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  لخصالم
مرض ذبـول ومـوت أشـجار       ب نسبة اإلصابة  قدير وت مسح هذه الدراسة بغرض     أجريت

 األعـوام  خـالل في محافظة صعده اليمن     وعزل المسببات المرضية المصاحبة للمرض      الرمان  
 ووالـصفراء    سحار اتمديري ( شجرة رمان في محافظة صعده     ٢٧٩٣تم مسح   . 2015-2014

 Fusarium oxysporumوعزل الفطر المسبب للذبول  %. ١٧,٣ اإلصابة وكانت نسبة )دماج
 المصابة بدرجات مختلفـة وظهـر الفطـر بمتوسـط    السليمة وجذور أشجار الرمان تربة و من  

جـذور وتربـة    على   نيماتودية متطفلة    أجناس أربعةقت  وتراف.  على التوالي  % ٥٩و  % ٣٧,٨
 Helicotylenchus  و.Tylenchorhynchus sp و . Tylenchus spأشجار الرمان وهـي  

sp.  و Longidorus sp. و ٤٢٨ وبمتوسط كثافة عدديـة   %١ و ٣ و ٥ و ٩ وبنسية ظهور 
ت النتائج وجود نوع من     واوضح.  على التوالى  كيلوا جرام تربة  / نيماتودا   ٢٠٠ و   ١٨٧ و   ٣٤٠

ــذبول   ــر ال ــين فط ــتالزم ب ــاتودا F.Oxysporumال ــسي النيم  و .Tylenchus sp وجن
Tylenchorhynchus sp..    

  . صعده ، اليمن النيماتودا المتطفلة،،  فطر الذبول:كلمات مفتاحية

  المقدمة
من المحتمل أنـه نـشأ مـن النـوع البـري      في اليمن  (Punica granatum)الرمان 

 وقد انتشرت زراعته قبـل  ، الذي ينمو في جزيرة سقطرى (Punica protopunica)قطريالس
خمسة أالف سنة في الشرق األوسط والهند وإيران ومناطق أسيا الوسطى فهو ربما متعدد فـي                 

 وفـي   ١٤١ واآليـة  ٩٩ اآلية كما ورد ذكره في القرءان الكريم في سورة األنعام           ،منشأالبلدان  
 وعنـد   ، على أنه فاكهة أهل الجنة ربما لفوائـده الغذائيـة والـصحية            ٦٨ ةاآليسورة الرحمن   

المستويات العالية من إنتاجه يمكن أن يصبح محصول الرمان محصوالً صـناعياً تقـوم عليـه                
 Narzary et al., 2009, and), رهوصناعة العصائر وصناعة األدوية المستخلصة مـن قـش  

Shreeshail, 2010) .و ذمـار  وصـنعاء و هر الرمان في محافظات صعدتنتشر زراعة أشجا  
  الجوف  و  حضرموت  و  أبين  و  لحج  و  المحويت  و  البيضاء  و حجةو ريمة    و  مارب  و  تعز  و إب
 اإلنتاجيـة  متدنيـة هـي ثلـث    وإنتاجيةهكتار فقط   2827 عمران والضالع وبمساحة إجماليةو

 ورغـم هـذا االتـساع    ،(Agricultural Statistics Year Book 2011)  للهكتـار العالمية
أمـام  جـدا    فال تزال المساحة المنزرعة منه محـدودة         اليمنواالنتشار في منا طق زراعته في       

  بكبـر   المحليـة  األصنافتتميز    ،  وتصديره ه المتوقعة يتالطاقة الهائلة المتوفرة لزراعته وإنتاج    
 الكافي فـي دراسـة      ومع ذلك لم يتلقى هذا المحصول االهتمام         ،حالوتهاوحجم ثمارها وحبوبها    

 في الـيمن وأهمهـا مكافحـة        إنتاجيتهمشاكله والعوامل التي تشجع على انتشار زراعته وزيادة         
 Shaikh و  Telmoreوجد كـل مـن   .اآلفات المرضية التي تسبب ذبول وموت أشجار الرمان

 ٤٤٠٠(في الهنـد    ) Arangabad(رانجباد  الرمان المزروعة في مقاطعة ا    ان أشجار   ) ٢٠١٥(
 Ceratocystis و   Alternaria و   Fusarium تهاجم من قبل العديد من الفطريات مثل      ) تارهك
 هـو االكثـر   Ceratocystis fimbriata حيث كان النوع Rhyzoctonia و Aspergillusو 
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ان اصابة أشـجار  ) ٢٠٠١( واخرون Ravikumar ذكر  .مهاجمة لالشجار مسببا ذبولها وموتها    
 شهرا فـي شـمال مقاطعـة كارناتاكـا     ٢٨ تبدا من العمر   .Fusarium spالرمان بفطر الـ 

)Karnataka (الفطريـات بأشجار الرمان المـصابة   .في الهندCeratocystis fimbriata  و 
Fusarium oxysporum      تظهر عليها اعراض اصفرار االوراق ثـم جفافهـا وتـساقطها  

ي القطاع الطولي للخـشب تلـون       وتموت االشجار المصابة خالل عدة اشهر الى سنة ويظهر ف         
قلـة  ت المنميكروكونيديـة  التربة اما الثانوية فبـالجراثيم ال      في وجدي ومصدر العدوى االولية     ،بني

 Bheemanagoud( ويشتد المرض في االراضي الثقيلة وعند زيـادة رطوبـة التربـة    ،بالماء
كانت ضعيفة النمو   ذبول أشجار الرمان يشتد اذا      ان  ) ٢٠٠٩( واخرون   Jamadarذكر  ). 2013

 والعنب ان أشجار الرمان) ٢٠١٥( واخرون  Magd وجد. الري غير جيدةوإدارةوالتربة فقيرة 
 F. oxysporum يـات  فطرال في المشتل والبـساتين الجديـدة فـي مـصر تـصاب ب     والتين

 وهي مـن الفطريـات المحمولـة    Macrophomin phaseolina و Rhizoctonia solaniو
) ٢٠١٠ (Shreeshailالرمان وجـد    أشجار  الذبول المركب في    مرض  ة مسح   في دراس . بالتربة

 Helicotylenchusو  Meliodogyne incognitaهـي يهـا  عدد من النيماتودا المتطفلـة عل 
dhysteras  و Xiphenema sp. و Rotylenchulus reniformis باالضافة الى الفطر C. 
Fimbriata.     على النباتـات مرافقـا       متطفالَ  نيماتودياَ  جنساً ١٧وجود  ) ٢٠٠٩( ذكر المفلحي 

  .لجذور وتربة بعض أشجار الفاكهة في بعض محافظات اليمن
  الطرائق والمواد
سـحار و الـصفراء و       اتمـديري  (صعده الرمان في محافظة     ألشجار موقع   ١٥تم مسح   

 عينة تربة   ١٠٦ وأحضرت . شجرة رمان  ٢٧٩٣ بمجموع   م٢٠١٥ - ٢٠١٤  اليمن عام    )دماج
 - الى معمل وقاية النبات بكلية الزراعـة         بدرجات مختلفة مصابة  سليمة و  رمان   ألشجارور  وجذ

 أشـجار    ومـوت   ذبول وتعريف الكائنات الدقيقة المصاحبة لمرض    جامعة صنعاء لغرض عزل     
  .  الرمان

  عزل الفطريات
جم من التربة الـى     ١ وذلك بأخذ    ، منها  كل عزلت الفطريات من التربة بتحضير معلق من      

 ٦١٠*١ و   ٥١٠*١ و   ٤١٠*١ و   ٣١٠*١ مل ماء مقطر ومعقـم ثـم عملـت التخفيفـات             ٩٩
اخذ واحد مل من التخفيفين األخيرين لكل طبق بتري يحتـوي           . للحصول على مستعمرات مفردة   

فـي  معقمة ) Potato Decestrose Agar) PDAالوسط الغذائي آجار بطاطس دكستروز على 
 ٤٥ على درجة حـرارة  الكتيكمل حمض ١لى البيئة وأضيف ا)  سم٩قطر(معقمة أطباق بتري 

o   بماء الصنبور الجاري و قطعت الى أجـزاء    جذور أشجار الرمان  غسلت    .م لمنع نمو البكتيريا 
ـ ثـالث  لمـدة  % ٣ بمحلول هيبوكلوريت الصوديوم  سطحياً  سم ثم عقمت تعقيماً    ٢بطول   ق  ائدق

 علـى  األجـزاء عـت  ر معقم  وزوغسلت عدة مرات بماء مقطر معقم وجففت بين ورق ترشيح  
علـى  االطبـاق   وحـضنت  .و بواقع ثالث مكررات لكل عينة تربة او جذور PDA  بيئة سطح

 .PDA علـى بيئـة   Hyphal Tipنقيت جميع الفطريات بطريقة طرف الهيفا .  ٢±م ٢٨oدرجة 
 قيـاس أبعـاد الجـراثيم        على أساس الصفات المزرعية  و المورفولوجيـة و         ياتفطرال تعرف

 لما وفقاًبواسطة الشريحة الميكرومترية  Fusarium oxysporumلفطر الذبول ميكروكونيدية ال
 حـسبت النـسبة المئويـة       ).Liddell) 1983 و   Burgess  و Booth (1981)ذكره كل من      

  . في عدد العينات المدروسةPDAمستعمرات الفطر النامية في بيئة الـ ) نسبة التكشف(لظهور 
  ااستخالص النيماتود

 وعاء بالستيكي في  ) على حده كل   جم تربة من كل عينة       ٢٥٠(نقعت عينات التربة بالماء     
/ ثقـب  ٤٠ )غرابيـل (الص النيمـاتودا    خمصافي است  قلبت جيدا وصبت في    ساعة ثم    ٤٨لمدة  
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واستقبل الراشح في كاس ثم أجريت له عمليـة الترويـق           بوصة طولية   /  ٣٢٥ و بوصة طولية   
فحـص تحـت    لل  في كاس زجاجية     معلق النيماتودا  ساعة وجمع    ٤٨ة  بطريقة أطباق برمان لمد   

اعتمـادا علـى   المتطفلة على النبات لنيماتودا اأجناس عرفت   . لتعريفها المركبالضوئي  جهر  الم
 Mai و Goody (1963) طبقا لكل مـن   النيماتوداألجناس) المورفولوجية(لصفات الظاهرية ا

and Lyon  (1975) و Thorne (1961).  
    والمناقشةلنتائجا

 شجرة وبينت النتائج    2793بإجمالي  صعده  في محافظة    موقع ألشجار الرمان   ١٥تم مسح   
تربـة  مـن    ياتفطرالوتم عزل     .)١جدول  (%  17.3كانت    بالذبول المصابةشجار  األنسبة   أن
ـ  عينة ممثلة ل   ١٠٦تربة من   اللجذور و لواستخالص النيماتودا المصاحبة     جذور أشجار الرمان  و

بينت نتائج عزل الفطريات من تربة أشجار الرمان ان نسبة تواجد           . صعده في محافظة    موقع ١٥
 و   Aspergillusكمـا تواجـدت الفطريـات   % ٣٧,٨ كانت  Fusarium oxysporumفطر

Penicillium  و Alternaria  ٢جـدول  (علـى التـوالي    % ٠,٧ و٤١,٧ و ٢٨,٣ بنسب.( 
 )٣جدول (  %٥٩ الرمان أشجارفي جذور     F. oxysporumوكانت نسبة تكشف فطر الذبول

تل والبساتين الجديدة فـي مـصر       ا أشجار الرمان في المش    أن وآخرون )٢٠١٥ (Magdوجد   .
  Rhizoctonia solani الـى فطـر  باإلضـافة  ٢٣,٧بمتوسط  F. oxysporum تصاب بفطر

 .Fفطـر الـذبول    بـين  ترافقوجود  بينت النتائج و.  Macrophomin phaseolinaوفطر 
oxysporum مع تواجد جنس النيماتودا الرمانأشجار  المعزول من جذور Tylenchus sp.   و

 كـان   ٤ جـدول  أ  الموقع أن النتائج وأوضحت) . ٤جدول  (Tylenchorhynchus spجنس 
 وان الفطر قد تكشف في جـذور النباتـات الـسليمة    F. oxysporum بفطر الذبول إصابة أكثر

 مع تواجـد نيمـاتودا الجـنس     بدرجات مختلفة الذبول والموتأعراضالتي عليها   كذا  والمظهر  
Tylenchus sp.    كيلـوجرام تربـة يليـه الجــنس    / نيمـاتودا ١٥٠٤ بـأعلى كثافـة عدديـة

Tylenchorhynchus sp. ظهـور  ترافقكما . كيلو جرام تربة/  نيماتودا ٤٠٠ وبكثافة عددية 
ــذبول  ــر ال ــس F. oxysporumفط ــع نف ــاتودا  م ــسي النيم   و.Tylenchus spجن

Tylenchorhynchus sp  كيلوا /  نيماتودا ٤٠٠ وبكثافه عددية )٤ جدول ز، خ (الموقعين في
 ٣ و   ٢ جدول (وكلما زادت عدد العينات زادت نسبة تكشف فطر الذبول          ، لكل منهما جرام تربة   

ـ  إصابة إن) ٢٠٠١( واخرون  Ravikumar ذكر .)٤و  Ceratocystisر أشجار الرمـان بفط
fimbriata  و F. oxysporum  ثم جفافهـا وتـساقطها   األوراق اصفرار أعراضتظهر عليها 

 )٥(يبين جدول     . في الهند  )Karnataka(في شمال مقاطعة كارناتاكا      المصابة   األشجاروتموت  
انـت   وك انه كلما زاد عدد العينات المفحوصة زادت نسبة تواجد كل من فطر الذبول والنيماتودا             

 عينـة مـن مجمـوع    ٢٠ عينة وللنيماتودا ٦٣ F. oxysporum عدد العينات االيجابية لفطر 
 وعدم ترافق النيماتودا في كل العينات االيجابية لفطر الـذبول وقلـة كثافتهـا            العينات المدروسة 

 عينـة   ١٠٦أوضحت نتائج االستخالص من      .يوحي بان دورها ضعيف في انتشار هذا المرض       
وبمتوسـط كثافـة   % ٩ .Tylenchus sp نسبة ظهور جنس النيماتودا  الرمان أنشجارألتربة 

 وبنسية ظهـور  .Tylenchorhynchus spكيلوا جرام تربة يليه الجنس / نيماتودا ٤٢٨عددية 
 .HelicoTylenchus sp الجنس  ثمكيلوا جرام تربة/ نيماتودا ٣٤٠وبمتوسط كثافة عددية % ٥
كيلـوا جـرام تربـة و الجـنس         / نيمـاتودا    187فة عدديـة    وبمتوسط كثا % ٣وبنسية ظهور    

Longidorus sp. كيلوا جرام تربـة  / نيماتودا ٢٠٠وبمتوسط كثافة عددية % ١ وبنسية ظهور
 Shreeshail في دراسة مسح على الذبول المركـب فـي أشـجار الرمـان وجـد             . )٦جدول(
ــي ) ٢٠١٠( ــا ه ــة عليه ــاتودا المتطفل ــن النيم ــدد م و   Meliodogyne incognitaع
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Helicotylenchus dhysteras  و Xiphenema sp. و Rotylenchulus reniformis 
  مـتطفالً  جنسا نيماتوديا١٧ً) ٢٠٠٩(سجل المفلحي  كما  .C. fimbriataباالضافة الى الفطر 

فـي  ) الجوافة و العنب و الموز و الباباظ و الليمون        ( لتربة وجذور بعض أشجار الفاكهة       ومرافقاً
  Tylenchus الموجـودة علـى أشـجار الرمـان    األجنـاس محافظات اليمن وكان منها بعض 

 ٥١٣ كثافة عددية وبمتوسط Longidorus و  Helicotylenchusو  Tylenchorhynchusو
 وأوضـحت  . على التـوالي  % ١٦ و ٣٨ و ٤٥ و ٤٤ وبنسبة ظهور ٢٦ و  ١٢٣٩ و   ٣٦٢و  

 .F المـستعمرات الفطريـة لفطـر الـذبول      في نمـو )مظهرية (الفات لونيةتالنتائج وجود اخ
oxysporum البتري على بيئة الـاألطباق في PDA  األبـيض  واللـون  البنفـسجي  هي اللون 

بعد  ثمرية   أجسام أظهرت والتي   بصلي الى ال  األصفر اللون البيج واللون     و للميسليوم دون صبغة  
وكانت الجراثيم مـن النـوع    )Gibberellaالطور الكامل لفطر الذبول     (في بيئة النمو   يوما   ٣٠

ذكر اجريـوس  . )ثالث خالياخلية واحدة الى ذات هاللية الشكل  خاليا جرثومية   (الميكروكونيدية  
 يكون ثالثة انواع من الجراثيم هي جراثيم ميكروكونيدية و F. oxysporumان فطر ) ١٩٨٨(

للمـستعمرات   نيديـة ميكروكو الجـراثيم اال إنتـاج كانت متوسـطات     .ماكروكونيدية  وكالميدية  
 ميكرولتر بعد فترة تحضين     ١٠ /ميكروكونيدية جرثومة   ٧٠٠ و ٧٥٠ و   ٥٠٠ و   ٣٣٠ المظهرية

 ميكرولتـر بعـد فتـرة    ١٠ /ميكروكونيدية جرثومة ٣٦٥٠ و ٢١٧٥ و ٨٠٠ و ٤٦٦ أيام و  ٧
 ٤٢١,٤ و   ١٩٠ و   ٦٠ و   ٤١,٢ادة   وبنسب زي  ٢±  مº ٢٨ على درجة حرارة     يوم   ١٤تحضين  

 كان سائدا علـى  F. oxysporumالحظ الباحثون ان فطر الذبول  ).٧جدول (لي  التواعلى% 
 ، كما لوحظ ان ظاهرة ذبول وموت أشـجار           منافسة أخرىممرضة  الجذور ولم تظهر فطريات     

 ، اآلبـار  مستوى الماء فـي      انخفاض و األمطارالرمان في صعده ظهرت عند زيادة الجفاف بقلة         
ـ  .Pathogencityالمرضية  القدرة   ثباتإليد من األبحاث    بإجراء العد لذا ينصح الباحثون      ي وه

  .نشر في دراسة منفصلةوستتحت الدراسة 
  

  النسبة المئوية إلصابة أشجار الرمان بالذبول في محافظة صعده: ١جدول 
  

  الموقع
عدد 

 األشجار
 اإلجمالي ض ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب أ

 2310 269 384 450 161 100 110 47 83 42 96 204 178 22 141 23 السليمة
 483 122 137 165 4 2 4 2 9 2 3 0 2 2 2 27 المصابة
 2793 391 521 615 165 102 114 49 92 44 99 204 180 24 143 50 اإلجمالي
النسبة 
 17.3 13.5 8.8 12.6 2.4 2 3.5 4.1 9.8 4.5 3 0 1.1 8.3 1.4 54 المئوية
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  تكشف الفطريات المصاحبة لتربة أشجار الرمان بمحافظة صعدةنسبة : ٢جدول 
 (%)نسبة تكشف الفطریات في التربة 

عدد   الموقع
 Fusarium  العینات

oxysporum  Aspergillus  Penicillium  Alternaria الحالة العامة لألشجار  

  إصابة متوسطة الى كلیة  ١  ٥٣  ٣٧  ٩٠ 41  أ
  إصابة جزئیة  ١٠  -  ٢٠  ٤٧ 2  ب
  سلیمة  -  ٢٠  ٢٠  ٨٠ 2  ت
  إصابة جزئیة الى متوسطة  -  ١٠  -  ٣٠ 3  ث
  سلیمة  -  ٥٠  -  - 2  ج
  إصابة جزئیة الى متوسطة  -  ٢٠  ٢٠  ٧٠ 13  ح
  إصابة متوسطة الى كلیة  -  ١٠  ٣٠  ٢٠ 2  خ
  إصابة جزئیة الى متوسطة  -  ٣٣  ٦٠  ٦٠ 16  د
  إصابة كلیة  -  ٣٠  ٢٠  ٤٠ 4  ذ
  إصابة كلیة  -  ٥٠  ٢٠  - 6  ر
  إصابة متوسطة الى كلیة  -  ١٠٠  ٦٠  - 3  ز
  إصابة متوسطة الى كلیة  -  ١٠٠  ٤٠  ٥٠ 6  س
  إصابة متوسطة الى كلیة  -  ٦٠  ٤٠  ٣٠ 2  ش
  إصابة متوسطة الى كلیة  -  ٩٠  ٢٠  ٣٠ 2  ص
  إصابة متوسطة الى كلیة  -  ١٠  ١٠  ٢٠ 2  ض

    ٠٫٧  ٤١٫٧  ٢٣٫٨  ٣٧٫٨  المتوسط
  

 في العينات االيجابيـة لجـذور   Fusaruim oxysporumنسبة تكشف فطر الذبول : ٣جدول 
  أشجار الرمان بمحافظة صعدة

عدد العينات   الموقع
  الحالة العامة لألشجار  %نسبة التكشف   االيجابية

  كلیة الى متوسطةإصابة   ١٠٦  ٢١  أ
  إصابة جزئیة  ٤٠  ٢  ب
  سلیمة  ٧٠  ١  ت
  ٠  ث

  
   الى متوسطةإصابة جزئیة  ٠٫٠

  سلیمة  ٠٫٠  ٠  ج
  متوسطةئیة الى  جزإصابة  ٦٢  ١٠  ح
  إصابة متوسطة الى كلیة  ٨٢  ٢  خ
  متوسطةإصابة جزئیة الى   ٤٠  ٢  د
  إصابة كلیة  ٥٣  ٣  ذ
  إصابة كلیة  ٦٠  ٢  ر
  إصابة متوسطة الى كلیة  ٥٠  ٢  ز
  إصابة متوسطة الى كلیة  ٦٠  ١  س
  إصابة متوسطة الى كلیة  ٥٠  ٢  ش
  إصابة متوسطة الى كلیة  ٤٠  ٢  ص
  لى كلیةإصابة متوسطة ا  ٦٠  ٢  ض

    ٥٩  ٥٢  المتوسط
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 و النيماتودا في جذور وتربـة أشـجار   Fusarium oxysporumترافق وجود فطر الذبول : ٤جدول 
  الرمان في محافظة صعده

  الرمانأشجار لجذور المصاحبةالنیماتودا كثافة 
 )كجم تربة/نیماتودا (

 Fusarium  الذبول فطر%نسبة تكشف 
oxysporum 
   رمانفي جذور اشجار ال

درجة اإلصابة 
 بالذبول

    أالموقع 
400 Tylenchus sp.  جزئیةإصابة  ٤٠  
٧٢٠ Tylenchorhynchus sp. 90 جزئیةإصابة  
380 Tylenchus sp.  85 جزئیةإصابة  
200 Tylenchorhynchus sp.  80 كاملةإصابة  

1504 Tylenchus sp. sp. 100 جزئیةإصابة  
    خالموقع

400 Tylenchorhynchus sp. 8سلیمة ٢ 
400 Tylenchus sp. sp. 8سلیمة ٢ 

    زالموقع
400 Tylenchus sp. Sp. كاملةإصابة ٤٠  

  

 أشـجار والنيماتودا في تربـة وجـذور    Fusarium oxysporum العينات االيجابية لفطر :٥جدول
  الرمان في محافظة صعده

 يجابية للنيماتوداعدد العينات اال لفطرليجابية عدد العينات اال عدد العينات الموقع
 6 21 41 أ
 0 1 2 ب
 0 2 2 ت
 2 0 3 ث
 2 0 2 ج
 1 10 13 ح
 2 2 2 خ
 2 1 16 د
 0 3 4 ذ
 0 2 6 ر
 1 2 3 ز
 0 2 6 س
 2 2 2  ش
 2 2 2  ص
 0 2 2 ض

 20 63 106 المجموع
 الرمـان فـي   أشـجار وجذور  النيماتودا المصاحبة لتربة    أجناسنسبة الظهور ومعدل كثافة     : ٦جدول

  محافظة صعده
  كم تربة / D معدل الكثافة % FOنسبة الظھور   جنس النیماتودا

Tylenchus sp. 9 428 
Tylenchorhynchus sp. 5 340 
Helicotylenchus sp. Sp. 3 187 

Longidorus 1 200 
  ١٠٠×) العددالكلي للعينات /عدد العينات اليجابية( = )FO %)Frequency of Occurrence نسبة الظهور

  كجم تربة/متوسط عدد النيماتودا  = )D) Densityكثافة النيماتودا 

المعزول من جـذور   Fusarium oxysporum متوسط عدد الجراثيم الميكروكونيدية لفطر :٧جدول
   يوم من التحضين١٤ و٧ بعد حافظة صعدهم فياشجار الرمان 

 االبعاد لون الصبغة المفرزة العزلة ميكرولتر١٠/متوسط عدد الجراثيم الميكروميكروكونيدية 
  %نسبة الزيادة  يوم من النمو١٤بعد   من النموأيام ٧بعد  بالميكرومتر

 41.2 466 330 3 - 1.25 بصلياصفر الى  1
 60 800 500 3.3 - 1.5 بيج 2
 190 2175 750 3 - 1.25 ابيض 3
 421.4 3650 700 3.5 - 1.2 بنفسجي 4

  لمراجعا
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Survey and Determination of Pomegranate Wilt Disease and             

Microorganisms Associated in Sadah Governorate, Yemen 

El-Moflehei, M.A.A. and El-Zumair, M.A. A.  

Faculty of Agric. Plant Protection Dept. Sana’a University 

Abstract  

Wilted pomegranate trees (2793 trees) were surveyed for microorganisms 

associated with their roots and soil. Samples were collected from fifteen sites in 

Sadah governorate. Data demonstrated that pomegranate wilt disease symptoms 

were 17.3%. Fungi isolation frequency from soil and disease roots recorded 37.8 

% and 59% for Fusarium oxysporum, respectively. Four genera of plant parasitic 

nematodes namely, Tylenchus sp., Tylenchorhynchus sp., Helicotylenchus sp. 

and Longidorus sp. were also isolated with frequency rate and densities 9, 5, 3, 1 

% and 428, 340, 187, 200 nematodes/kg soil respectively. 

keywords: wilt disease, pomegranate, Fusarium oxysporum, nematodes, Yemen.  

     


