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 مقدمه

سیب زمینی از محصوالت غده ای است که نقش مهمی در تغذیه مردم داشته  و   
 .انرژی و مقدار پروتئین تولیدی در واحد سطح آن بیش از گندم و برنج می باشـد   

سیب زمینی از نظر مقدار تولید، چهارمین محصول پس از گندم، برنج و ذرت در        
زمیـنی یـک منبـع       سـیب  .جهان می باشد و تقریباً در تمام دنیا  کشت می گردد

و عناصری مثل مـس،    ( B6) 5-و ب (cغذایی عامه پسند و غنی از ویتامین سی)
پتاسیم، منگنز و فیبرغذایی است. سـیب زمیـنی همینیـن دارای  مـواد مغـذی             

 گیاهی گوناگونی  است که نقش آنتی اکسیدانی دارند. 

 بيماري اسكب سيب زميني

اسکب یکی از بیماری های مهم غده های سیب زمینی است که روی اندام های                 
هوایی گیاه عالیمی ندارد و اثر اصلی آن کاهش کیفیت غده است که باعث کاهش 

 بازار پسندی آن می شود و تاثیر خاصی در عملکرد و انبارداری ندارد. 

 دو نوع اسکب وجود دارد:

 اتفاق می افتد. 676بیشتر از  (PH)اسکب معمولی، که در خاک های با اسیدیته  -0 

 مشاهده می گردد.  676پایین تر از  (PH)که در خاک های با اسیدیته ، اسکب اسیدی -4 
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 عالیم بيماري :

عالیم بیماری اسکب، کامال متغیر است، معموال  به صورت زخم های زگیل                    
مانند ، مشاهده می گردد  که رنگ آن از خرمایی تا قهوه ای متغیر و اندازه زخم                     
ها، کامال متفاوت است و بصورت تصادفی در سطح غده، توسعه پیدا می کنند. در                
مواردی که زخم ها، بالغ بر  یک سانتی متر  عمق دارند، بیماری اسکِب عمیق                    
نامیده می شود. این زخم های عمیق، قهوه ای تیره تا سیاه رنگ بوده و بافت های       
زیر آن، کاهی رنگ و در بعضی مواقع نیمه شفاف هستند. گاهی بیش از یک نوع                  
از این زخم ها روی یک غده وجود دارد، حتی ممکن است عالیم اسکب، تا اواخر                 
فصل رویش یا حتی موقع برداشت دیده نشود؛ ولی معموال زخم های دایره ای، آب     

 گزیده، قهوه ای و کوچک روی غده ها چند هفته بعد از آلودگی ظاهر می شوند. 

 . اسکب معمولی سیب زمینی1عکس شماره 
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 عامل بيماري:

عامل بیماری، یک نوع باکتری است که عموما در خاک وجود دارد. در خاک هـای   
استرپتومایسس اسکبـیـس   ، معموال اسکب معمولی با عامل 676با اسیدیته بیش از 

قادر است غده ها را آلوده کند و سه نوع عـالیـم      باکتریوجود دارد؛ در این حالت 

گونه متحمل  ،676کمتر از  (PH)مشخصه را ایجاد نماید. در خاک های با اسیدیته 
باعث اسکب اسیدی می شود. تفکیک ایـن       استرپتومایسیس اسیدیاسکبیسبه نام 

دو گونه بر اساس عالیم بیماری مقدور نیست. اسکب معمولی با غده وارد مـزرعـه    
می شود و برای مدت زمان نامحدود در خاک باقی می ماند. گزارش هایـی وجـود      

زا، حتی  در خاک هایی وجود دارد که قبال نیز سـیـب       بیماری دارد که گونه های 
 زمینی کشت نشده اند. 

اسکب معمولی در خاک، روی بقایای گیاهی پوسیده و در مزارعی که از نظر کـود    
حیوانی غنی هستند، زنده می مانند، از دستگاه گوارش حیوانات، عبور کـرده و بـا       
فضوالت نیز انتشار می یابد. با خاک آلوده همراه با ابزار آالت و باد یـا آب نـیـز           
منتقل می گردد. عالوه بر سیب زمینی، چغندر قند، تربیه، هویج و هویج فرنـگـی    

 نیز میزبان اسکب معمولی هستند. 
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اسکب اسیدی، دامنه میزبانی مشابه اسکب معمولی دارد و از طریق غده منتقل  
می شود، غالبا در خاک دوام نمی آورد. اسکب معمولی، در خـاک هـای بـا           

زنده می ماند در حالی که اسکب اسیدی در خـاک     67/  -  676  (PH)اسیدیته

بقای خود را حفظ می کنـد، ایـن گـونـه          671کمتر از (PH)های با اسیدیته 

قادر است بیماری را بصورت شدید ایـجـاد    676  -  6  (PH)معموال در اسیدیته
کند. کشت متوالی سیب زمینی)مخصوصا ارقام حساس( معموال جمعیت ایـن       
باکتری را به شدت افزایش می دهد. غده های در حال تشکیل، بـه آلـودگـی      
حساس هستند؛ به محض این که غده زایی شروع می شود از طریق روزنه هـا  
و خلل و فرج موجود در سطح غده، آلودگی اتفاق می افتد. با بزرگ شدن غـده   
ها و ضخیم شدن پوست، دیگر آلودگی جدیدی ایجاد نخواهد شد، اما زخم ها، 
همزمان با بزرگ شدن غده ها نیز بزرگ تر  می شوند و شدت آلودگی در طی 

 فصل زیاد می شود.  

بیماری در شرایط گرم و خاک های خشک، شدید تـر اسـت. خـاک هـای            
مرطوب، مانع فعالیت باکتری می شود، خاک های با بافت شنی کـه سـریـع        
خشک می گردند، معموال نسبت به خاک های سنگین برای شیوع و توسعه ی 

 اسکب مناسب تر هستند. 
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مقاومت به اسکب، معموال مرتبط با توانایی غده ها در تشکیل الیه های چوب پنبه           
ای در محل زخم ها است. در ارقام حساس تر، به محض اینکه باکتری نفوذ کرد،                 
الیه های چوب پنبه ای بصورت پی در پی تشکیل می شود و منجر به زخم های                  
عمیق در سطح غده ها می گردد؛ اما در ارقام مقاوم تر به نظر می رسد که یک                     
الیه چوب پنبه ای از نفوذ بیشتر عامل بیماری  پیشگیری می کند. انواع زخم ها ،                  
ممکن است  روی یک غده دیده شود، که علت آن تفاوت در قدرت بیماری زایی                  

 باکتری یا تفاوت در ضخامت پوست غده، در زمان شروع آلودگی است. 

 مديريت بیماری اسكب:  

 الف(توصیه های كلي برای مديريت اسكب درتمام مناطق كشور:

 کشت غده هاي عاري از بیماري در مزارعی که آلودگی کم است.  -1 

استفاده از ارقامی که تا حدودي به بیماري اسكب مقاوم هستند. انواع زخم و                  -2
شدت اسكب در بین ارقام، متفاوت است. ارقام با پوست زبر و خشن، معموال مقاوم                

اما، بعضی از ارقام با پوست سفید و قرمز نیز مقاومت              ،تر به اسكب اسیدي هستند    
نشان می دهند. اگر شرايط براي توسعه بیماري فراهم شود، حتی مقاوم ترين ارقام              
نیز آلوده می شوند. لذا می بايست در بین ارقامی که با منطقه سازگار شده اند،                    

 ارقام مقاوم تر  انتخاب و کاشته شوند. 

کشت گیاهانی، مانند: چاودار، ارزن، يوالف،گرگرو و منداب، بعنوان کود سبز،               -3
 وقوع اسكب را کاهش می دهند.

از به کار بردن کود حیوانی، يا ديگر فضوالت دامی، در خاك هايی که تولید                    -4
سیب زمینی بذري مد نظر است و يا سابقه آلودگی دارند، اجتناب گردد؛ چون درصد           
مواد آلی خاك را باال می برند و يك بستر غذايی مناسب، براي اسكب معمولی                   
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فراهم می سازند. اسكب معمولی، غالبا در زمین هايی که کود حیوانی در همان                  
 سال استفاده شده و سیب زمینی کاشته شده، شديدتر است. 

ساله با محصوالت     4تا    3در خاك هايی که شديدًا آلوده هستند، يك تناوب              -5
غیر حساس به اجرا در آيد تا جمعیت باکتري در خاك کاهش پیدا کند. بسته به                   
اين که، چه نوع محصولی می توان در منطقه کشت کرد، انتخاب يونجه، چاودار و                
سويا در تناوب هستند. و از تناوب مناسب می باشد و از تناوب با محصوالت                       

 هويج، چغندر، اسفناج، شلغم و تربچه می بايست خودداري نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 در خاك های قلیايي:  ب( توصیه هايي برای مديريت اسكب 

در مزارعی که اسكب معمولی، مشكل اساسی است، اسیديته خاك، بايستی کمتر              
نگه داشته شود. با به کار بردن گوگرد، کودهاي اسیدي مانند سولفات                   5/5از  

آمونیم يا اسید سولفوريك که اسیديته خاك را پايین می آورند، می توان شیوع و                 
شدت اسكب معمولی را کاهش داد. سولفات منگنز، بدون تغییر در اسیديته خاك،               
قادر است شدت اسكب معمولی را کاهش دهد. برنامه مديريتی اسكب، بايستی                
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حساب شده و دقیق باشد به عنوان مثال، اگر خاك به کلسیم نیاز داشته باشد، گچ                 

خاك را تغییر دهد و شرايط        (PH)بايستی بكار برده شود. ) بدون اين که اسیديته            
را براي توسعه اسكب مطلوب تر کند.( شايان ذکر است زمانی که اين گونه                     
مديريت ها اعمال می شود می بايست در نظر داشت که کاهش اسیديته خاك،                  
ممكن است انتخاب محصوالت در تناوب و دسترسی به عناصر غذايی اصلی  در                

 خاك را نیز تغییر دهد. 

 

 

 

 

 

 

در مناطقي كه خاك های      توصیه هايي برای مديريت اسكب         ج(

 زراعي سبك بوده و رطوبت نسبي هوا در فصل داشت پايین است: 

به خاطر اين که فعالیت اسكب معمولی، در خاك هاي مرطوب محدود                               
می شود، دور آبیاري بايستی طوري تنظیم شود که آب قابل دسترس خاك، در                  

درصد باشد    08تا    08زمانی که بوته هاي سیب زمینی در حال رشد هستند، حدود،            
هفته شدت بیماري را محدود می کند. براي اين که اين             7تا    6که ادامه آن براي       

روش مديريتی مؤثر باشد، در صورت امكان، از ارقامی که تا حدودي مقاوم تر به                 
اسكب هستند، مانند میلوا و سانته استفاده گردد. ضمنًا می بايست توجه داشت که               
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 پس بطور خالصه مي توان گفت  برای كنترل بیماری اسكب مي بايست :

 غده هاي عاري از اسكب در خاکی که آلودگی ندارد ، کشت گردد.   -1

کاشت گیاهانی مانند، چاودار، ارزن، يوالف،گرگرو و منداب به عنوان کود سبز،                 -2
 موجب کاهش تشديد بیماري خواهد شد.

به خاطر اين که فعالیت اسكب معمولی در خاك هاي مرطوب محدود می شود                -3
دور آبیاري بايستی طوري تنظیم شود که آب قابل دسترس خاك در زمانی که بوته         

درصد باشد که ادامه آن        08تا    08هاي سیب زمینی در حال رشد هستند حدود           
 هفته شدت بیماري را محدود می کند.  0تا  6براي  

از به کار بردن کود حیوانی يا ديگر فضوالت دامی، در خاك هايی که تولید                     -4
 سیب زمینی بذري مد نظر است و يا سابقه آلودگی دارند، اجتناب شود.

ساله با محصوالت     4تا    3در خاك هايی که شديدًا آلوده هستند، يك تناوب               -5
غیر حساس به اجرا در آيد، تا جمعیت باکتري در خاك کاهش پیدا کند. بسته به                   
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اين که چه نوع محصولی می توان در منطقه کشت کرد، يونجه، چاودار و                  
 سويا، انتخاب هاي مناسبی در تناوب هستند.

با به کار بردن گوگرد يا کودهاي اسیدي، مانند سولفات آمونیم که                       -6
اسیديته خاك را پايین می آورند، می توان وقوع و شدت اسكب معمولی را                  
کاهش داد. سولفات منگنز بدون تغییر در اسیديته خاك قادر است شدت                 

 اسكاب معمولی را کاهش دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چكیده  مطالب:

اسكب معمولی سیب زمینی، يكی از بیماري هاي مهم سیب زمینی است که                -1
 فقط روي کیفیت محصول اثر می گذارد.

عامل بیماري اسكب معمولی سیب زمینی، يك گونه باکتري است که بیشتر در              -2
 خاك هاي قلیايی فعالیت می کند و در ايران بیشتر اين گونه مشكل ساز است.

عاليم بیماري به صورت زخم هايی روي غده ها مشاهده می شود که فقط                  -3
 روي کیفیت غده تاثیر می گذارد.

اسكب معمولی با غده وارد مزرعه می شود و براي مدت زمان نامحدود در                     -4
 خاك باقی می ماند.

عالوه بر سیب زمینی، چغندر قند، تربچه، هويج و هويج فرنگی نیز میزبان هاي  -5
 اسكب معمولی می باشند.

بیماري در خاك هايی با بافت سبك يا شنی، به خاطر اين که زود رطوبت خود                  -6
 را از دست می دهند بیشتر ديده می شوند .

مديريت موفق بیماري  اسكب، نیاز به تلفیق عملیات به زراعی و به نژادي                   -7
متفاوت دارد؛ به صورتی که يك عملیات خاص نمی تواند، کنترل کامل را فراهم                
آورد. لذا کاشت ارقام مقاوم، غده هاي بذري عاري از اسكب، اجراي يك تناوب                 

، قدم هاي اساسی در     5/5خاك کمتر از      (PH)زراعی مناسب و نگه داري اسیديته       
 مديريت اين بیماري هستند. 
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 چه محصوالتی در تناوب براي کنترل بیماري توصیه می شود؟ -7

 چه کودهايی را براي کاهش بیماري اسكب توصیه می نمائید؟  -0
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