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 مؤلف گفتارپیش

 
 
 
 

 ورزیای را بررای سسرت  سابقهعنوان یک زمینه مهیج از علوم گیاهی که فرصت بیبیوتکنولوژی گیاهی به
هرای  هرا و ژنروم  کره ژن مرا اراهدیم    نماید، پا به عرصه وجوس نهراس  اسرت   های بیولوژیکی ایجاس میسیستم

ورزی بشرر مرورس سسرت   دید سر جهت منراف   ای جهگستر  وسیعی از موجوسات زند ، با استفاس  از تکنیک
 هرای متعردیسی  های کلیدی سر مهندسی ژنتیک، انتقال ژن است که اامل روشیکی از تکنیک گیرند قرار می

هرای  بااد  کشت بافت و سرلول ها و تولید گیاهان تراریخته میهای کلون اد  به سلولبرای برگرساندن ژن
های زراعی مورس هستند که به صورت روز افزونی برای اصالح واریته های اصالحی بدیعیگیاهی، تکنیک
 هرای ی نوترکیب، جنبره DNAگیاهی و تکنولوژی ی هاهای کشت بافت و سلولگیرند  تکنیکاستفاس  قرار می

سهند  عالو  بر این، برای سرک تکنولوژی ژن، ضرروری اسرت کره    مهم بیوتکنولوژی گیاهی را تشکیل می
 ژن و سازماندهی آن سر سلول گیاهی نیز اناخته اوس  ساختار اساسی

هرای مختلفری نریرر    سروس مرتبط با بیوتکنولوژی سر سطوح مختلفی از تحصیالت سانشگاهی سر بخش
 اناسی، علوم گیراهی، بیوتکنولروژی  اناسی گیاهی، حشر نباتات، باغبانی، بیماریاناسی، ژنتیک، اصالحگیا 

سرک سرست از مهندسی ژنتیک و کشت بافت گیاهی سر سرط  کاراناسری    س گرسو علوم زیستی ارائه می
هرای  هرای متعردسی وجروس سارس کره جنبره     های کامل بیوتکنولوژی بسیار مهم است  کتاببرای فهم توانائی

سهند، اما مرن  ها و سازماندهی ژن را مورس بحث قرار میکرسن ژنتخصصی نریر کشت بافت گیاهی، کلون
هرای  های گیاهی، تکنیرک ه وجوس کتابی که اصول بنیاسی سازماندهی ژن و ژنوم سر سلولکنم کگمان می

سازی و انتقال ژن و نشانگرهای مولکولی را توصیف نماید، بسریار  های کلونپایه کشت بافت، اصول روش
هرای  هرا، تجهیرزات آزمایشرگاهی، محریط    الزم است  سروس کشت بافت پایه معموالً اامل تاریخچه روش

غذایی، ریزازسیاسی، کشت بافت، کشت سوسپانسریون سرلولی، کشرت بسراک، امترزاا سروماتیکی، تولیرد        
بااند  اینجانب اطالعاتی را سر مورس تنّرو  ایجراس ارد     های ثانویه و حفاظت سر ارایط انجماس میمتابولیت

سرازی ژن،  کلرون  ام های کتاب با عنروان تنرو  سروماتیکی بیران نمروس      توسط کشت بافت سر یکی از فصل
اند  های انتقال ژن، ترسیم نقشه ژنوم و نشانگرهای مولکولی نیز سر رابطه با گیاهان توصیف گرسید تکنیک

هرای  ای را سر مرورس جنبره  یک فصل نیز به حقوق مالکیت معنوی اختصرا  یافتره اسرت ترا اطالعرات پایره      
 نباتات ارائه سهد برساری و مسائل حقوقی اصالح مختلف حق امتیاز، حق نسخه

ها و نمایند که با ایجاس گیاهانی با عملکرس بیشتر، مقاوم به آفات، بیماریبه نژاسگرهای گیاهی تالش می
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 اصول بیوتکنولوژی گیاهی     6

ام، عی نمروس  بنرد  سر   زند ، بره تولیرد بیشرتر سسرت یابنرد      های مختلف غیر ل به تنشمیتحهرز و مهای علف
 ای خصوصریات مختلرف سر یرک فصرل ارائره سهرم،       از گیاهران تراریختره تولیرد ارد  برر     های مناسبی مثال

که سانشجویان از موارس کاربرس بیوتکنولوژی سر اصالح گیاهران زراعری آگراهی یابنرد  سر اغلرب      به طوری
هایی برای انجام تمرینات آزمایشگاهی ارائه اد  است  یک نکته بسیار مهم این است ها، سستورالعملفصل

 رس کاربرس یک تکنیک و نقش آن سر اصالح نباتات تاکید اد  است های کتاب بر مواکه سر اغلب فصل
موجب امتنان اینجانب خواهد بوس اگرر پیشرنهاسات، انتقراسات و مقراالت تحقیقراتی نبره عنروان تجدیرد         

عنایرت ارما سر تهیره یرک      های مختلف مربوط به این کتاب سریافت نمایم چاپ( اما را سر ارتباط با جنبه
نمائیرد برا توضری     اد ، بسیار مؤثر و سازند  خواهد بوس  لطفاً ااتباهاتی را که پیدا مری  ویرایش تجدید نرر

 ااتبا  و ذکر امار  صفحه ارسال فرمائید  اینجانب از کمک اما سر این زمینه بسیار سپاسگزار خواهم بوس 
 سر ترسریم ات اینجانرب  هاساز آقای ویجی اوپاسایا و آقای فهیم به سلیل زحمات ایشان و توجه آنها بره پیشرن  

را سر تهیره ایرن اثرر ایفرا       ها سپاسگزارم و از سانشجویان بیشماری که به طرق مختلف نقش مرؤثری سیاگرام
 اند، متشکرم نموس 

من  های آنها منجر به تکمیل این اثر گرسید، کمال قدرسانی را سارم ها و سلگرمیاز بزرگانم که حمایت
از همسرر و   نماینرد  هرایی را سرک مری  هسرتم کره مشریولیات چنرین پرروژ      ای خوابخت به سااتن خانواس 

 های آنها سپاسگزارم فرزندم، کومالجیت و جاسمیت، به سلیل اکیبایی و کمک
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 ل مترجمانر ویرایش اوگفتاپيش

 
 
 
 

فائو اعتقاد دارد که برای تامین غذای جمعیت  رزاافتنزد دایتا در بیوت  ز ستل  یتاه  علتکرد عم  ترد         
افناعش سیکا کلک. در حالی ه ملابع طبیعی ز بالطبع ملابع غتذاعی رزا   %60محصوالت اراعی باعوتی به میناد 

خصّصتاد ع توک کوتازرای بترای حتل موت ل تتامین غتذا ز ح ت           به رزا محکزدتر می شواک. به عقیکر مت
یالم  محیط اعو د راه اری به جن فلازری مهلکیی ژاتیک ز بیوت لولوژی زجود اکارد.  گاهتاد ع ت    

در کوتورهای در حتاه تویتعه     %25تواالتک تولیتک غتذا را تتا     بیوت لولوژی معتقکاک که گیاهاد ترارعخته می
رد جمعی  اضافی را تامین اماعلک. بلابراعند بیوت لولتوژی ت لیتک جکعتک بوتر     می یا 3افناعش دادر ز غذای 

 برای مقاب ه با مو الت ز معضالت تامین غذا ز ح   محیط اعو  در  علکر ای .  
تلوع ژاتی ی مهمترعن عامل بقاء موجودات اا جم ه گیاهاد اراعی در برابر تغییرات شتراعط محیطتی ز   

برداری اا مختااد  باشک. بهررتر اا تلوع ژاتی ی مید به داباه ایت ادر گوتردر فات ای . بیوت لولوژی مکر
زرای ژاتی تی بترای تولیتک    ژد گیاهی خصوصاً اا اجکاد زحوی ز جوتجوی ملابع ژاتی ی جکعتک ز دیت   

هتای محیطتید اا اهتکاو ازلیته بیوت لولتوژی      هاعی با عم  رد باالد کی ی  مط وب ز مقازک بته تتلش  زارعته
الیت   سباشلک. با ایت ادر اا ت لولوژی مهلکیی ژاتیک ز تهیه کتابخااه ژاومید ام اد ح   ز ذخیترر ژرک می

 هایز با هنعله اگهکاری ک د زجود دارد. بیوت لولوژی اا طرعق تولیک زارعته می یاردها ژاوتیپ در حج  کوچک
یت . بیوت لولتوژی مراهتا ز موااتع     مقازک به  فات ز امراضد فوار بر تخرعب تلوع اعوتی را کتاهش دادر ا 

ستذعر  ها ز جااوراد به گیاهاد ز بتالع   ام تاد  که ااتقاه ژد اا باکتریااتقاه ژد را برداشته ای د به طوری
توااک تلوع زراثتی مصلوعی اعجتاد کلتک. بتا ایتت ادر اا مهلکیتی      شکر ای . عالزر بر اعند بیوت لولوژی می

های مصلوعی( تولیک کترد  های مخت ف )ژدهای ژدمحکزدی اا اگنزدتواد ترکیبات جکعک ز ااژاتیک می
ز اا میاد  اها به گنعلش ترکیبات مورد اظر سرداخت  ز  اهتا را بته گیاهتاد اراعتی ملتقتل کترد. بلتابراعند         

 سالی  قابل ایت ادر در اصالح گیاهی اراعی شکر ای .بیوت لولوژی باعث تویعه ژرک
باشک. در صورت ایت ادر ااصحیح باعوتی اذعاد کرد که هر ع می دارای مناعا ز معاعبی می با اعن زجود

 ها خواهک شک. اگر بختواهی  اا ملتابع اعتن ت لولتوژی    اعو  ز ااوادوت لولوژی این خطراتی متوجه محیط اا بی
لاخ  کتافی اا  که مم ن ای  بگیرع د راهی جن شرا تا جائیجکعک یودملک شوع  ز ج وی اثرات یوء  د

تواد فوائک ز مضترات  د را توتخی    اعن ت لولوژی زجود اکارد. با شلاخ  ز  گاهی کافی اا اعن ع   می
کتاب مورد ترجمته قترار گرفت .    رداخ . در رایتای چلین ایاای اعن دادر ز در موقع لنزک به مقاب ه با  د س
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 شتما را   قترار گرفتته ایت د بهتتر ایت      رد بحتث  در رابطه با خصوصیات مثب  اعن کتاب ز مباحثی که متو 
 گ تار مؤلف ارجاع دهی .به سیش

 های بیکرعغ تعکادی اا هم اراد گرامی اا جم ه  قاعاد دکتر محمتک بتاقر  در ترجمه اعن کتاب اا مواعکت
محوتن  مهلتکا  عخچالید دکتر فرج ا... شتهرعارید دکتتر ابولقایت  محمتکید مهلتکا ابتراهی  دزرااتی ز        

 کته تتال   اعن عنعناد تو ر کلی . با زجتودی   داای  اا احماتملک شکع  که بر خود زاجب میمحمودایا بهرر
کلتی   گتار ادعتا امتی   ای یادر ز رزاد ارائه دهی د با اعن زجود هیچفرازاد امودع  تا ضمن امااتکارید ترجمه

کلتی  اعترادات   باشک. اا شما هم ار گرامتی ز دااوتجوی عنعتن تقاضتا متی     که اعن ترجمه خالی اا اق  می
 ی بعکی مورد ایت ادر قرار گیراک.هامواهکر شکر را کتباً به ما ملع   اماعیک تا به خوای  خکا در چاپ

 جعفر ذوالعلی -ی محمد فارس 
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 مترجمان دومر ویرایش گفتاپيش

 
 
 
 

به    H. S. Chawlaتوسه  ؤلفهآ  آ  يه       Introduction to Plant Biotechnologyاگرچه  تاه     
ت  ترجم   آ در ي فه    2000ويرايش جديد ب  چه ر فصل اض ف  شده نسبت ب  ويرايش اول )ويرايش س ل 

آ بن  ب  تجربه  وهود در اؤهر    جم شر شده است، ؤارويرايش اول اصول بيوتکنوفوژ  گي هي ارائ  گرديد( ؤنا
اصهول  تصميم گرفاند ت  ويرايش دوم تاه    تدريس و تحقيق در ؤب حث ؤربوط ب  بيوتکنوفوژ  گي هي، 

 هه   ؤهرتب  به  بيوتکنوفهوژ  گيه هي       را ؤنطبق بر ني زهه   لممهي دانشهجوي آ رشها     گي هي بيوتکنوفوژ  
 ين ارائ  نم يند.در داول تشور و در ي ف  ترجم  و تدو

گير دانشجوي آ و همک راآ ارجمند از ويرايش اول تا   اصول بيوتکنوفوژ  گي هي ته   اساقب ل چشم
و دفگرؤهي  گرديهد، ؤ يه  افاره ر     1389ته    1382ه   ؤناج ب  چندين ب ر تجديد چ پ تا   در ف صم  س ل

 وايع گردد.شجوي آ و ؤحققين نع دااؤيد است ويرايش دوم تا   نيز ؤقبول طب ؤارجمين تا   بوده است.
 ز  ؤهان ؤربهوط به  ويهرايش اول تاه        ويهرايش و روانسه   انج م شده در ويرايش دوم ش ؤل:  تغييرات
 ،14ه  و ن يمين تمونينه  ژآ در فصهل   روش ف  جديد در رابط  ب  پيشرفت در ه ، اض ف  شدآ ؤطدر تمي  فصل

، ؤط فه   15هه   اناقه ل ژآ در فصهل    روشي و پيشهرفت در  نه يمين بيه آ گيه ه    ؤط ف  تکميمي در رابط  به  
، تغيير لنواآ و توسع  ؤط ف  ؤربوط ب  ت ربرده   ؤهندسهي ژنايه    16در فصل  PCRتکميمي در رابط  ب  
، اض ف  شدآ 20فصل ، اض ف  شدآ ؤط ف  ؤربوط ب  ارزي بي ريس  و ايمني زيساي در 19گي هي در فصل 
 .ب شدؤي 17و  16، 15، 14ه   ت ؤال اجرايي و  زؤ يش شده در فصل ه   دساورافعمل

 را هه   ويهرايش اول تاه       يص و ت سهاي از تمي  دانشجوي آ، همک راآ و دوسا آ بزرگهوار  ته  نقه   
آ اينج نب آ را ؤهورد  در اين ؤدت ب  ؤارجمين گوشزد نمودند، صميم ن  سپ سگزاريم و اؤيدواريم ت  همچن 

 دانشجوي آ و ؤارصصين بيوتکنوفهوژ  تشه ورز   ت  ب  تداوم لن يت اؤيد است  فطآ و لن يت وود يرار دهند.
 روز ارائه  گهردد.  ايراآ، در  ينده ويرايش سوم تا   ؤزبور در ي ف  دو جمد ب  ؤب حث و فصول جديد و ب 

دريغ همک راآ ؤحارم در ؤع ونهت پووهشهي و    ريه   بيدانيم ت  از زحم ت و همکدر اينج  بر وود الزم ؤي
فن ور  و ؤلسس  اناش رات دانشگ ه فردوسي ؤشهد ب  ويوه از  ي يه آ تقهو ، لطه يي، ينهده ر  و افشه راآ      

از سرت ر و نم ؤهدي  نگ رسا ني ب  دفيل همک ر  در تصحيح و تهدوين ؤهان تاه      تشکر نم ييم. همچنين 
 گردد.يدرداني ؤي

 جعفر ذوالعلی -ی ارسمحمد ف 
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