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The use of watermelon (Baladi cultivar) grafting on bottle 
gourd and pumpkin rootstocks to control the soil-borne fungi 

causing vascular wilt disease of watermelon in the Plain of 
Sanoor in Palestine 

 

  ** حازم صوالحة د.    

  الملخص
دراسة طريقة تطعيم البطيخ البلدي على صانور لفي سهل  حقليةأجريت تجربة    

أن  بينت النتائجسببة لمرض الذبول الوعائي. فطريات التربة المأصلي اليقطين والقرع لمقاومة 

تطعيم البطيخ على أصل اليقطين يزيد معدل اإلنتاج بحوالي ستة أضعاف في حين أن التطعيم 

الشاهد. فقد بلغ  بإنتاج قارنةمأضعاف على أصل القرع يزيد معدل اإلنتاج بحوالي خمسة 

للبطيخ المطعم على  2.4للبطيخ المطعم على أصل اليقطين و 2.7معدل إنتاج الدونم بالطن 

أصل القرع. ومن ناحية أخرى كان للتطعيم تأثير معنوي على خفض كمية الثمار التالفة 

أخر أدى التطعيم إلى خفض والنباتات الميتة بسبب فطريات التربة مقارنة بالشاهد. ومن جانب 

وعلى رأسها فطر الفيوزاريوم الذي كان سائدا في منطقة  فطريات التربة عدادأ معنوي  في

الدراسة. وقد كان للفرق في تعمق جذور نباتي اليقطين والقرع ذات الجذور العميقة مقارنة 

دراسة أن الوحدات بتعمق جذور البطيخ اثر في تمكنها من تجنب اإلصابة الفطرية. فقد بينت ال

سم في حين أن تواجدها يقل تدريجيا كلما زاد العمق عن  40-20الفطرية تتركز في العمق 

  سم تحت سطح التربة. 40
  .ذبول وعائي، تطعيم، بطيخ، فطريات التربة الكلمات الدالة:
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Abstract 
A field experiment was conducted in Sanoor plain to study the effect of 
watermelon (Baladi cultivar) grafting on bottle gourd and pumpkin as a 
method to control the soil-borne fungi that cause vascular wilt disease. The 
results showed that grafting of watermelons on bottle gourd increases the 
production rate by about six times while grafting of the same plant on 
pumpkin increases production rate by about five times compared with the 
production of the control plants without grafting. The rates of production of 
watermelon grafted on bottle gourd and pumpkin were 2.7 and 2.4 metric 
tons respectively. On the other hand there was a significant effect of grafting 
on reducing the amount of fruit damaged and dead plants caused by the soil 
fungi compared with the control. Furthermore, grafting caused significant 
reductions in the amount of soil fungi, especially, Fusarium, which was the 
predominant pathogen in the in the study area. The difference in root depth 
between the bottle gourd and pumpkin compared with watermelon is 
perhaps the main reason of protecting those crops from the soil pathogens. 
In this respect, this study showed that those fungi are present mainly in the 
20-40 cm depth, while their count decreased progressively below 40 cm 
depth of the soil horizon. 
Key words: Vascular wilt, Grafting, Watermelon, Soil-borne fungi   

  :المقدمة

 رغوبةالصيفية الم منتجاتمن أهم ال Citrullus lanatus Thunb)( البطيخيعتبر 

وأكثرها انتشارا كونه مادة غذائية مرطبة ومنعشة وخاصة في  المستهلك العربي من قبل

). ومن ناحية طبية، أثبتت 480-479: 1999(الموسوعة العربية العالمية،  ةالمناطق الحار

 ,Daoud( عديدة خصوصا فيما يتعلق بسالمة األمعاء والكلي يخ فوائد صحيةللبط أنالدراسات 

. ففي فلسطين، يعتبر هذا النبات جزءا من الطب الشعبي الذي اعتاد علية الكثيرين )39 :2008

  ).  40-30: 2008(اشتية وجاموس،  األمراض بعض لعالج

 . تشكلمدون 3500حوالي  بمساحة تبلغ الفلسطينية األراضيرع البطيخ في يز

لبطيخ في الضفة با مساحة المزروعةمن ال النصيب األكبر في منطقة جنينزراعة البطيخ 

ل الممتدة حول مدينة جنين وذلك لتوفر وفي السه نطقةالغربية. يزرع البطيخ في هذه الم

من حيث الحرارة الدافئة التي ال يقل متوسطها  المالئمة لزراعته والبيئية الظروف الجوية

الثقيلة جيدة الصرف ذات -درجة مؤية والرطوبة المناسبة والتربة المتوسطة 20لشهري عن ا



  
  
  
  
  

The use of watermelon….   

41 
 

 لإلحصاءالجهاز المركزي ، 249- 243: 2000قصراوي ( 6.5-5درجة حموضة 

  ). 98-75: 2007الفلسطيني، 

 الزراعية الخصبة والمهمة في محافظة مناطق(سهل ميثلون) من اليعتبر سهل صانور

 ةتربة خصب ظروفه المناخية والبيئية زراعة البطيخ وذلك الحتوائه على جنين حيث تالئم

 .)67-65: 2006 اخرون،(الجعبة و ليالزراعة البعلية لمختلف المحاص إلجراء ةومناسب

دونم  2500ما ال يقل عن  إلى توصلأن زراعة البطيخ في هذا السهل قد  إلى تقاريرتشير ال

لسكان  الدخل الرئيسي مصدر هذا المحصول هو كانكذلك . في السبعينيات من القرن الماضي

، وكان لبطيخ ميثلون شهرة بيع الثمار والبذوركبيرة من  أرباحا هيجنون من االمنطقة الذين كانو

  .(اتصال شخصي، بلدية ميثلون) واسعة على المستوى المحلي والخارجي

 مسببة خسائر بطيخال التي تصيب مراضاألأخطر  من فطريةالذبول ال أمراضعتبر ت 

 في محصولهذا الل إصابتها وذلك بسبب إمكانيةالمحصول  كمية ونوعية على اقتصادية كبيرة

بينت الدراسة السابقة أن تربة سهل ). Boyhan, et. al. 2000مرحلة من مراحل حياته ( أي

اسة صانور ملوثة بشكل كبير بأربعة أجناس من الفطريات الممرضة للنبات. فبحسب تلك الدر

هي المسببات الرئيسية لذبول  والبيثيوم الفايتفثوراوالفيرتسيليوم و الفيوزاريومكانت فطريات 

  ).2010البطيخ في هذه المنطقة الزراعية (صوالحة 

هناك حاجة ملحة لزيادة مساحات الخضروات في فلسطين باإلضافة إلى زيادة إنتاجية 

ضح. لذلك هناك حاجة للتخلص من األمراض وحدة المساحة وذلك بسبب التزايد السكاني الوا

الفطرية الموجودة في التربة والتي تنقص اإلنتاج. من أهم الطرق المستعملة عالميا لمكافحة 

كان لهذه  وقدهذه الفطريات هي طريقة تعقيم التربة بالمركبات الكيماوية مثل بروميد الميثايل. 

والبيئة دفعت للبحث عن بدائل جديدة لتعقيم  اناإلنسسلبية كبيرة على  أثار المركبات الكيماوية

واألصناف   مثل التعقيم الشمسي والتعقيم الحراري والتبوير واستخدام الدورات الزراعية التربة

و كان من  (Ellis et. al. 2008, Edelstein and Ben-Hur 2006).  وغيرها المقاومة

يادة اإلنتاجية ضمن وحدة المساحة ة تطعيم الخضار التي ساهمت في زأهم هذه الطرق طريق

  .)Kubota 2008( تحت مختلف الظروف اإلنتاج واستمرار

 حقولهمتتمثل في فشل يعاني مزارعو البطيخ في سهل صانور من مشكلة كبرى 

 Lagenaria)دون  محاصيل العائلة القرعية األخرى مثل اليقطين  البطيخ إنتاجفي  المتكرر
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siceraria)   والقرع(Cucurbita moschata)  الفلسطيني،  لإلحصاء(الجهاز المركزي

2008a :77-81(. خصائص وصفات تعطيها قدرة كبيرة  وياليقطين والقرع ذ ايعتبر نبات

بمجموع  ن. فهما يتمتعا)(Chang et. al. 2011تربة السلبية ومواجهة ظروف ال على مقاومة

عالية مع  بكفاءةالمجموع الخضري  لىإمن التربه  الغذائيةجذري قوي قادر علي نقل العناصر 

  .(Gopalakreshnan, 2007) اتحمل لمشاكل التربة وقاطناته

إيجاد طرق وحلول زراعية  فان الهدف الرئيسي لهذا البحث هو وبناء على ما تقدم

تمكن المزارعين من إنتاج البطيخ وتضمن إعادة توطين هذا المحصول في المنطقة. وحيث أن 

والقرع هما محصوالن ناجحان في هذه المنطقة اعتاد المزارعون على محصولي اليقطين 

زراعتهما سنويا، لذلك ستتم في هذا البحث دراسة مدى قدرة البطيخ المطعم على أصلي 

وتحسين المحصولين المذكورين على تحمل المسببات المرضية وإنتاج البطيخ بشكل اقتصادي 

  األمن الغذائي.

  :خطوات العمل
  :يخ على أصلي اليقطين والقرعتطعيم البط

 :Cleft grafting ()1999  Oda .(Cushman 2009التطعيم بالشق ( تم استخدام طريقة

قليل الماء بشكل درجة مئوية، مع رش  25حضنت النباتات بعد ذلك على حرارة  1-5

يوم  14-10لمدة  في المختبر اتالنبات إبقاء. تم أياممرتين يومياً ولمدة ثالثة  أوللترطيب مرة 

 شتالبعد ظهور براعم وأوراق جديدة للبطيخ تم نقل اال طعيم. لحين اكتمال التحام مكان الت

  أيام . أربعةفطري مرتين لمدة مبيد ورشها بسماد ورقي و ةصغير أصص إلىالناتجة 

  :موقع الزراعة

من السهول الزراعية الخصبة وهو سهل صانور (سهل ميثلون)  أجريت التجربة في    

الجنوب من المدينة،  إلىكيلو متر  27على بعد  السهل يقع  .والمهمة في محافظة جنين

). تبلغ مساحة هذا السهل حوالي 132-117: 2003 ،الغرب (الدباغ إلىبانحراف قليل 

دونم وهو يتغذى بمياه األمطار والوديان التي تصب فيه من الجبال المجاورة وبخاصة  12000

الزراعة البعلية  إلجراءكل تربة هذا السهل وسطا خصبا ومناسبا جبال نابلس، فلذلك تش

 ).1(شكل  )67-65: 2006 ،ل (الجعبة والعامرييلمختلف المحاص
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  : خريطة جنين يظهر عليها موقع سهل صانور كما يشير السهم1شكل 

  :تحضير األرض 
سـاحة مقـدارها   اختيار موقع مستطيل الشكل  في السهل ذا متم  2009عام  تشرين األولفي 

متر) من المنطقة المستخدمة للزراعة. تم اختيار الشكل المستطيل للمنطقـة   50x40دونمين (

الزراعية لتسهيل عملية الزراعة والعناية بالمحصول. تمت حراثة األرض باستخدام محـراث  

جن رجل البطة و تنعيمها وتسويتها وأضيف لها السماد البلدي المكون من روث األغنام والدوا

  المخلوط.

  :تصميم التجربة
 Randomized Completeنظام القطاعات العشوائية الكاملة ( أساسصممت التجربة على 

Block Design (RCBD)( قطاعات  عشرةمعامالت موزعة على  ثالثة ستخدامحيث تم ا

في ). Ott, 1984: 667-683( ر (مائتي نبتة/معاملة)مكر عشرين احتوى كل منها على

نبات لكل دونم. زرعت  300بالبطيخ بمعدل  المعامالت جميعزرعت  2010 سانمنتصف ني
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المعاملة األولى بالبطيخ البلدي المطعم على أصل اليقطين في حين اشتملت المعاملة الثانية على 

نفس البطيخ المطعم على أصل القرع. أما المعاملة الثالثة فقد اشتملت على البطيخ  البلدي غير 

  بمثابة الشاهد لهذه التجربة. رشت جميع المعامالت بالمبيدات الزراعية كما يلي: المطعم ليكون
  

  اآلفة المستهدفة  تاريخ الرش  مبيدال

  المن  8/5/2010  مارشال

  الحلم  1/6/2010  فيرتميك

  البياض الدقيقي  1/6/2010  بايفيدان

  الحلم  20/6/2010  فيرتميك

وحمايتها من العاشبات  الحقل من حيث التسميدتحت ظروف ات تمت العناية الكاملة بالنبات

)herbivores تم جمع الثمار وتقييم جودتها ووزنها وحساب اإلنتاجية نهاية الموسم. ) حتى

وإجراء التقدير ثم تعريف  اتالنبات إزالةفي نهاية الموسم وبعد نضج المحصول تم للدونم. 

  .المعامالتلمسببات المرضية في جميع لكمي ال

    :التقدير الكمي للمسببات المرضية إجراءوتعريف 
الماء المقطر بر محاليل التربة للعينات يحضتوذلك بتم تعريف وتقدير كمية المسببات المرضية 

ل يلامحال من هذه ميلليتر من كل 0.5 تم زراعةحجم. كذلك  إلى) وزن 10:1المعقم بنسبة (

  الية:في أطباق بتري ذات األنواع الت المغذية اتبيئالعلى 
  

Reference Medium 

(Tsai et. al. 1998) EtOH agar 
(Du Toit et. al. 2005) Alcohol agar   
(Du Toit et. al. 2005) Chlorate medium 
(Leslie and Summerell 2006: 2.1-2.7) Carrot agar 
(Sørensen et. al 2009) Corn meal agar 
(Xu et. al. 2008) Potato dextrose agar 
(Al-Taher, 2008: 20-29) VP3 

المستعمرات  تعدثم  يوميندرجة مئوية لمدة  37على درجة حرارة  جميع األطباق وضعتم 

 Colony Forming Unitsالفطرية عليها وحساب كمية الوحدات المكونة للمستعمرات (
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(CFU)( لكل غرام من الوزن الجاف للتربة )2000 Ciotola et. al.) (1997 Ben-

Yephet et. al. .(لذلك تم تحضير شرائح من المستعمرات النامية وتشخيصها تحت  إضافة

  ).Leica ATC 2000( )Trigiano et. al. 2004: 75-316( المجهر

  :دراسة توزيع الوحدات الفطرية في قطاع التربة
وذلـك باخـد    تم تقدير عدد الوحدات الفطرية في قطاع تربة معاملة الشاهد بعد انتهاء الموسم

  سنتميتر (سم). 60وحتى 10عينات تربة من األعماق المختلفة ابتداء من 

  :اإلحصائيالتحليل 
 Two-Sample Test ofباستخدام فحص العينات الثنائي للتناسب ( اإلحصائيتم التحليل 

Proportion حيث تم التحليل (للنتائج بمقارنة قيمة  اإلحصائيZ ) المحسوبةComputed Z 

values) بقيمتها الحرجة (Critical Z value  عند مستوى معنوية باعتماد  1.645) والبالغة

  .ά = 0.005 .((Lind et. al. 2005: 262-263)قيمة (

  :النتائج
  :المحصولي اإلنتاج

كغم في  9.2على أصل اليقطين كان  المطعم الواحد البطيخنبات معدل إنتاج  أنبينت النتائج 

 كان معدل كغم. ومن ناحية أخرى 8.3لنبات المطعم على أصل القرع حين كان إنتاج نفس ا

أما بالنسبة لمعدل إنتاج الدونم بالطن فقد بلغ حوالي  .كغم 1.6 شاهدال إنتاج النبات الواحد في

للبطيخ المطعم على أصل القرع. ومن  2.4للبطيخ المطعم على أصل اليقطين وحوالي  2.7

  ).2 شكل(طن للدونم  0.4حوالي ناحية أخرى كان إنتاج الشاهد 

ة بالشاهد    رع مقارن شكل 2:  انتاجية البطيخ المطعم على اصلي اليقطين والق

0

2

4

6

8

10

االنتاج االجمالي طن/دونم معدل انتاج النبات الواحد (آغم)

ااالنتاج 

ية
كم
ال

الشاهد
مطعم على اصل اليقطين
مطعم على اصل القرع

a b b (a)

(b) (b)

0.003

0.006

0.005 0.005
0.01

0
0.01

0

  . تشير األرقام إلى االنحراف المعياري.مالحظة: الرموز المتشابهة تعني عدم وجود فرق معنوي بين المعامالت
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أعلى بحوالي سبعة أضعاف  ومن جانب أخر، كان إنتاج البطيخ المطعم على أصل اليقطين

عم على أصل القرع أعلى بحوالي ستة بالمقارنة بالشاهد في حين كان إنتاج نفس النوع المط

 لثمار البطيخ اإلجمالي اإلنتاجالزيادة في كمية  3الشاهد. يبين الشكل  بإنتاج قارنةمأضعاف 

المطعم على األصلين عند مقارنتهما بالشاهد. بين التحليل اإلحصائي عدم وجود فرق معنوي 

  لين.في الزيادة اإلجمالية إلنتاج البطيخ المطعم على كال األص

0

20

40

60

80

100

نسبة الزيادة

بطيخ مطعم على اصل 
اليقطين 

رع  بطيخ  مطعم على اصل الق الشاهد

المعاملة

اهد    ة بالش رع مقارن شكل 3:  الزيادة االجمالية في انتاج البطيخ المطعم على أصلي اليقطين والق

a a

b

0.036 0.038

  . تشير األرقام إلى االنحراف المعياري.مالحظة: الرموز المتشابهة تعني عدم وجود فرق معنوي بين المعامالت 
  

ومن ناحية أخرى كانت كمية الثمار التالفة قبل النضج وعدد النباتات الميتة بطور البادرة وتلك 

  .)4 شكل(نة بالشاهد. الميتة بعد طور البادرة اقل بشكل معنوي في البطيخ المطعم مقار

ة   رع مقارن شكل 4:  عدد النباتات والثمار التالفة للبطيخ المطعم على أصلي اليقطين والق
بالشاهد

0
2
4
6
8
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14

النباتات الميتة بعد طور البادرة  النباتات الميتة بطور البادرة  الثمار التالفة

الحالة

نــم
 دو

دد /
ع الشاهد

ن  مطعم على اصل اليقطي
مطعم على اصل القرع 

a

b b

c

b b

d

b b

0.009

0.003

0.005

0.010

0.005

0.005

0.012

0.003
0.003

  .. تشير األرقام إلى االنحراف المعياريمالحظة: الرموز المتشابهة تعني عدم وجود فرق معنوي بين المعامالت
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  يها علتطعيم ال فطريات التربة وتأثير
التابعة لجنس الفيوزاريوم هي  الوحدات المكونة للمستعمرات الفطرية أعداد أن 5شكل يبين 

تربة سهل صانور يليها كل من الفيرتسيليوم والفايتوفثورا والبيثيوم على  األكثر سيادة في

  التوالي.

أن إجراء التطعيم على أصلي اليقطين والقرع قلل بشكل ملحوظ أعداد  كذلك بينت النتائج

ومن جانب  .بالشاهد غير المطعم مقارنة منطقة الدراسةفي  تعريفهافطريات التربة التي تم 

اإلحصائي وجود فروق معنوية في أعداد الفطريات بين الشاهد والمعاملتين  أخر بين التحليل

  ).5األخريين (شكل 

ة جـذور    شكل 5:  اعداد الوحدات الفطرية المكونة للمستعمرات لكل غرام تربة جافة في منطـق
النبات المطعم والشــاهد
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في  اسبب خفض ععلى أصلي اليقطين والقر البطيخ أن تطعيم النتائج ومن ناحية أخرى، بينت

% 80 إلىانخفاضا وصل فقد سبب هذا التطعيم فطريات التربة التي تم دراستها.  أعداد

 اإلحصائي عدماظهر التحليل يات األخرى. ومن ناحية أخرى فطرل% ل72-63و للفيوزاريوم

االنخفاض الذي سببه التطعيم على األصلين المختلفين على معنوية لدي مقارنة  فروقوجود 

  ).6(شكل  فطرنفس ال
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م     شكل 6:  نسبة اتخفاض اعداد الوحدات الفطرية المكونة للمستعمرات المتسببة عن تطعب
ن البطيخ على اصل اليقطي
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  دراسة توزيع الوحدات الفطرية في قطاع التربة
سم في  40-20بينت النتائج إلى أن فطريات التربة المختلفة في معاملة الشاهد تتركز في العمق 

سم تحت سطح التربة. كذلك كان تواجد هذه  40دها تدريجيا كلما زاد العمق عن حين يقل تواج

). تبين من خالل التحليل 7الوحدات الفطرية قليال في الطبقة السطحية من التربة (شكل 

اإلحصائي وجود فروق معنوية في معدل وجود الفطريات في األعماق المختلفة باستثناء األعماق 

  تظهر أي فروق.سم التي لم  40- 20من 

شكل 7:  اعداد الوحدات الفطرية المتواجدة في االعماق المختلفة من قطاع تربة سهل صانور  

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

10 20 30 40 50 60

العمق (سم)

ية   
طر
الف

ت 
دا
وح
د ال
عد فيوزاريوم

فيرتسيليوم
فايتوفثورا
بيثيوم

76.587

658.009

1967.426 1146.709

373.068

90.698

a

b b b

c

d
a

  . تشير األرقام إلى االنحراف المعياريتمالحظة: الرموز المتشابهة تعني عدم وجود فرق معنوي بين المعامال



  
  
  
  
  

The use of watermelon….   

49 
 

  :المناقشة
لألمراض النباتية  دورا حاسما في حياة اإلنسان، فالنباتات التي تهاجمها مسببات هذه  األمراض 

ذاء لإلنسان، فضال عن أنها المصدر األهم لكسائه وسكنه في كثير من البلدان، إال هي مصدر الغ

 أن هناك شواهد كثيرة عن مصاعب وكوارث إنسانية حدثت عبر التاريخ بسبب هذه األمراض

)Ellis, 2008, Kawamura, 2005( .  

وذلك ل صانور في سه حاسم الذي يؤثر سلبا على زراعة البطيخالعامل ال أمراض الذبول تعتبر

فترة  للمحصول خالل  وعائيا حادا وموتاعلى النباتات مسببة ذبوال تأثير مباشر لكونها ذات

فبسبب هذه األمراض تدهورت زراعة البطيخ في هذه المنطقة الزراعية الهامة في . قصيرة

 ،2010فلسطين بشكل ملحوظ مسببة خسائر اقتصادية كبيرة على المستوى الوطني (صوالحة 

   ).2008a :77-81الفلسطيني،  لإلحصاءجهاز المركزي ال

سهل صانور من حيث الظروف الجوية وظروف التربة العوامل البيئية السائدة في  تعتبر

والممارسات الزراعية باإلضافة إلى الخصائص البيولوجية للفطريات التي تمت دراستها وقدرتها 

رئيسي النتشار هذه المسببات وتوطنها في المنطقة ال عاملعلى التأقلم مع ظروف البيئية السائدة ال

 2008b 45-52 ،Kawamura: الفلسطيني  لإلحصاءالجهاز المركزي ، 2010(صوالحة 

2007 ،Gashgari and Al-Hamzi, 2006 (Agrios, 1997: 178-404,.  

ريات فط أعدادفي تقليل  كان فعاالبينت النتائج أن تطعيم البطيخ على أصلي اليقطين والقرع 

إلى قدرة هذين البطيخ في تربة سهل صانور. يعود سبب ذلك  وإنتاجنمو  وإنجاحالتربة 

 ينئلاع اليسالمحصولين على تجنب مسببات األمراض القاطنة في التربة فضال أن هذين النوعين 

مقارنة بالبطيخ الذي يعتبر غاية في الحساسية  صانور سهللفطريات التربة المنتشرة في  حساسين

  ). Boyhan, et. al. 2000هذه المسببات المرضية (ل

لها القدرة الكبيرة على  والقرع قطينيجذور ال أن Davis et al. (2008( أكد ففي هذا الصدد،

في التربة خصوصا الفيوزاريوم والفيرتسيليوم والفايتوفثورا ونيماتود  األمراضمسببات  تجنب

لذلك فان البطيخ المطعم على  لبطيخ.محصول ال رئيسية أمراضعقد الجذور والتي هي جميعها ت

فمن هذا  ). Nisini et. al. 2002هذه الجذور سيكون له خاصية مثيلة ضد هذه المسببات (

 تجنب تستطيع اليقطين والقرع جذور أن Giannakou and Karpouzas (2003(المنطلق بين 

فهذه الجذور  رة.يتفرعات غز جذور عميقة وكثيفة ذات تكوينن طرق عهذه المسببات المرضية 
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سم) كما تم التوصل إليه في  40-20ال يقتصر امتدادها إلى الطبقة الغنية بالمسببات المرضية (

هذه الدراسة بل تمتد إلى أعماق التربة التي تقل في محتواها من جراثيم المسببات المرضية. لذلك 

ات التربة حيث يتمتع بجذور قوية يعتبر اليقطين والقرع من األصول القادرة على تجنب فطري

). (Glimn-Lacy and Kaufman 2006تواصل امتصاص الماء والغذاء في الترب الموبوءة 

 Aphanomyces sppأن جراثيم الفطر  Moussart et. al (2007)ففي هذا الصدد، أكد 

ة في سنتميتر في الترب 10- 40المسبب لمرض تعفن جذور البازالء يتواجد معظمها على عمق 

سنتميتر تحت سطح  50حين كانت قليلة الوجود في الطبقة السطحية أو في العمق الذي يزيد عن 

التربة. ومن جانب أخر، تشير الدراسات إلى أن الجذور الوتدية لليقطين والقرع الناضجين قد 

). أما بالنسبة للبطيخ فان جذوره اقل تعمقا Gopalakreshnan 2007سم ( 180تصل إلى عمق 

 45ي التربة، إذ يكون شيكة كثيفة من الجذور الجانبية في الطبقة السطحية من التربة حتى عمق ف

  ).249-243: 1999سم (قصراوي 

زراعة  أدت قدف. في الدول العربية المجاورة كانت نتائج البحث متوافقة مع أبحاث أخرى أجريت

زيادة في مكافحة  إلىاللبناني   الغربيفي البقاع  والقرع اليقطين أصليالمطعم على  خالبطي

 أتاحتبشكل ملحوظ. فقد  واألرباح اإلنتاجالتي تصيب شتلة البطيخ العادية وزيادة  األمراض

المزروعة ببذرة  األرض أنعملية التطعيم قطف المحصول ثالث مرات في الموسم في حين 

النبات المطعم مناعة  تعطي والقرع العادية تقطف مرة واحدة في الموسم. فجذور اليقطين البطيخ

 من خالل عدد وحجم الثمار الكبير أوفر إنتاجاكما يعطي  األمراضفي تحمل  واشمل اكبر

)Core 2005, Yetisir 2003(.    

للبطيخ  كأصلين والقرع استخدام اليقطين أنKing et. al. (2010)  بين فسيولوجية،ومن ناحية 

تحسين الوضع الصحي للنبات من  إلىيقة تؤدي الحيوية للنبات بطر اإلجهاد يشجع جميع عوامل

وزيادة تحمل النبات لحرارة التربة المنخفضة وملوحتها  الغذائيةخالل زيادة امتصاص العناصر 

 جذور اليقطين أن Davis (2008)و  Miguel et al, (2004)  أكدورطوبتها الزائدة. كذلك 

قدرة  عليها تكسب بدورها البطيخ المطعم وبالتالي المنخفضةستطيع تحمل حرارة التربة ت والقرع

بعض أصول في استخدام  Yamakawa (1993) نجح كما . ظروفعلى تحمل مثل هذه ال

 Lagenariaوظروف التربة من درجات الحرارة فقد استخدم نباتي اليقطين  تتالءماليقطين التي 

siceraria  وCucurbita ficifolia  )Fig-leaf gourd يه الخيار ليزرع ) كأصل يطعم عل
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كأصل يطعم  Shintosaتحت ظروف الدفيئات الزراعية في موسم الشتاء، كما أستعمل هجين 

عليه الخيار أيضاً أثناء الموسم الصيفي الحار في كوريا . لذلك كان للتطعيم فائدة كبرى في 

تسود في  ما أحياناللبرودة والتي للصيف الحار السائد في سهل صانور والبطيخ مقاومة  إكساب

  ).2008b 45-52: الفلسطيني  لإلحصاءالجهاز المركزي ( ساعات الليل

 باإلضافةالجذور  أمراضالطرق فاعلية لمقاومة  أكثرمن  عملية التطعيمتعتبر  ،لما سبق إضافة

زيادة أرباح المزارعين وتقليل الحاجة للمكافحة الكيماوية ذات التكلفة  في األخرىفوائدها  إلى

كطريقة لمكافحة  التطعيمومن هنا فأن استخدام  ).429-407: 1996  وآخرون لعروسيأ( العالية

 اإلنسانحماية محصول البطيخ من أمراض الذبول وحماية  في يساهمفطريات التربة الممرضة 

تطبيق مثل  إلى أن هنا ال بد من التنويه كذلك .ناول محصوال خاليا من المبيدات الزراعيةالذي يت

 .Raven et. al( يةاوطرق المحافظة على البيئة من الملوثات الكيم أهمعتبر من ي طريقةال هذه

1993: 493-515, Begon et. al. 2006: 439-466(.  

  :المراجع العربية
النباتات في الطب العربي الفلسطيني التقليدي، مركز  :2008اشتية، محمد وجاموس، رنا  .1

  .نابلس، فلسطينالتنوع الحيوي والبيئة (بيرك)، تل،  أبحاث

النبات. دار  أمراض :1996، حسين وميخائيل، سمير وعبد الرحيم، محمد، ألعروسي .2

  اإلسكندرية.المطبوعات الحديثة، 

الموسوعة للنشر والتوزيع. المملكة  أعمالمؤسسة  :1999لموسوعة العربية العالمية، أ .3

 .العربية السعودية
اق للمباني التاريخية في فلسطين، (المجلد سجل رو :2006الجعبة، نظمي و العامري، سعاد،  .4

  .الثاني)، رواق

، رام 2005/2006 -الزراعية اإلحصاءات :2007الفلسطيني،  لإلحصاءالجهاز المركزي  .5

  .فلسطين-اهللا

، رام 2006/2007 -الزراعية اإلحصاءات :a2008الفلسطيني،  لإلحصاءالجهاز المركزي  .6

  .فلسطين-اهللا

نية: يلسطفال األراضيالمناخية في  األحوال :b2008لفلسطيني، ا لإلحصاءالجهاز المركزي  .7

  .فلسطين-، رام اهللا2007التقرير السنوي، 
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