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 چکیده

گسترش  زمینیاست که در تمامی مناطق کشت سیب زمینیاقتصادی سیبمهم و  هاییكی از بیماریزمینی بیماری جرب باکتریایی سیب

 زمینیز تمامی مناطق کشت سیباین بیماری ادر ایران نیز  گردد.زای این محصول محسوب میداشته و به عنوان یكی از مهمترین عوامل خسارت

کاری کشور نیازمند شناسایی عوامل تاثیر گذار بر وقوع  و گسترش این زمینیکاهش خسارت بیماری جرب در مناطق سیباست. گزارش شده

به خنثی،  نزدیک  pHهای با اسیدیته یا های انجام شده برنامه مدیریت تلفیقی بیماری شامل کشت در زمیناری است. بر اساس پژوهشبیم

ت ، استفاده از آبیاری بارانی، انتخاب زمین با بافپرهیز از تنش خشكیو  خاک، رعایت تناوب، حفظ رطوبت گوگردیاستفاده از کودهای 

 های آلی و استفاده از ارقام متحمل پیشنهادهای هرز به ویژه علف هرز پیچک، تقویت زمین با کودکنترل دقیق علفمناسب جهت کشت، 

یماری، های بیماری، عوامل تشدید کننده بزمینی، پراکنش و شدت آلودگی، نشانهباکتریایی سیب جربدر این مقاله اهمیت بیماری شود. می

رح های انجام شده در ایران و جهان شاکتری عامل بیماری در ایران و مدیریت تلفیقی بیماری بر اساس پژوهشغالب ب های چرخه بیماری، گونه

 است.داده شده

 مدیریت تلفیق  ، Streptomyces  scabiesمعمولی، جرب واژگان کلیدی:
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  هـقدمـم

يكي از  (.Solanum tuberosum L)زميني سيب

 از نظر سطح زير كشت بعد از گندم، برنج ومحصولات مهم 

عوامل زيادی از  .است دنياو ذرت چهارمين كشت عمده 

 زمينيها و مايكو پلاسماها سيبها، ويروسها، قارچباكتری

-های مهم و اقتصادی سيببيماری يكي از كنند.را آلوده مي

 قابل اثر بيماری اين .استمعمولي  جربزميني بيماری 

 .دارد بازارپسندی محصول و كيفيت روی توجهي

جنس استرپتومايسس  باكتری های مختلفي ازگونه

ايجاد  جربزميني بيماری های سيبغده روی تممكن اس

 Streptomyces scabies. اولين گونة جنس مذكور(3) نمايند

 جرباز بيماری  است و اولين گزارش كه توصيف شده است

 عنوان عامل بيماری معرفيه زميني نيز گونة مذكور را بسيب

علائمي مشابه هم روی  ديگر هایگونه .(4) نمايدمي

  .كنندزميني توليد ميهای آلوده سيبغده

و اثر آن در افزايش  اسيديتهروی  انجام شدههای بررسي

نشان داد كه سيب زميني  معمولي جربيا كاهش بيماری 

 خنثي تا كمي قليايي برای پيشرفت و گسترش اسيديته

  .(5) مذكور مناسب است بيماری

  ضرورت و اهمیت

در خصوص پراكنش  های اخيربا تحقيقاتي كه در سال

بيماری اسكب باكتريايي سيب زميني انجام شده، تقريباً در 

بيشتر مناطق توليد سيب زميني كشور بيماری جرب وجود 

 كاهششدت ه ها را بكيفيت غده كميت ودارد. اين بيماری 

  كند.مي ايجاد اشكالمحصول  در فرآوری صنعتي و داده

-ها كه بهداشت زراعي مزارع رعايت نميدر برخي سال

زميني در يك زمين كه های پشت سرهم سيبكشت شود و

شدن شود، يا در اثر مساعدسابقه آلودگي دارد انجام مي

ای آلودگي بيماری اسكب هشرايط محيط و وجود كانون

زميني اپيدمي شده و ممكن است تا باكتريايي سيب

از نظر ريالي با توجه به  و كردهدرصد محصول را آلوده 011

تواند بسيار در مزارع بذری مي ويژهبهزميني قيمت سيب

كارگيری راهكارهای ارايه شده هزا باشد. بنابراين با بخسارت

آلودگي محيط زيست با  توان بدوندر اين مقاله مي

های كنترل تلفيقي خسارت اقتصادی بيماری را كاهش روش

 ها را بالا برد.بازار پسندی غدهكيفيت و داد و 

 الف( عامل، دامنه میزبانی و  مناطق انتشار بیماری در ایران:  

 زميني تاكنون از مناطقباكتريايي سيب جرب بيماری

 اصفهان، ،خراسان ،همدانهای استانزميني سيبكشت 

، زنجان، آذربايجان شرقي و بختياری چهارمحال وفارس، 

. البته در تمام مناطق (3و0،1)است دهشگزارش كرمان 

بيش بيماری مذكور مشاهده  ايران كم و كاریزمينيسيب

شود كه شدت و ضعف آن بستگي به وضعيت آب و مي

م قهوايي منطقه، برنامه مديريتي كشت و كار منطقه و ر

 زميني به صورت تك كشتيدر مناطقي كه سيب. دارد

شود، اهميت اقتصادی بيماری مذكور بيشتر است. ميتوليد 
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در مزارعي كه مديريت زراعي  جربگاهي خسارت بيماری 

های شود كه صددرصد غدهحدی زياد ميهضعيفي دارند ب

آلودگي به بيماری  زمينيبرداشت شده از يك مزرعه سيب

  دهند.نشان ميمذكور را 

های متعددی از تاكنون از نقاط مختلف جهان گونه

اند گزارش شده جرببه عنوان عامل  Streptomycesجنس 

از   Streptomyces scabiesشيوع و شدت بيماريزايي  ولي

زميني مهمترين ميزبان سيبها بيشتر است. همه گونه

باشد. مي استرپتومايسس های بيماريزای گياهيگونه

، پونه، م، شلغجهوي ،چغندر ،هتربچ كلم، ج،اسفنا

 جمله ديگرازای ترهشنگ و ، بادنجاننزميني شيريسيب

 استرپتومايسسزای باكتری های بيماریهای گونهميزبان

اری در بسي استرپتومايسسهای گروه باكتری(. 6) باشندمي

های طبيعي وجود داشته و اغلب اعضای اين گروه از محيط

 زندگي نموده و توليد )گندرو( در خاک صورت ساپروفيتبه 

كه باشد به طوریها ميآنتي بيوتيك از مشخصات بارز آن

های مورد استفاده در درصد از آنتي بيوتيك 01حدود 

د نماينهای انسان، حيوان و گياه را توليد ميدرمان بيماری

ن گياهاها رابطه انگلي با جانوران و ولي تعداد معدودی از آن

معمولي  جربتوان به بيماری داشته كه از آن جمله مي

ر د استرپتومايسس هایزميني اشاره نمود. اغلب گونهسيب

 .نماينددرجه سانتيگراد رشد مي 33تا   01حرارت بين 

درجه  00-14بهترين دما برای توسعه جرب معمولي 

 جربباشد. نقش رطوبت در ايجاد بيماری گراد ميسانتي

خشك ماندن خاک تنها به باشد. لي تعيين كننده ميمعمو

زايي برای ايجاد بيماری كافي مدت سه روز در آغاز غده

بقاء باكتری از سالي به سال ديگر متفاوت است و  است.

از ده  بيش دارد. بقاء بيمارگربستگي به شرايط محيطي و 

ی در خاک و بقايا استرپتومايسس های بيماريزایسال گونه

د توانناست. كودهای دامي تازه مي هشدگياهي نيز گزارش 

را در خاک افزايش دهند و  جربپايداری عامل بيماری 

چرخه توليد بيماری را پايدار نمايند ولي تناوب حداقل سه 

چاودار، مانند ساله با گياهان غير ميزبان و غير حساس 

را كم كند. مرطوب  تواند توسعه بيماریيونجه و سويا مي

اشتن خاک حدود دو هفته پس از خروج گياه از خاک نگه د

و تنظيم اندازه آبياری مورد نياز گياه )دوری از غرقاب 

 .(3كند )را كند مي جربتوسعه  شدن(

در خاک و  جربدر بررسي پايداری عامل بيماری  

عامل  مشخص گرديد كهغده كه در همدان انجام شد، 

 ماندهاست زنده نميهايي كه روی غدهبيماری در تمام لكه

ی نگهدار و پايداری آنها بستگي به شرايط انبارداری دارد.

 01ها به مدت شش ماه در انبارهای فني در دمای زير غده

درصد سبب كم  31گراد و رطوبت نسبي بالای درجه سانتي

های انباری دهرفتن عامل بيماری در روی غشدن يا از بين 

شود. پايداری عامل بيماری در خاک نيز بستگي به مي

 (.0شرايط زراعي داشته و بيشتر از سه سال است )

های شني بيشتر از شيوع بيماری به طور كلي در خاک

های گرم و خشك و آهكي رسي بوده و خاک -های شنيخاک
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بروز و شدت عوامل بر خيلي از  دهند.بيماری را توسعه مي

مواد آلي، خاک،  ها اثر دارند ولي تأثير اسيديتهروی غده زخم

در بروز  رطوبت خاک و باكتری، بافت خاک، دمای خاک گونه

تمامي محققان معتقدند كه در حال  بيماری بيشتر است.

رين تهزينهو كم حاضر، مقاومت ژنتيكي قابل اعتمادترين

  (.4) است زمينيجرب معمولي سيبكنترل راه 

های تيوباسيلوس علاوه بر مصرف گوگرد و باكتری

منجر به افزايش  های آهكي،خاک اسيديتهتعديل آهك و 

گردد. با كاهش هر واحد حلاليت و جذب عناصر غذايي مي

برابر بيشتر  0111خاک، حلاليت و جذب آهناسيديته 

های تيوباسيلوس با اكسيداسيون گوگرد باكتری شود.مي

 اک توليد اسيد سولفوريك نموده، اسيدعنصری در خ

خاک و افزايش  اسيديتهسولفوريك حاصل منجر به كاهش 

 پتاسيم و روی جذب عناصری نظير فسفر، آهن،ميزان 

انجام  واسطه هشدن محيط ريزوسفر باسيدی شود.مي

 اسيلوسهای تيوباكسيداسيون گوگرد توسط باكتری فرآيند

 يو باكترياي های قارچيدر كنترل بيماری تيواكسيدانس

ر زميني دسيب جرببيماری  سزايي دارد.ثير بهأخاكزاد ت

خاک و ايجاد شرايط نامناسب برای  اسيديتهنتيجه كاهش 

 (. 3) شودكنترل ميباكتری 

در كنترل بيماری اسكب استفاده از اسيد سولفوريك 

شود. استفاده از اسيد سولفوريك علاوه بر هرگز توصيه نمي

اثرات مخرب زيست محيطي سبب از بين رفتن عوامل 

ي شود. در بررسبيولوژيكي كنترل كننده بيماری نيز مي

، رقم آژاكس جربزميني به بيماری واكنش ارقام سيب

متحمل به عامل بيماری، ارقام سانته، ديامانت، آتلانتيك و 

كاسموس نيمه متحمل، ارقام كاردينال، مارفونا و دراگا 

و ارقام دزيره و آگريا به عامل بيماری حساس  حساس نيمه

 (.3و0)تشخيص داده شدند 

در بررسي ديگری كه در  اصفهان  انجام شد ارقام 

و كوزيما كمترين شدت بيماری و ارقام  سوناتهكنكورد، 

 ؛مارادونا و گرانولا بيشترين شدت آلودگي را نشان دادند

ر د جربدر بررسي اهميت اقتصادی بيماری همچنين 

 04/34ها به بيماری مذكور فريدن اصفهان آلودگي غده

 . (3) باشددرصد ذكر شد كه بسيار حائز اهميت مي

های مراحل اوليه و به طور كلي در غده جرببيماری 

تظاهر  های سطحيبه صورت لكه های رسيده و مسنغده

روز بعد از  31بالاترين درصد آلودگي (.0يايد )شكل مي

ر در اگافتد. اتفاق ميبهار و تابستان كشت در هر دو فصل 

زميني دچار استرس آبي های سيبدو هفته اول كشت بوته

-زميني بيشتر ميهای سيبشوند، شدت بيماری در غده

دهد. را كاهش مي جربعارضه  %51تاآبياری خوب  شود.

 (.6است ) جربكردن ر كممهم د عاملزهكش خوب يك 

های استرپتومايسس در تحقيق ديگری جمعيت گونه

ايي هدر خاک پيت با تيمار گوگرد كاهش پيدا كرد. در كرت

كه با گوگرد تيمار شده بودند هم اسيديته خاک و هم 

پيدا كرد. در محيط كشت مصنوعي  كاهش جرببيماری 

 داخل تشتك هم سولفيد هيدروژن مانع از رشد

Streptomyce scabies ( 3شد.) 
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های سطحی به صورت لکه جرببيماری های نشانه -1شکل

 های رقم آگریاروی غده

 : بیماری هایب( نشانه

های ها محدود به اندامآلودگي به استرپتومايست

 انهنشها اغلب اولين زيرزميني گياهان بوده و نكروز بافت

باشد. آلودگي سيستميك در گياه معمولًا اين بيماری مي

هرچند كه تنها در آلودگي شديد سيستم  شودايجاد نمي

 (. 3و  0) آيدود ميجوهای كوتولگي و پژمردگي بريشه

 علائمي است جرب بيشترين اهميت اقتصادی بيماری

آورد. در شرايط وجود ميهزميني بهای سيبكه روی غده

های های مختلف علائم حادث شده توسط گونهگونه متفاوت و

-قطهن هایولي به طور كلي لكه تفاوت دارند استرپتومايسس

 شودزميني مشاهده ميهای آلوده سيبدر غدهرنگ ايي بي

كه اثرگذاری اين بيماری در غده های رقم سانته كمتر از آگريا 

-كهلاز ديگر نشانه ای اين بيماری پيدايش  (.1است )شكل 

ای تيره با دواير هتا قهو( 3سطحي )شكل  ایقهوههای 

ای در اطراف و های چين و چروک چوب پنبهنامنظم و لايه

زميني های آلوده سيبدر غده رفتههای فرومركز لكه

 . (4)شكل شودمشاهده مي
 

 

 های رقم سانته نسبت به رقم آگریا غده آلودگی کمتر-2شکل

  

 
 ایبه صورت نقطه جرببيماری های نشانه -3شکل

 

 های پيوسته و عميقبه صورت لکه جرببيماری های نشانه -4شکل

-به حالت جرب هاینشانهاز نظر خصوصيات جزئي 

خرمايي رنگ  جربمشبك و  جرب، معمولي جربهای 

كه  ارگربيمشوند كه بسته به گونه يا استرين مي تقسيم

زميني، رطوبت كنند و نيز رقم سيببيماری را ايجاد مي
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وب چ مشخصكند. علائم خاک تفاوت مي اسيديتهنسبي و 

فاع دای های چوب پنبهمعمولي با تكرار لايه جربای پنبه

يجاد اگيرد. گود شدن حفرة گياه در برابر آلودگي انجام مي

 دنشنتيجه نكروزه شدن و شكسته  در جربشده توسط 

ده شهای توليد بوسيله فيتوتوكسين های ميزبانسلول

  .(4و  3، 1، 0) آيدوجود ميهعامل بيماری ب

 ستورالعمل کاربردید

با توجه به اينكه باكتری عامل بيماری جرب با بذر و 

های آلوده تا چند شود و در خاکذرات خاک منتقل مي

بيماری ماند، موارد زير برای كنترل اين سال زنده مي

  گردد:توصيه مي

ني زميهايي كه قبلا سيبزميني در زمينكشت سيب -0

در آنها كاشته نشده يا حداقل تناوب سه ساله دارند، انجام 

  شود.

زميني سفت و خيلي رسي بافت خاک كشت سيب  -1

آلات كشاورزی كه سبب از تردد غيرضروری ماشين نباشد و

 خودداری شود.شود سفت شدن خاک مزرعه مي

  5/8 بالاتر از های با اسيديتهدر خاک هكاشت غداز  -3

 .اجتناب شود

كيلوگرم در هكتار گوگرد قبل از  311تا  311مقدار  -4

كشت سيب زميني همراه كودهای فسفات و پتاس به زمين 

 .و زهكشي مناسب بر زمين اعمال شود داده شود

بيماری خسارت بيماری كاشت ارقام مقاوم يا متحمل به  -5

كند. ارقام آژاكس، كاسموس، سانته، آتلانتيك، را كم مي

ديامانت، كنكورد، سوناته و كوزيما نسبت به  بيماری 

 متحمل هستند.

زميني به ويژه پيچك های هرز مزرعه سيبكنترل علف -6

به طور جدی انجام شود و آبياری مزرعه به طور منظم انجام 

و كم شدن رطوبت خاک جلوگيری گيرد و از خشك شدن 

 شود.

آبياری مناسب، منظم و يكنواخت مزرعه مثل آبياری  -3

 كاهد.   باراني از شدت و گسترش بيماری مي

 نتایج کاربردی

به طور خلاصه انتخاب زمين با بافت خاک مناسب 

زميني، رعايت تناوب زراعي با گياهان غير برای كاشت سيب

كردن كودهای گوگردی به ميزبان، شخم عميق، اضافه 

های عاری از بيماری، خاک، كاشت عميق، كاشت در زمين

های هرز، آبياری منظم و دقيق، انجام حداقل كنترل علف

 عمليات زراعي بيشترين تاثير را در كنترل بيماری دارند.

آبي و بافت خاک نامناسب و سفت، آبياری نامنظم و كم

های هرز در مزرعه بيشترين تاثير را در بروز وجود علف

كشاورزان عزيز با توجه به اهميت اقتصادی بيماری دارند. 

كه بيماری مذكور دارد، بايستي نهايت سعي و تلاش خود 

انتخاب زمين  مناسب  و رعايت موارد ذكر شده  را جهت 

 تا دچار خسارت و زيان نشوند.  انجام دهند
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 مراجع

. ارزيابي مقاومت ارقام مختلف 0383اكبری، ا.  باقری، ع. و -0

 خلاصه مقالات سيبزميني به بيماری اسكب باكتريايي.

ا دانشگاه بوعلي سين ،پزشكي ايرانهمين كنگرةگياههيجد

 . 463ص همدان، همدان، ايران، 

. 0301پری، م.ج. خداكرميان، غ.، ظفری، د. و سليماني -1

مل بيماری اسكب های استرپتومايسس عاتنوع استرين

د ها در توليزميني در استان همدان و توانايي توليد آنسيب

 .53-31:  30های گياهي. تاكستومين. آفات و بيماری

 ارقام . واكنش0300نصر، م.، درستي، م. و انتشاری، ش.  -3

 و اصفهان در معمولي اسكب بيماری به زمينيسيب تجاری

  .0-18: 3فريدن. مجله به نژادی نهال و بذر. 
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