.40 2.20 1.50 1.00 1.70 1.10 

 %5األرقاو انتي تشتزك بُفس انسزف ال تىخد بيُها فزوق يعُىيت عُد يستىي ثقت 

نتيياج النبييات واإلنتاجييية )الكمييية  والتسييويقية( تفييوق النباتييات المطعميية لييذات اليجييين عمييى النباتييات غييير يالحييظ ميين دراسيية عييدد الثمييار وا 
 Mohamadi et؛ ;Turhan et al., 2011 Ban et al., 2014; Mohamed et al., 2014المطعمية  وتتوافيق النتيائج ميع )

al., 2015 Al Mawaali et al., 2016; ؛Zaaroor et al., 2016 ؛Nu and Nair, 2017 الثميار عميى ( حييث ازداد عيدد
ن ارتفياع وزن الثميار فيي النباتيات المطعمية سياىم  نباتات البطيخ األحمر واألصفر والبندورة المطعمة مقارنية بالنباتيات غيير المطعمية. وا 

ن Miguel et al., 2004بشيكل كبييير فييي زييادة اإلنتاجييية ) التيأثير اإليجييابي المييرتبط ببنييية النظيام الجييذري المناسييبة والمتطييورة (. وا 
اىمت بتحسيين نمييو النباتييات المطعميية لمبطيييخ األحميير وىييذه النتييائج مدعوميية بدراسييات سييابقة كشييفت عيين أن نباتييات البطيييخ المطعميية سيي

نتاجية الثمار، وتعزيز نقل المياه وتغذية النبات  Lee, 1994; Yetisir and) باستخدام أصول معينة قد أدى إلى زيادة نمو النبات، وا 
 Sari, 2003 Yetisir et al., 2007; Han et al., 2009;)  . 

المطعميية وغييير المطعميية إلييى تبيياين التراكيييب الوراثييية لكييل ميين  1وبالميتييا ف 1يفسيير االخييتالف بييين ىجينييي البطيييخ األصييفر ناتاشييا ف
ن ألصول يؤثر مجاميع جذرية لتراكيب وراثية متباينة م استخدام ( أنBekhradi et al., 2011) األصول والطعوم المستخدمة، ويؤكد

 .(Mohamed et al., 2012مما يجعل اختيار األصول المثمى والطعوم ميمة صعبة )بشكل وااح في انتاجية وصفات الثمار 
 :االستنتاجات

 والقرع العسمي واعتماده كأصل لتطعيم ىذا الصنف. 1مع األصل شنتوزا ف 1توافق بالتطعيم البطيخ األصفر ناتاشا في 1-
 . ساىم التطعيم في زيادة مساحة المسطح الورقي وعدد األزىار األنثوية، وعدد ووزن الثمار واإلنتاجية الكمية والتسويقية 2-

   :التوصيات
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 تحسين المواصفات الوراثية لمقرع العسمي الستخدامو كأصل محمي عواًا عن االستيراد. 1-
 .1والقرع العسمي كأصول لتطعيم ىجين البطيخ األصفر ناتاشا ف 1استخدام األصل اليجين شنتوزا ف 2-
 ارورة تبني التطعيم في برامج المكافحة المتكاممة. 3-

 المراجع: 
عمى بعض األصول في نمو وتطور النباتات وكمية  .Cucumis sativus L(. دراسة تأثير تطعيم 2017إبراىيم، عالء سييل )

 (.123. )صتشرين، سورية دكتوراه، قسم البساتين، كمية الزراعة، جامعة أطروحة المحمية.اإلنتاج ونوعيتو في الزراعة 
غير المزروعة محميًا بيدف إدخاليا  .Cucumis sativus L)(. تقييم بعض أصناف البطيخ األصفر )2014) السيد، بسام إبراىيم

   (.61)صتشرين، سورية.  اعة، جامعةرسالة ماجستير، قسم البساتين، كمية الزر  إلى القطر العربي السوري.
 .31(. الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، الخرطوم، المجمد2015المنظمة العربية لمتنمية الزراعية )

 .القرع. مجمة العموم الزراعية العراقية أصل عمى لمتركيب الخيار من مختمفة ىجن (. استجابة2017عبد الرزاق، أحمد ىاشم )
48(2:)439-446. 

-14(:3)6 .الرقي لمتركيب عمى القرع. مجمة العموم الزراعية العراقية (. استجابة2014حنشل )ماجد عمي و عبد الرزاق، أحمد ىاشم 
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Abstract 

This investigation was carried out at Ain Aljrn, Al-Ghab, Hama Governorate 

during the two agricultural seasons 2016 and 2017. The experiment was 

conducted in an open field. The search aimed to study the effect of the 

rootstocks of gourd hybrid Shintoza F1 , and  squash (Cucurbita moschata. 

Duchesne ex Lam) on plant growth, number of fruits and yield of the 

watermelon hybrids Natasha F1 and Palmeta F1. This experiment included 6 

treatments and was laid out according to randomized  complete block design 

with four replicates. The two hybrids Natasha F1 and Palmeta F1 were grafted 

on the rootstocks Shintoza F1 and squash (Cucurbita moschata. Duchesne ex 

Lam). The results showed that  plants of the two hybrids Natasha F1 and 

Palmeta F1 that were grafted on Shintoza F1, and the squash (Cucurbita 

moschata. Duchesne ex Lam) were superior to the non-grafted plants. The 

hybrid Natasha F1 which was grafted on rootstock hybrid Shintoza F1, was 

superior in stem length of the main plants (235.98 and 235.89 cm/plant, 

respectively) and the leaf area of the plants (18685.52, 18684.48 cm²/plant, 

respectively), number of female flowers, number of fruits and total productivity 

(9.52, 9.06) tons/dunum respectively during the two seasons of the experiment.  

Key words: Muskmelon, Grafting, Growth traits, Productivity traits. 
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