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 نکته در بهبود سبز شدن بذور در مزارع کلزا 10
توانند ر، کشاورزان کلزاکار میدرصد بذرهای کلزا  قادر به  سبز  شدن هستند  اما با رعایت نکات زی 60تا  50 حدود پس از برداشت کلزا فقط

 :این میزان از سبز شدن را افزایش دهند

 

متر که باعث  سانتیدر شیاری به عمق نیم تا دو نیم کاشت   کاشت بذر در عمق کم: .1

می اید انجام  شودمیکاهش انرژی مصرفی بذر برای سبز شدن و تسریع در ظهور گیاهچه 

 .گیرد

متر در نظر سانتینیم  و عمق ثابت برای بذور به طور میانگین دو کاشت در عمق ثابت:. 2

در  ،متر متغییر باشد اما عمق ثابتسانتید پنج تواند بین صفر تا حدومیشود اگرچه میگرفته 

 های یکنواخت و مزرعه ای یک دست بسیار موثر است.گیاهچهظهور 

بیشتر بر روی  هایخاکهای باال امکان هدایت در سرعت مدیریت سرعت کارنده:. 3

 گردد. باعث بدسبزی  وجود دارد که این موضوع ممکن است آن بذور و نهایتا کندی رشد 

قراردادن کودها در بستر بذر . محدودیت میزان استفاده از کود در بستر بذر: 4

به عنوان مثال برای یک هکتار به طور  ،بایست از یک استاندارد مناسب برخوردار باشدمی

اگرچه در  ،نیست فسفات کیلوگرم 25بیشتر از حدود تیمار  در زمان کاشت نیاز به ، متوسط

 .تواند افزایش یابدمیخاکهای مرطوب این میزان 

ها برای ایجاد شیار به منظور نفوذ و ورود بذر کارندهاستفاده مناسب از  نفوذ مناسب: .5

 در ایجاد بستر مناسب و سبز شدن بذور کلزا بسیار موثر است. ،داخل شیار خاک

هایی که خاک را برای قراردادن بازکنبرخی اوقات شیار  اجتناب از بستر نامناسب: .6

 به طور مناسبشکافند ممکن است رطوبت مورد نیاز بذر کلزا را میبذر  کود در زیر بستر

کود مکان جانمایی  تامین نکند بنابراین در ایجاد این نوع از بسترهای ترکیبی برای استفاده از 

 بایست دقت نمود.میبه تامین میزان رطوبت مورد نیاز خاک  ، و بذر

بر خاک باید  هدر شرایط رطوبتی از فشار وارد :ایجاد فشردگی مناسب خاک .7

فشردگی را برای حفظ حداکثری رطوبت جهت  یکاست و در عوض در شرایط خشک

 اطمینان از تماس کافی بذر با خاک می بایست افزایش داد.

گراد سانتیدرجه  پنج: دماهای حداقل تر خاککاشت در شرایط دمایی گرم. 8

خاک و بیشتر نقش مهمی در سرعت جوانه زنی بذر کلزا و ماندگاری بیشترتیمارهای 

 .داشتهای نباتی خواهد ککش بر علیه کحشره

بنابراین  های قارچی افزایش دهد.بیماریتواند خطر آلودگی بذور و گیاهچه را به میعدم تناوب محصول  رعایت تناوب محصول:. 9 

 ظ پایداری محیط زیست و کاهش هزینه مدیریت آفات و بیماری ها خواهد شد.تناوب نقش مهمی در حف

توجه به اندازه بذر بر روی میزان جوانه زنی، سبز شدن، عملکرد و وزن هزار دانه گیاهان بسیار موثر است. اندازه توجه به اندازه بذر: . 10

 دانه و یک رابطه منفی با روز تا گلدهی و روز تا پایان گلدهی دارد. بذور یک رابطه مثبت با جوانه زنی سریع گیاهان و وزن هزاربزرگ 

 یرآبادیم زمان یلع                                                                                                                              

 یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت آموزش و قاتیتحق ریمد
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 میترا رمضانی

 ramezani@takato.ir 
 روغنی هایدانه کشت توسعه شرکت بذر، تولید و کاربردی تحقیقات مرکز آموزش و ارتباطات کارشناس

 کرچک یروغن دانهگیاه  به مربوط یکاربرد دیجد مقاالت جینتا
New applied publications on castor oilseed crop 

 

یکی از  از تیره فرفیون،(، 1)شکل .Ricinus communis L  کرچک با نام علمی 

داروسازی، آرایشی و بهداشتی  دارویی مورد استفاده در صنایع  گیاهان زراعی و نیترمهم

به  گیاه کرچک در مناطق سردسیر .(2006.آگونیی،) یافته استبیشتر کشورهای توسعه 

حالیکه، در مناطق  رسد. درمتر می  2-3ارتفاع آن به  و، علفی و یکساله است صورت

مارتر، )رسدارتفاع آن به بیش از سه متر می وای چند ساله است صورت درختچه گرمسیری، به

دارویی بودن گیاه نیز به  ومهمترین ماده تشکیل دهنده بذر کرچک، روغن آن است (. 1981

باشد. میزان روغن در ارقام تجاری معموالً اسیدچرب آن می اتهمین روغن و ترکیب واسطه

 و مهمترین اسید چرب آن، اسید ریسینولئیک( 2000ویس، )درصد است  60تا  40بین 

(18:1Δ9c-12OH)چرب هیدروکسی غیراشباع است. سایر اسیدهای چرب روغنکرچک شامل اسید اسید  بوده که یک

 روغن(. 2006آگونیی، )دنباشلینولئیک، اسید اولئیک، اسید استئاریک، اسید پالمتیک و اسید ایکوزانوئیک می لینولنیک، اسید

خارجی  تحریکات مواد برطرف نمودنعنوان قطره چشمی برای  ترین مواد مسهل و ملین در پزشکی است و بهکرچک از با ارزش

صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی، در صنعت نیز  عالوه بر کاربرد روغن کرچک در(. 2006آگونیی، )شود در چشم استفاده می

گیاه (. 2001ویوال و آنکوی، )گیردکشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می عنوان سوخت زیستی در بیشتر در حال حاضر به

بومی مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر ،  (Mb 350)ژنومی با اندازه متوسط و در هر سلول هاپلوئید عدد کروموزوم10 بارچک ک

نژادی، گیاهپزشکی و  زراعی و به های به. در این مقاله به بررسی برخی از مطالعات اخیر انجام شده در زمینهاشدبجهان می

 خواهد شد.بیوتکنولوژی در گیاه کرچک پرداخته 

 کیفیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن کرچک در ارقام وحشی ومقایسه آنها با رقم زراعی ارزیابی

 کمیت، کیفیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن کرچک وحشی و مقایسه آن با رقم زراعی در منطقه بروجردبه منظور بررسی  

های آنالیز شده در نمونه های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.( ، در قالب طرح بلوک1395ای توسط زارع و همکاران)مطالعه

مقدار  (، اولئیک اسید)بر حسب درصد 36/0- 9/0اسیدی  عدددرصد،  68-85 دد یدیدرصد، ع 49-7/61محتوای روغن 

کروماتوگرافی محاسبه گردید. مقدار روغن کرچک  به روش گاز درصد( 1/86- 4/90نیز  ) ریسینولئیک اسید نمونه های روغن

همدان دارای 1161روغن، رقم  دار نشان دادند. از لحاظ محتوایاختالف معنی %5ارقام مورد بررسی از نظر تمامی صفات در سطح 

ن رقم مناسب در منطقه مورد بررسی پیشنهاد ده و در صورتیکه هدف از کشت این گیاه عملکرد باشد، به عنوابیشترین عملکرد بو

 گردید. 

 تاثیر جمعیت و الگوی فضایی کاشت بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه کرچک

 صورت ( به1395توسط حاجیالر و همکاران) آزمایشی کرچک، زایشی و رویشی صفات بر کاشت آرایش تأثیر بررسی منظور به

 100و 80 ، 60) کاشت ردیف شامل سه فاصله تیمارها. شد انجام با سه تکرار تصادفی کامل بلوکهای قالب در شده خرد کرتهای

 بهزراعی و بهنژادی

 

 

 

 

 

 

 گیاه دانه روغنی کرچک :1 شکل
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، 30) فرعی فاکتور عنوان به ردیف روی بوته فاصله و اصلی کرت عنوان به( متر سانتی

 اصلی، خوشه طول بر ردیف فاصله اثر که داد نشان نتایج. ندمتر( بود سانتی 50و  40

 اصلی، عملکرد خوشه در دانه وزن ماده، به نر گلهای نسبت برگ، وزن فرعی، ساقه تعداد

 کپسول تعداد مانند آن اجزای و دانه عملکرد روغن، درصد روغن، عملکرد بیولوژیک،

 ردیف روی بوته فاصله اثر همچنین. دار بودمعنی دانه صد وزن و اصلی درخوشه دانه و

 عملکرد برگ، وزن ماده، به نر گل نسبت فرعی، ساقه تعداد اصلی، خوشه طول بر

 مانند آن اجزاء و دانه عملکرد اصلی، خوشه در دانه وزن درصد روغن، بیولوژیک،

 دار متقابل معنی اثر به توجه با. بود دارمعنی دانه صد وزن و اصلی خوشه در کپسول

 فواصل به بیولوژیک عملکرد بیشترین ردیف، روی بوته فاصله در کاشت ردیف فاصله

 سانتی 50 ردیف روی بوته فاصله در متر سانتی 80 کاشت هایردیف فاصله به و روغن دانه عملکرد و بیشترین 30×50بوته در ردیف

 به توجه با. داشت وجود خوشه در کپسول تعداد صفت و دانه بین عملکرد مثبت همبستگی آزمایش این در. داشت اختصاص متر

 گردید توصیه بیشتر روغن و دانه حصول عملکرد جهت متر سانتی 50 بوته فاصله در 80 ردیف فواصل نتایج این تحقیق،

  اثر دور آبیاری و محلول پاشی کودهای شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه در کرچک

به منظور بررسی اثر دورآبیاری و محلول پاشی کودهای شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه در کرچک آزمایشی 

در با سه تکرار های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی کرتدر مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی به صورت 

میلی متر تبخیر از  140میلی متر و  80میلی(، آبیاری پس از  20) نرمالل سطوح آبیاری به اجرا درآمد. فاکتور اول شام 1396سال 

تشتک تبخیر در کرت اصلی و هشت تیمار کودی شامل گوگرد، پتاسیم، نیتروژن، گوگرد + پتاسیم، گوگرد + نیتروژن، پتاسیم + 

نتایج نشان داد اثر دور آبیاری بر کلیه  . های فرعی بود نیتروژن، گوگرد + پتاسیم+ نیتروژن و شاهد به صورت محلول پاشی در کرت

صفات مورد بررسی معنی دار بود، بین تیمارهای محلول پاشی کود شیمیایی از لحاظ کلیه صفات به غیر از میزان رشد نسبی اختالف 

سطح برگ، دمای برگ و محتوی  معنی دار وجود داشت و اثر متقابل دو تیمار نیز بر کلیه صفات به غیر از شاخص کلروفیل، شاخص

میلی متر تبخیر مقدار شاخص  140آبیاری پس از  ،آب نسبی برگ معنی دار بود. مقایسه میانگین تیمارهای دور آبیاری نشان داد

درصد 85/16و  86/48،  12/7کلروفیل، شاخص سطح برگ و محتوی آب نسبی برگ را در مقایسه با تیمار نرمال آبیاری به ترتیب 

. همچنین شاخص کلروفیل، شاخص سطح برگ و محتوی آب نسبی یافتصد افزایش در 17/33 را و مقدار دمای برگ کاهش

 25/20درصد افزایش و دمای برگ  73/7و  29/38، 48/13در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب  S+N+K برگ در تیمار کودی

وزن برگ، رشد نسبی، تعداد غالف، عملکرد بیولوژیک و عملکرد  درصد کاهش نشان داد. در تحقیق حاضر باالترین ارتفاع بوته،

تن در هکتار به دور  53/1تن در هکتار و  95/5، غالف 33/79، 009/0، گرم 63/13سانتی متر، 67/115دانه به ترتیب با متوسط 

 .ختصاص یافتا  K+S+Nآبیاری نرمال و محلول پاشی کودی

بر عملکرد روغن و ترکیب اسیدهای  (.Amaranthus retroflexus L) جمعیت علف هرز تاج خروس ریتأث

  چرب دانه کرچک

آزمایشی به صورت  ،بر عملکرد، درصد روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه کرچک به منظور بررسی اثرات تداخلی تاج خروس

اجرا  1392تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی )ارومیه( در سال   بلوکهای کامل فاکتوریل در قالب

بوته در متر مربع  15و  10،  5بوته در متر مربع کرچک و عامل دوم تراکم های صفر،  6و  5، 4، 3شد. عامل اول شامل تراکم های 

ها قرار گرفت، یر تراکم های کرچک، تاج خروس و اثر متقابل آنتاج خروس بود. نتایج نشان داد عملکرد روغن کرچک تحت تاث

 (Amaranthus retroflexus)هرز تاج خروس : علف2 شکل
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های تاج خروس بودند. با توجه به نتایج به دست آمده ولی ترکیب اسیدهای چرب روغن کرچک فقط تحت تاثیر معنی دار تراکم

سبت به کشت درصدی در عملکرد روغن کرچک ن 39درصدی در عملکرد دانه،  20-38با افزایش تراکم تاج خروس کاهش 

های منحصر به فرد روغن کرچک که ناشی از ریسینولئیک اسید است با خالص )بدون علف هرز( مشاهده شد. با توجه به ویژگی

درصد(،  108درصد( و استئاریک اسید ) 74درصد کاهش و پالمتیک اسید ) 19افزایش تراکم تاج خروس، این اسید چرب تا 

درصد( در مقایسه با کشت خالص کرچک افزایش یافت. به طورکلی، نتایج نشان  64ک اسید )درصد( و اولئی 12لینولئیک اسید )

بوته در مترمربع عالوه بر کاهش عملکرد دانه و روغن با تغییر در ترکیب  15و  10های داد علف هرز تاج خروس وحشی در تراکم

 .شودیماسیدهای چرب باعث کاهش کیفی روغن کرچک نیز 

   ISSR با استفاده از نشانگرهای فات مورفولوژیک در کرچکتجزیه ارتباط ص

های با ژن پیوسته ISSR های مختلف ایران پراکنده شده است. به منظور شناسایی نشانگرهایبه طور گسترده در قسمتکرچک 

    غازگریآترکیب  16جمعیت کرچک از تجزیه ارتباطی بر اساس اطالعات حاصل از  12صفت مورفولوژیک در  26کنترل کننده 

ISSR اتی مرکز تحقیقات ها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقستفاده شد. ارزیابی فنوتیپی جمعیتا

موثرترین نشانگر  UBC-859 گرفت. نشانگر ( انجام1391) آقا علی و همکاران،  1391کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه در سال 

های مورد ، ژنوتیپISSR مکان تکثیری توسط آغازگرهای 116های کرچک در این تحقیق بود. بر اساس جمعیتدر بررسی تنوع 

فولوژیک صفت مور 17مکان پیوسته با  26، (MLM)زیر جمعیت تقسیم شدند. با استفاده از مدل خطی مخلوط ششبررسی به 

یوسته بودند. پها به طور اختصاصی با یک صفت اکثر مکان متغیر بود.درصد  12/4و  28/1در محدوده  R2 شناسایی شد. مقدار

تواند ات بررسی شده میصفت مورد مطالعه پیوسته بود. وجود نشانگرهای مشترک در میان برخی صفهشت با  UBC812-8 ن مکا

شترک اهمیت زیادی م ناشی از اثرات پلیوتروپی و یا پیوستگی نواحی ژنومی دخیل در کنترل این صفات باشد. شناسایی نشانگرهای

 .سازندذیر میرا امکان پ (MAS) در به نژادی گیاهان دارد، زیرا گزینش هم زمان چند صفت از طریق انتخاب به کمک نشانگر
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  یمعتمد صالح
motamedi@takato.ir   

 یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت بذر، دیتول و یکاربرد قاتیتحق مرکز به زراعی تحقیقات کارشناس

 

 کاشت، داشت و برداشت کتان

Linum usitaissimum L 

 یسازآماده

زمین و 

 کاشت

کتان روغنی گیاهی علفی، یک ساله و متعلق به تیره کتان است. 

جهت آماده کردن زمین در فصل پاییز شخم عمیقی زده شده و 

سپس کودهای شیمیایی مورد نیاز گیاه باید به خاک اضافه شود. 

در اواواسط  پاییز پس از خردکردن کلوخها با دیسک، بستر 

خاک را برای کشت بذر کتان باید کامال آماده نمود. خاکهای 

عمیق با بافت متوسط، حاصلخیز و غنی از کلسیم، خاکهای 

 مناسبی برای کشت کتان است.

زمان مناسب برای کاشت کتان روغنی در مناطق معتدل در 

پاییز و در مناطق بسیار سرد اوایل بهار )نیمه دوم اسفند( 

است. بذرها در ردیفهایی به فاصله 15 تا 20 سانتیمتر 

کشت میشود. عمق بذر کتان موقع کاشت متفاوت است و 

به بافت خاک بستگی دارد و معموال بین دو تا سه سانتیمتر 

مناسب است. برای هر هکتار زمین به  در کشت پاییزه بین 

25 تا 40 و در کشت بهاره  می توان بین 80 تا 100 

  کیلوگرم   استفاده نمود.

 

بذر کتان به طور ردیفی و توسط بذر کار غالت 

در ردیفهای مناسب کشت میشود. پس از 

کاشت برای تراکم بخشیدن به بستر سطحی 

خاک، غلتک مناسبی باید زده شود. آبیاری 

مناسب پس از کشت سبب تسریع و یکنواختی 

 در رویش بذر میشود.

خال از جمله های بومی ایران شامل توده اردبیل، کرمان، ارومیه، بافت، ماشیز، مشکین شهر و خلتوده

های بومی )درسطح شوند. در ایران بیشتر تودهبیشتر مناطق کشت و کار میهایی هستند که در توده

حی معرفی شده ارقام تکاپو و گلچین که به عنوان اولین ارقام اصال در دو سال اخیر محدود( و همچنین

کشت حدودمبه صورت  های بومی دارند،در داخل کشور بوده و عملکرد بسیار باالتری را نسبت به توده

 .شوندمی

مرحله 

 داشت

م و ی معتدل و گرو هواکتان، در طول دوره رشد و نمو ، به آب 

د رطوبت کافی نیاز دارد. سرما و یخبندان سبب کند شدن رون

ه همچنین کاهش کیفیت و کمیت در این گیا ورشد و نمو کتان 

شود.دانه روغنی می  

 

کتان . ین اضافه شوددر هکتار کود حیوانی به زمتن  40تا  30شود فصل پاییز هنگام آماده سازی زمین توصیه می

فصل پاییز هنگام  در طول رویش به مقادیر متوسطی ازت، اکسید فسفر و اکسید پتاس نیاز دارد. این عناصر در

مین زآماده ساختن زمین باید به خاک اضافه شوند. ازت فراوان سبب خوابیدن )ورس( گیاهان روی 

. کندز تسریع میشود بلکه رسیدن محصول را نیافزایش عملکرد دانه و روغن آن میسفر نه تنها سبب ف شود.می

تا  75د فسفر و کیلوگرم کو 100کیلوگرم در هکتار کود ازت،  100تا  80فصل پاییز هنگام آماده سازی خاک 

 .کیلوگرم کود پتاس باید به زمین اضافه کرد 100

کتان نسبت به کشت مداوم حساس است و تکرار کشت آن در یک زمین پس از چهار تا شش سال 

انجام میگیرد. کشت دائمی کتان در یک زمین سبب کاهش شدید عملکرد در سالهای دوم و سوم 

کشت میشود. کتان روغنی را پس از گیاهانی مانند شبدر و یونجه و همچنین غالت، نخود و گیاهان 

 وجینی مانند سیب زمینی، چغندرقند میتوان کشت کرد.

 

مرحله 

 برداشت

رده ککتان از زمانی که ساقه و برگ شروع به زرد شدن  برداشت 

الت شود. در این حو حدود دو سوم برگها ریزش نمایند آغاز می

 اند. ها کامل شده و شروع به زرد شدن نمودهرشد کپسول

باشد.می هاگلروز پس از ظهور  35تا  30معموال برداشت   

 

در زمان برداشت رنگ میوههای رسیده قهوهای روشن و 

دانههای آن قهوهای و براق است که در این صورت میتوان 

 محصول را با ماشین برداشت غالت برداشت کرد.

های کتان بسته به رقم و میزان روغن در دانه

به درصد است.  50تا  30شرایط کشت و کار بین 

توان در حدود متوسط از هر هکتار کتان می طور

کیلوگرم روغن به دست آورد. 1000تا  600  

ز خشک شدن ادرجه سانتی گراد خشک کرد. رطوبت مجاز پس  35در دمای  باید های تمیز شده رادانه

داری درصد است. بذرهای خشک شده را در ظروف در بسته و دور از نور و رطوبت نگه 9دانه 

م در هکتار و کیلوگر 1400کیلوگرم تا  800 بین برای توده های محلی  ملکرد دانه کتانع .کنندمی

 .کیلوگرم در هکتار می باشد 2500برای ارقام جدید معرفی شده تا 
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 یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت بذر، دیتول و یکاربرد قاتیتحق مرکز تحقیقات به نژادی کارشناس

 اصالح موتاسیون در کتان

Mutation breeding in flax (Linum usitatissimum L.) 

 

 

 

 

(. از نخستین Jahan et al., 2019باشد )(، متعلق به خانواده لیناسه و جنس لینوم می2n=30کتان گیاهی خودگشن، یکساله، دیپلوئید )

 2925282تا  1988492در حدود  2016تا  2008های که توسط بشر اهلی شد. میانگین و حداکثر تولید کتان در بازه زمانی سال استگیاهانی 

شود (. این گیاه برای تولید روغن و فیبر کشت می2016کیلوگرم در هکتار بوده است )فائو، 2/1058تا  948بین  آن  تن و عملکرد

(Sankari, 2000; Kurt and Bozkurt, 2006).  اسیدهای چرب 3-های طبیعی، امگاعنوان منبع غنی از آنتی اکسیدان بهکتان ،

میزان ترکیبات مغذی  بر اساسعالوه بر محتوای روغن و فیبر،  های کتان،گونه کلی به طور(. Oomah, 2001) باشدمیاشباع چندگانه غیر

های آزاد از بدن با حذف رادیکالاز خواص دارویی فراوانی برخوردار است و شوند. کتان مواد معدنی، دسته بندی می نظیر پروتئین، لیگنان و

های قلبی عروقی، اختالالت التهابی، رماتیسم مفصلی، از جمله در جلوگیری از بیماری ،کندکمک می هابسیاری از بیماری به پیشگیری

خودایمنی، عدم تعادل هورمونی و چندین نوع سرطان نقش دارد. در حدود یک سوم روغن کتان تولیدی در جهان دیابت، آسم، اختالالت 

مهندسی ژنتیک یک ابزار  کهیدرحال(. Nykter et al., 2006شود )در صنایع داروسازی و باقیمانده برای اهداف تجاری مصرف می

روشی کاربردی با نیازهای زیرساختی کمتر و قابل  عنوانبههای القایی ولی جهش شود،شناخته شده در بهبود گیاهان زراعی محسوب می

غیر مستقیم در بهبود صفات مختلف  مستقیم یا شکلبه  به خاطر القاپذیر بودنشان، هااجرا بودن، جایگاه خود را حفظ نموده است. جهش

جهش  700اند. بعالوه حدود جهش یافته مستقیم آزادسازی شده 1500در قرن اخیر بیش از ند، بطوری که شوبکار گرفته می گیاهان زراعی

دهد. در این ها رخ میاند. میوز یکی از مهمترین وقایع ژنتیکی است که در میوسیتها مورد استفاده قرار گرفتهیافته در تالقی با دیگر واریته

ها ها و تشکیل گامتمنظور فرایندهای کاهش کروموزومی، بازآرایی ژن اندامک تعادل بیوشیمیایی، سیتوژنتیکی، فیزیولوژیکی و فنوتیپی به

 (. Goyal et al., 2019) شودهای دخیل در این فرایندها سبب تغییرات بسیار زیادی در گیاه می، لذا کوچکترین تغییر در ژندهدرخ می

 فزایش است. از این رو دغدغه اصلی پژوهشگران افزایش تولید ، تقاضای جهانی برای این محصول رو به اکتان جدا از کاربردهای بسیار متنوع

گیری و القاء جهش صورت های دورگهای زراعی با استفاده از تکنیکهای زیادی در جهت بهبود واریتهباشد. در این راستا تالشمیآن 

شیمیایی )سدیم آزید( تغییرات مورفولوژیکی زیادی در های فیزیکی )اشعه گاما( و پذیرفت. در تحقیقی برروی کتان با استفاده از موتاژن

گری اشعه گاما  250(. با استفاده از دوز Jahan & et al, 2020مشاهد شد ) M2های رشدی، شکل برگ و شکل گل در نسل عادت

ها در تند و یکی از موتانتصفاتی نظیر ارتفاع، رنگ گل، شکل برگ، تعداد غالف در بوته، رنگ بذر، روز تا رسیدگی تحت تاثیر قرار گرف

روز زودتر از والد خود عالئم رسیدگی را نشان داد. بعالوه در این تحقیق مشخص گردید، در شدت انتخاب  15( M7های پیشرفته )نسل

اسخ به انتخاب گلدهی تغییرات مثبتی را نسبت به میانگین نشان دادند و بیشترین مقدار پ %50تمامی صفات مورد بررسی بجز صفت روز تا  20%

های یافته(. جهشBhushan & et al., 2019برای صفت تعداد کپسول در گیاه مشاهده گردید )  BC1F2یا پیشرفت ژنتیکی در نسل 
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هایی های سیتولوژیکی همراه هستند. بعالوه تشعشعات گاما در مقایسه با سدیم آزید برای القاء چنین ناهنجاریالقائی اغلب با ناهنجاری

، نتاج از لحاظ صفات مورفولوژیکی کامال از والدین  EMS. در آزمایشی با استفاده از تیمار  (Kozgar et al., 2014)گذارترند رتاثی

ها مشاهده یافتههای فرعی و تعداد کپسول در این جهشخود متمایز بودند. بعالوه تغییرات قابل توجهی در برخی صفات نظیر تعداد شاخه

 (. Rafeeq & et al, 2017گردید )

دید وارد خواهد آورد. جهای سازگار با شرایط ی نزدیک تغییرات اقلیمی فشار زیادی را بر جوامع اصالحی بمنظور گسترش واریتهدر آینده

ساز سرنوشتش حیاتی و اساس دستیابی به تنوع ژنتیکی گسترده برای بهبود و سازگاری گیاهان به تغییرات محیط و بازار مصرف، نقاین بر

 (.Kaur & et al, 2017سازد )بخوبی آشکار می ،وجود ژرم پالسم قوی را

 منابع
1- Bhushan, S., Ram, S., Kumar, S., Chudhary, A k., Chudhary, V K., and Ahmad, E. 2019. Genetic variability and 
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33.  
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 سارا کبیرنتاج
s.nataj@takato.ir 

 یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت بذر، دیتول و یکاربرد قاتیتحق مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کارشناس

 انتقال ژن به کلروپالست
Chloroplast transformation 

 کلروپالست

وجود ه ب یاجداد یوتیوکاریو سلول  کننده فتوسنتز یانوباکتریس کی نیب کیوتیمبیاندوس دادیرو کیکه کلروپالست از  معتقدند دانشمندان

ژنوم  نی. بنابرااندشدهبه هسته منتقل  ایرفته  نیاز ب وزیمبیشده توسط کلروپالست پس از اندوس رمز گذاری یهااز ژن یاریبس. آمده است

 هایژن انشرکت دارند. بی ندهایفرا ریو سا دیپیل سمیژن، متابول انیدارد که در فتوسنتز، ب نیپروتئ رمزگذارژن  50فقط  اهانیکلروپالست گ

هایی که توسط کلروپالست بنابراین ژن شودیم میتنظ یتردهیچیپ هایمکانیسمتوسط  ی،وتیساده پروکار ستمیبا س سهیکلروپالست در مقا

بیان ژن کلروپالست شامل اجزای تنظیمی  سیستمهای کلروپالست، کافی نیستند و در نتیجه کردن بیان پیچیده ژن شوند، برای تنظیمکد می

به  دتوانیم رایز دارد باالیی یساختار یریانعطاف پذ تیقابل (پالستوم) دیژنوم پالستشوند. ایی کد میمتعددی است که توسط ژن های هسته

. اندازه ژنوم کلروپالست در میان ندباش وجود داشته ی(باکتر یدهایمشابه نوکلئوئ) رممولتی ای، به صورت مونومر یخط ای یارهیاشکال دا

توان چهار دارای ناحیه همانند سازی مستقل بوده که می ،کیلوباز متغیر است. این ژنوم 218کیلوباز تا  107متفاوت و از  ،های مختلفگونه

ایی بزرگ باشد که نواحی تک نسخهمی (IR)ها شامل دو نسخه یکسان از یک تکرار معکوس . این قسمتقسمت برای آن در نظر گرفت

(LSC) ایی کوچک و تک نسخه(SSC) دهد، هر یرا در خود جا دیها پالستتواند دهیم یاهیسلول گ کی .(1کند )شکل را از هم جدا می 

. شوند یبسته بند دوئینوکلئ کیدر  ندتوانیمهای مشابه پالستوم تعداد زیادی کپی ازعالوه برآن و  است دینوکلئوئ نیچند یدارا پالستید

تا  1000، این تعداد به و نوع بافت متفاوت است اهیپالستوم با رشد گ یهایدارند و تعداد کپ یدیپلوئ یاز پل ییدرجه باال هاپالستوم ،نیبنابرا

کمک جهش که مشخصه پالستوم است،  نییحفظ نرخ پا می تواند به دیپالست پلوئیدی یپل رسدیه نظر مب .رسدژنوم در هر سلول می 10000

 پروتئین محلول نیز گزارش شده است. کل  %75شود به طوریکه بازدهی آن تا این موارد منجر به بیان باالی پروتئین در پالستیدها می. کند

 
 تصویر شماتیک از ژنوم کلروپالست -1شکل 

 ژن به ژنوم کلروپالست نسبت به ژنوم هسته ای مزایای انتقال

-PEGگیاه به واسطه اگروباکتریوم و یا انتقال مستقیم شامل روش بیولیستیک و یا  یاهستهاغلب گیاهان تراریخت، از انتقال ژن هدف به ژنوم 

و پروتئین نوترکیب  ژن انتقال یافتهپایداری  میزان بیان، یسازنهیبههای متعددی مانند اند. در این روش نگرانیالکتروپوریشین حاصل شده

انتخاب  یبرا نیگزینشانگر جا یهاژن ییشناسا، زبانیدر ژنوم م انتقال یافته ترانس ژن 1زیو تم قیادغام دق جهت ییهاتوسعه روشحاصل، 

ژنوم  تغییر جایگزینروش ، وجود دارد. بینوترک یهانی( در پروتئPTMs) 2حیصحپس از ترجمه  راتییامکان تغو  تراریخت یهاسلول

                                                                 
1 Clean 

2 Post Translational Modifications 

 بیوتکنولوژی
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با  ژن هدف، یستیکولیروش ب ای و PEGبواسطه  یاهیگی هاپروتوپالست به ژن انتقال. به دنبال باشدمیبه پالستوم  انتقال ژن هدف ی،اهسته

ژن . پس از ادغام (2)شکل  شودیادغام م ،همولوگ در پالستوم یو توالوکتور  در 3یکنار یهایتوال نیمضاعف ب یبیترکنو یدادهایرو

با  سهیاست. در مقا ازیها نشاخه اییو بازز یسلول میمکرر تقس یهامعموالً به چرخه یبه هوموپالسم دنیرس ی، برایددر ژنوم پالست هدف

. دهدیذکر شده پاسخ م یهایبه نگران یتا حد قابل توجهی است و دارای مزایای پالستوم کیژنت ی، مهندسیاژنوم هستهماسیون ورترنسف

مشخص در ژنوم پالستید و در نهایت ممانعت از خاموشی احتمالی  در مکانژن  وارد شدن، زیاد نوترکیب به میزان نیپروتئ انیب این مزایا شامل

)یا امکان ایجاد باندهای دی سولفید و فولدینگ اپرون، به صورتژن  نیچند انی، امکان انتقال و بدر اثر وارد شدن ژن هدف ایهای هستهژن

ژن مارکر و مهار  های پروکاریوتی به دلیل داشتن جد باکتریایی )سیانوباکتری(، حذفبیان مناسب ژن پروتئین نوترکیب، صحیح تاشدگی(

وه بر این از آنجاییکه پالستیدها از باشد. عالمی ،زراعی در اکثر محصوالت دهایپالست وراثت مادری لیبه دلبودن گیاهان حاصل  ختهیترار

های ترایخت های گسترش ژنرسند، امکان انتقال ژن تراریخت توسط دانه گرده در حین گرده افشانی و خطرات و نگرانیمادر به ارث می

 در طبیعت نیز وجود ندارد.

 

 ماتیک نحوه انتقال ژن به کلروپالست  گیاهیشتصویر  -2شکل 

 کلروپالستنحوه انتقال ژن به 

در روش  ( است.PEG) کولیگل لنیات یواسطه پل هب انتقالو  روش بیولیستیکها، به کلروپالست یخارج DNAورود  یدو روش متداول برا

 یاهیگ یهابه سلول ،انتقال ذرات ستمیس کی ای یتفنگ ژن کی قیرا با بمباران سرعت باال از طر DNAذرات پوشش داده شده با  بیولیستیک

 DNAنسبت اندازه ذرات و  و ، فشار محفظه خالبمباران مانند فاصله تا بافت هدف یپارامترها میتوان با تنظیروش را م نی. اکندیممنتقل 

 یاهیگ یهاسلول یوبر ر ،PEGواسطه  هب دیپالستانتقال ژن به د. روش نده یرا در خود جا قطعه هدفمختلف اعمال کرد تا  اهانیگ یبرا

 PEG یهاکولیها در حضور وز. کشت مشترک پروتوپالستشودانجام میسلول از آنها برداشته شده است )پروتوپالستها(  وارهیکه د

 .شودیم یدتدر ژنوم پالس یخارج DNAادغام در نهایت ها و توسط پروتوپالست DNAجذب  منجر به ،دیپالسم DNA باشده  یبارگذار

 انتقال ستمیبه س رایتر است زیاقتصاد یدارد، اما روش اجیها احتبافت یمیها به هضم آنزوتوپالستپر یساز ادآز یبرا PEGاگرچه روش 

  .ستین یمتک قیمت و گران یتخصص

 یبه ابزارها ازیبدون ندهد این امکان را می DNA بهروش  نیاست. اذرات نانو ارائه شده قیاز طر دیپالستانتقال  یبرا یدیجد یاستراتژاخیراً 

ه یکربن یهالوله نانو قیاز طر ی، به سادگییایمیش یهامعرف حضور ایپروتوپالست  یجداسازی، اضاف ( به SWNTs) 4تک جدار

. هستند( CS-SWNTs) توزانیک از جنس ،دهیچیتک جداره پ یکربن یهالوله شامل نانو ی انتقالهاحامل شود. نانوداده  لیها تحوکلروپالست

                                                                 
3 flanking sequences 

4 single-walled carbon nanotubes 
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حمل کنند.  کیفعل و انفعاالت الکترواستات قیرا از طر یبا بار منف دیپالسم DNAتوانند یم نیبار مثبت هستند و بنابرا یداراها لوله نانو نیا

DNA-SWNT  انتقال یاستراتژ نی. قدرت انفوذ کندبرگ  لیمزوف یهامنافذ روزنه سلول به یبا استفاده از سرنگ به راحت تواندمیحاصل 

ی دیاس توزولیدر کلروپالست آزاد شود. س یدرون سلول، به طور انتخاب pHتفاوت در  لیتواند به دلیم DNAنهفته است که  تیواقع نیدر ا

(pH:5.5) DNA هیبه تخل لیها تماکند. در مقابل، حاملیمتصل م توزانیبه ک یرا به سخت DNA محیط  رایدارند ز تدر داخل کلروپالس

 .کندرها میمحل مورد نظر خود به طور انتخابی در را  DNA، یحیترج رها سازی نی(. اpH: 8.0است ) ییایقلکلروپالست کمی 

کند. یم نییرا تع ترنسفورماسیون یبعد تیبه کلروپالست است که موفق DNA لیپس از تحو مهممرحله  کی )HR( 5همولوگ یبینوترک

مشابه با ناحیه هدف در کلروپالست باشد جفت باز  121حداقل با  یتوال حامل ،یخارج DNAاست که  یزمان HR وقوع یفراوان نیشتریب

در  یریمحل قرارگ نیو همچن نواحی تنظیمیبه انتخاب پروموتر و  دی، باترنسفورماسیون تیلبه حداکثر رساندن قاب یبرابنابراین . (2)شکل 

است. این پروتئین متعلق به دستگاه  D1 نیپروتئ متعلق به ژن کد کننده ،psbAپروموتر (. برای مثال 1)جدول  شود یاژهیوتوجه  یدپالستدر  ژن

مورد استفاده  Chlamydomonasدر  شیسال پ 30از  شیبار ب نیاول psbAپروموتر  شود.بوده و توسط ژنوم پالستیدی کد می IIفتوسیستم 

-بیشترین بیان را در میان پروتئین psbAمحصول ژن  رایباشد زقرار دادن ژن هدف  یبرا تیموقع نیهنوز هم بهتر رسدیمقرار گرفت و به نظر 

 . دارد های پالستید
 گیردن به پالستید مورد استفاده قرار میژها و نواحی وارد شدن ژن هدف که به طور معمول برای انتقال UTRپروموترها،  -1جدول 

Insertion Sites 3'-UTRs 5'-UTRs Promoters 

trnl/trnA psbA ggagg psbA 

rbcL/accD rps16 T7g10 rrn 
trnfM-trnG rbcL rbcL rbcL 

trnV/rps12 petD psbA psaA 

trnN-trnR  atpB atpl 

ycf3-trnS  Cry2a  

rbcL-accD    

 

 انتقال ژن به کلروپالست یهاتیمحدود

تر انتقال ژن یی پایینهایی همچون کارامحدودیت علی رغم موارد مثبت فراوان ذکر شده در روش انتقال ژن به کلروپالست، این تکینیک با

دی که هدف بیان ژن در های سبز گیاه )در موارو بافت هااندامکبه کلروپالست نسبت به انتقال ژن به ژنوم، تجمع محصول نهایی تنها در 

ا نیاز به باززایی گیاه تراریخت یکلروپالست، هزینه باال و های انتقال ژن به شود(، محدود بودن روشی مثبت تلقی میدانه و یا ریشه است، نکته

و بنابراین  پروتئین سیونگلیکوزیال انجام ها درتر بودن مراحل باززایی گیاهان تراریخت، عدم توانایی کلروپالستاز پروتوپالست، طوالنی

 همراه است. پالستید، در گلیکوزیله شده هایتولید پروتئین امکان عدم

 منابع
1. Mohsenpour, M., Tohidfar, M., Babaian-Jelodar, N. A. 2012. Designing and construction of specific plasmid 

constructs for targeted plastome transformation. Iranian Journal of Crop Sciences.14(3). 

2. Scotti, N., Bellucci, M., Cardi, T. 2013. The chloroplasts as platform for recombinant proteins production. In 

Translation in mitochondria and other organelles. 225-262. Springer, Berlin, Heidelberg. 

3. Yu, Y., Yu, P. C., Chang, W. J., Yu, K., Lin, C. S. 2020. Plastid Transformation: How Does it Work? Can it Be 

Applied to Crops? What Can it Offer?. International Journal of Molecular Sciences. 21(14):4854. 

 

                                                                 

5 Homologous recombination 
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 زادهحسن ینآید

a.hasanzadeh@takato.ir 
 یروغن یهابذر، شرکت توسعه کشت دانه یدو تول یکاربرد یقاتمرکز تحقژن  بانک تحقیقات کارشناس

 های گیاهیدر کنترل بیماری بیولوژیکعوامل 
Biological agents in plant diseases control 

یک از این نقاط اثر، تواند شامل چندین مکانیسم اثر باشد و هیچهای گیاهی با استفاده از یک عامل بیولوژیک، میکنترل بیولوژیک بیماری

، )محیط پیرامون بذر در خاک( ، اسپرموسفر)بخش هوایی گیاهان( سفراز هم مجزا نیستند و برای عوامل کنترل بیولوژیک فعال در فیلو

ها، بیوتیکهای اثر شامل رقابت، تولید آنتیاین مکانیسم های پس از برداشت، یکسان هستند.و محیط )محیط پیرامون ریشه(ریزوسفر

 باشد.و پرآزاری میهای لیتیک خارج سلولی، مقاومت القایی، محرک رشد گیاه پارازیتیسم و تولید آنزیم

 رقابت برای فضا و مواد غذایی

(، با استفاده از Fireblightعامل بیماری آتشک سیب و گالبی ) Erwinia amylovoraهای کالسیک رقابت، کنترل باکتری یکی از مثال

 (.1است )شکل  Pseudomonas fluorescens A506باکتری غیربیماریزای 

 
 های سیبروی برگ و شکوفه. عالئم بیماری آتشک 1شکل 

ها کلنی تشکیل داده و از شوند، این عامل بیولوژیک روی گلهای سیب و گالبی باز میگلدرست هنگامی که با اسپری کردن این سویه 

 .کند، جلوگیری میتوسط آن کند و از تکثیر باکتری بیمارگر و در نتیجه ایجاد آلودگی و عفونتمواد مغذی موجود، استفاده می

عامل این  قارچ  از خسارت های مرده برگ گیاه سیکالمن، در بافت Ulocladium atrumهای قارچ گونه تشکیل پرگنهبا دیگر،  مثالیدر 

 (.2)شکل  گردید ، جلوگیریدر سیکالمن (Botrytis cinerea) بیماری

 
 روی گیاه سیکالمن Botrytis cinerea. خسارت گونه 2شکل 

 رقابت بین این دو گونه برای فضا و مواد غذایی و کاهش هاگزایی قارچ عامل بیماری است.این نتیجه، حاصل 

های بیماریزا و غیربیماریزای قارچ گونه رقابت برای فضا و مواد غذایی در سطح و درون ریشه نیز وجود دارد. برای مثال، رقابت بین سویه

Fusarium oxysporum های غیربیماریزای ن سویهفرنگی و همچنین بیدر گیاه گوجهRhizoctonia spp.  و گونه بیماریزایRhizoctonia 

 گیاهپزشکی
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solani های روی چندین گونه گیاهی، گزارش شده است. همچنین، در برخی از گونهPseudomonas spp.  رقابت محدودی با گونه

Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici فرنگی مشاهده شده است که ممکن است یاه گوجهبرای فضا و مواد مغذی در ریشه گ

توانند با اشغال سطوح های میکوریز خارجی مشاهده شده است که میهمراه باشد. در قارچ )نوترکیب کننده( با ترشح یک آنزیم ریکامبیناز

 ریشه، از بروز عفونت توسط عوامل بیماریزای گیاهی در ریشه جلوگیری نمایند.

یی شامل ترکیبات ساده حاوی کربن و نیتروژن تا بقایای گیاهی حاوی مواد آلی پیچیده، در طیف وسیعی از عوامل رقابت برای مواد غذا

 Sporobolomyces roseusو  Cryptococcus laurentii BSR-Y22بیوکنترل قارچی و باکتریایی گزارش شده است. برای مثال، مخمرهای 

FS43–238  با قارچ گونهBotrytis cinerea های درخت سیب در رقابت برای فروکتوز، گلوکز و سوکروز منجر به کنترل این عامل در زخم

برای  Penicillium expansumبا قارچ گونه  Candida guillermondiiقارچی بیمارگر در سیب شد. در مورد مشابه، رقابت مخمر گونه 

 (.3)شکل گردیدنیتروژن در سیب، منجر به کنترل این قارچ 

 
 روی میوه سیب Penicillium expansum. قارچ گونه 3شکل 

مشاهده شده است. یک  F. oxysporumهای بیماریزا و غیربیمارگر قارچ گونه رقابت در خاک برای منابع کربن به شکل گلوکز، بین سویه

زنی بذور مرتبط است که در شرایط طبیعی، سبب انهها در متابولیسم ترکیبات آلی منتشر شده از جوها و قارچنقطه اثر به توانایی برخی باکتری

توسط باکتری گونه  Pythium ultimumبرای کنترل قارچ گونه در نخود شوند. این مکانیسم تحریک بیمارگرهای عامل مرگ گیاهچه می

Enterobacter cloacae  و قارچ گونهPythium aphanidermatum  توسط باکتری گونهBurkholderia cepacia  برای کنترل در پنبه و

گزارش شده است. با این حال، بیشترین مثال ذکر شده  .Trichoderma sppهای توسط گونه Rhizopus oryzaeو  P. ultimumهای گونه

 pHهای با برای رقابت غذایی به ویژه در خاک و ریزوسفر، برای جذب عنصر آهن بوده است، زیرا دسترسی محدود به این عنصر در خاک

ها در رقابت برای جذب عنصر آهن با یکدیگر، باشد. در نتیجه، اکثر میکروارگانیسمها میکننده رشد میکروارگانیسمباال، عامل محدود

باالیی با همبستگی ها، کنند. بسیاری از سیدروفورهای تولید شده توسط باکتری(، تولید میSiderophoresکننده آهن )ترکیبات کالته

کند و در نتیجه های بیماریزا خارج میشود و آن را از دسترس قارچداشته و آزادسازی آنها سبب محدود شدن میزان آهن میترکیبات آهن 

های مختلف باکتری (، که توسط گونهPyoverdine siderophoresشود. بنابراین، سیدروفورهای پیووردین )ها محدود میرشد این قارچ

های بیماریزای دو قارچ پیتیوم و فوزاریوم نقش دارند. برخی از عوامل کنترل بیولوژیک باکتریایی کنترل گونه شوند، درسودوموناس تولید می

ها استفاده کنند که این امر سبب افزایش توانایی آنها در تولید و گسترش توانند از سیدروفورهای تولید شده توسط سایر باکتریحتی می

 شود.های بیوکنترلی بالقوه آنها مییتپرگنه در ریزوسفر و افزایش فعال

 منبع

. Introduction: Disease control in crops: biological and environmentally friendly approaches Walters, D., 2009.

61)-(pp. 27 Wiley Blackwell.. Biological control agents in plant disease control 
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Safflower pests management 
 

 

 

Safflower growth    

stage 
 

pest       
Pest management strategies 

Cotyledon 
Four-leaves Multi-leaves 

Budding Flowering Seed filling 

Cutworms Agrotis segetum 
 
 

 

 
  

Deep plowing after harvest, 

Winter flooding, Weeds control, 

Use of Poisonous baits (mix of 

insecticides and wheat bran), 

Spraying with insecticides at the 

end of the day. 

Seed bug    Oxycarenus pallens 
Deep plowing and burying of 

stubbles, Spraying with suitable 

insecticides (Imidacloprid or 

Deltametrhrin). 

Aphids Aphis fabae,  Myzus persicae   
Timely cultivation, Weeds 

control, Seed treatment or 

spraying with suitable insecticides 

(Primicarb or Imidacloprid). 

Two spotted 

spider mite 
  Tetranychus urticaea  

Weeds control, Rotation and 

Stubble management, Spraying 

with suitable miticides 

(Bromopropylate or 

Hexythiazox). 

White fly   Bemisia tabaci 
 

 
Weeds control, Rotation and 

Stubble management, Spraying 

with suitable insecticides 

(Imidacloprid or Spiromesifen). 

Defoliator beetle  Cassida palaestina  
Rotation, Pest control in the early 

stages of damage using suitable 

insecticides (Imidacloprid or 

diazinon). 

Safflower fly    Acanthiophilus helianthi 
Timely cultivation, Tolerant 

varieties, Spraying with suitable 

insecticides at budding stage and 

first of pest appearance. 

Bollworm    Helicoverpa spp 

Deep plowing after harvest, 

Winter flooding, Rotation, Weeds 

control, Spraying with 

insecticides, Biological control by 

wasps. 

Bugs   Lygus spp  

Timely cultivation, Weeds 

control, Spraying with suitable 

insecticides (Deltametrhrin or 

Imidacloprid). 

European mole 

cricket 
Gryllotalpa 

gryllotalpa     
Deep plowing, Winter flooding, 

Use of poisonous baits, Collecting 

mechanically by traps. 

mailto:alamdar@takato.ir
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