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زمینیمیزان اسیدآمینه لیزین، پروتئین و  نشاسته در ارقام سیبمطالعه

3زاده، امیراصالن حسین4، سدابه جهانبخش3پناه، داوود حسن2، احمد توبه1*هاجر مرادیانی

دانشجوي کارشناسی ارشد زراعت دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی-1
دانشگاه محقق اردبیلیدانشیار دانشکده علوم کشاورزي -2

محقق مرکز تحقیقات اردبیل-3
استادیار دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی-4

چکیده
هاي کامل در مرکز تحقیقات اردبیل بر پایه طرح بلوك1392زمینی، آزمایشی در سال به منظور بررسی تفاوت ارقام سیب

و ارقام کایزر و 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1هاي کلون(زمینی آزمایشی شامل ده رقم سیبهاي تیمار. تکرار انجام گرفت3تصادفی در 
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که . گیري شدصفات پروتئین کل، نشاسته و اسید آمینه ضروري لیزین اندازه. بود) ساواالن

را نشان داد و میزان لیزین همچنین رقم ساواالن کمترین بود8ژنوتیپ پروتئین کل و لیزین مربوط به میزان نشاسته، بیشترین 
ها کمتر از سایر ژنوتیپ6و 5، 4، 2، 1هاي و پروتئین کل در ژنوتیپتعلق گرفت 3و 2هاي به ژنوتیپنشاسته میزانترینپایین

.بود

زمینی، سیبنشاسته،لیزین، پروتئین:کلمات کلیدي

مقدمه
زمینی گیاهی است که در سیب). 5(شودترین ماده غذایی جهان محسوب میترین و با ارزشترین، ارزانمهمزمینی یکی از سیب

این گیاه از لحاظ تعداد کشورهاي تولید کننده محصوالت کشاورزي پس از ذرت ). 7(شود درصد از کشورهاي جهان کشت می79
زمینی با مورفولوژي سیب). 4(ذرت، برنج در مقام چهارم قرار دارد در جایگاه دوم و از جنبه ارزش تولید جهانی پس از گندم،

هاي بیشتر، در مقایسه با یک رقم پربرگ ارقام با تعداد ساقه. شودارتفاع آن، مساحت برگ و آرایش برگ در فضاء مشخص می
حد واسط از دیدگاه تولید مناسبترین انواع . کندبخش بیشتري از مواد تولیدي خود را براي ساخت اندامهاي هوایی خود، مصرف می

یک رقم پر ساقه با تعداد بیشتري برگ کوچکتر با توزیع بهتر در فضاست، در نوع پر برگ تولید بیوماس به برگهاي . انواع هستند
ساقه در در نوع پرساقه اجزاي تشکیل دهنده عملکرد، داراي تعداد بیشتري. بزرگتر که هر کدام تولید کمتري دارند بستگی دارد

ارقام پرساقه براي تولید متوسط و دیررسی مناسبترند در . هر بوته و وزن متوسط غده بیشتر با تعداد کمتري غده در بوته هستند
ها که  در این نوع در صد بیشتري حالی که انواع پر برگ براي تولید مطلوب و زودرسی مناسبترند زیرا بیوماس گیاهی خصوصاٌ غده

زمینی در مورد هدف از این بررسی تعیین میزان تفاوت ارقام سیب) . 6(شود تر تشکیل میدهد سریعا تشکیل میاز بیوماس کل ر
.پروتئین، نشاسته و لیزین بود

هامواد و روش
در مرکز تحقیقات آراللوي 1392زمینی بر عملکرد و اجزاي عملکرد، آزمایشی در سال به منظور بررسی تفاوت ارقام سیب

کلون(زمینی هاي آزمایشی شامل ده رقم سیبتیمار. تکرار انجام گرفت3هاي کامل تصادفی در استان اردبیل بر پایه طرح بلوك
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، نشاسته  و )8(پروتئین کل به روش برادفورد در این پژوهش میزان .بود) و ارقام کایزر و ساواالن8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1هاي 
ها و مقایسه میانگینSASها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده. شدگیري اندازه) 11(مکاران، لوسک و هبه روش لیزین

.انجام شدExcelها با استفاده از و رسم نمودار% 5در سطح احتمال LSDبا استفاده از آزمون 

نتایج و بحث
بـه  ). 1جـدول  (هاي مختلف قرار گرفـت  در بوته تحت تاثیر  ژنوتیپنتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد که وزن غده 

کمتـرین میـزان آن   و رقـم سـاواالن مشـاهده شـد و    8، 5، 4، 1هاي درصد نشاسته به طور مشترك در ژنوتیپکه بیشترین طوري
زمـان فتوسـنتز را بـه صـورت     زمینی یکی از گیاهانی است که قند تولیـد شـده در   سیب). 1شکل(بود 3و 2هاي مرتبط به ژنوتیپ

.که ممکن است افزایش نشاسته منجر به افزایش عملکرد سیب زمینی گرددبه طوري) 1(کند نشاسته ذخیره می

زمینیهاي مختلف سیبدرصد نشاسته در ژنوتیپ: 1شکل 

بیشترین ). 1جدول(نشان دادند داري زمینی از نظر لیزین اختالف معنیهاي مختلف سیببر اساس نتایج به دست آمده ژنوتیپ
ها در مورد دار ژنوتیپوجود اختالف معنی). 2شکل (و کمترین میزان آن در رقم ساواالن مشاهده شد 8میزان لیزین در ژنوتیپ 

هايیکی از مشکالت غذایی گیاهان کمبود بعضی از اسید. میزان اسید آمینه لیزین ممکن است به دلیل تفاوت ژنتیکی آنها باشد
). 10(باشد دهنده نقش مهم مسیر متابولیک آسپارتات در این گروه از گیاهان میآمینه مخصوصا لیزین و تریونین بوده که نشان

. کندهاي تنظیم سوخت و ساز کاتابولیز میلیزین به طور مؤثري گلوتامات و چند متابولیت مرتبط با تنش را توسط مکانیسم
هاي انتقال عصبی تنظیم گلوتامات پستانداران مهم بوده واین امکان وجود دارد، که تولید سیگنالکاتابولیسم لیزین درعملکرد مغز

بنابراین این احتمال وجود . هاي همولوگ گلوتامات جانوري هستندگیاهان نیز داراي گیرنده.باشدهاي گلوتامات میاز طریق گیرنده
کاهش ) 3(از نظر توکلی و همکاران).9(ها تنظیم کند را  از طریق این گیرندهدارد که کاتابولیسم لیزین فرآیندهاي مختلف گیاهی 

. گرددها و قندها میهایی مانند لیزین و متیونین منجر به افزایش سنتز اسمولیتاسید آمینه
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زمینیهاي مختلف سیبمیزان لیزین در ژنوتیپ: 2شکل 
چنانکه بیشترین میزان پروتئین مربوط به رقم ساواالن ). 1جدول (دار بود محلول معنیهاي مختلف بر میزان پروتئین تاثیر ژنوتیپ

هاي کاهش میزان پروتئین کل در ژنوتیپ). 3شکل(مشاهده شد 6و 5، 4، 2، 1هاي بوده و کمترین میزان پروتئین کل در ژنوتیپ
نشان داد که میزان پروتئین و لیزین در ) 2(یج توکلی نتا. ممکن است به دلیل کاهش میزان لیزین بوده باشد6و 5، 4، 2، 1

. هایی که میزان لیزین بیشتري داشتند پروتئین نیز افزایش یافتهاي مختلف متفاوت بوده و در ژنوتیپژنوتیپ

زمینیهاي مختلف سیبمیزان پروتئین کل در ژنوتیپ: 3شکل 
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سیب زمینیتجزیه واریانس صفات کمی ارقام : 1جدول 

میانگین مربعات
پروتئین کل لیزین نشاسته درجه آزادي منابع تغییر

ns1073 ns803/0 ns63/79 2 تکرار
*68/2798 **483/3 **25/124 9 زمینیارقام سیب

35/935 38/0 06/42 18 خطا
84/31 32/19 53/22 ضریب تغییرات

.باشددرصد و غیر معنی دار می5و 1سطح احتمال دار در به ترتیب بیانگراختالف معنیnsو٭،٭٭
گیري کلینتیجه

رسد به نظر می. ها بوداز سایر ژنوتیپبیشتر 8با توجه به نتایج به دست آمده میزان نشاسته، لیزین و پروتئین کل در ژنوتیپ
.ها بهتر باشداز نظر این صفات از سایر ژنوتیپ8ژنوتیپ 
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