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مینا حجازی/دانشجوی دکتری حشرهشناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

بــا توجــه بــه اهمیــت کشــاورزی در اقتصــاد کشــور و امنیــت غذایــی جامعــه و بهتبــع آن ،نیــاز بــه حفاظــت از محصــوالت
کشــاورزی ،وجــود دانــش گیاهپزشــکی امــری ضــروری بــه نظــر میرســد .حفــظ گیــاه  ،محصــول آن و همچنیــن کمــک بــه بهبــود
مراحــل رشــدی و تولیــدی آن ،در گام اول متوجــه افــرادی اســت کــه بــه کاشــت گیــاه اشــتغال دارنــد و درگام بعــدی در حیط ـهی
تخصصــی گیاهپزشــکی اســت .گیاهپزشــکان آمدهانــد تــا بــا تــاش و مطالعــه تخصصــی خــود چارهجــوی رنــج تحمیلشــده بــه
گیــاه و محصــول آن در اثــر حضــور عوامــل نامطلوبــی چــون آفــات  ،بیمارگرهــا و ...باشــند .ماحصــل تحقیــق و پژوهــش ایــن افــراد
در مقــاالت ،کتابهــا ،ســایتها و نیــز از طریــق ســایر راههــای اطالعرســانی در اختیــار و اطــاع ســایر محققیــن و حتــی مــردم
قــرار میگیــرد تــا بــا افزایــش دانــش عمومــی افــراد ذیربــط ،تالشــی در اجرایــی شــدن دسـتیافتههای ایــن محققیــن نیــز صــورت
گرفتــه باشــد .در ایــن نشــریه نیــز بــا همــت جمعــی از دانشــجویان بــا اســتعداد و فعــال رشــتهی گیاهپزشــکی دانشــگاه تهــران ،ســعی
شــده گوشــهای هرچنــد کوچــک از مطالعــات صــورت گرفتــه در سراســر جهــان ،پیرامــون دنیــای وســیع گیاهپزشــکی ،خصوصــاً
گیاهپزشــکی کاربــردی را بــا بیانــی شــیوا در اختیــار دانشــجویان عالقهمنــد ایــن رشــته و همچنیــن ســایر مخاطبــان آن ،قــرار دهیــم.
پــروردگار بــزرگ را شــاکریم کــه پــس از ســالها مجالــی مهیــا گردیــد تــا بتوانیــم بــا همــکاری دوســتان گرامــی چــرخ نشــریهی
گیاهپزشــک را بــه حرکــت بیاندازیــم ،بــه همیــن منظــور الزم اســت از اســاتید بزرگــوار جنــاب آقــای دکتــر جواننیکخــواه و جنــاب
آقــای دکتــر طالیــی حســنلویی بــرای همراهــی مؤثــر و ارزشمندشــان بــا اعضــای انجمــن علمــی ،خصوص ـاً گــروه گــردآوری نشــریه
نهایــت قدردانــی و ســپاس را داشــته باشــم.
ســپاس از دوســتان همــکار در ایــن شــماره کــه تــاش و یــاری نمــوده انــد تــا بخشــی از دانــش کسبشــدهی خــود و نیــز مطالــب
علمــی روز دنیــا در ایــن حیطــه را در قالــب ایــن نشــریه بــا ســایر دوســتانمان بــه اشــتراک بگذاریــم.

