
سخن سردبیر
مینا حجازی/دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ــوالت  ــت از محص ــه حفاظ ــاز ب ــع آن، نی ــه و به تب ــی جامع ــت غذای ــور و امنی ــاد کش ــاورزی در اقتص ــت کش ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
کشــاورزی، وجــود دانــش گیاه پزشــکی امــری ضــروری بــه نظــر می رســد. 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 حیطــه ی 
ــه  ــده ب ــج تحمیل ش ــوی رن ــود چاره ج ــی خ ــه تخصص ــالش و مطالع ــا ت ــا ب ــد ت ــکان آمده ان ــت. گیاه پزش ــکی اس ــی گیاه پزش تخصص
گیــاه و محصــول آن در اثــر حضــور عوامــل نامطلوبــی چــون آفــات ، بیمارگرهــا و... باشــند. ماحصــل تحقیــق و پژوهــش ایــن افــراد 
ــردم  ــی م ــن و حت ــایر محققی ــالع س ــار و اط ــانی در اختی ــای اطالع رس ــایر راه ه ــق س ــز از طری ــایت ها و نی ــا، س ــاالت، کتاب ه در مق
قــرار می گیــرد تــا بــا افزایــش دانــش عمومــی افــراد ذی ربــط، تالشــی در اجرایــی شــدن دســت یافته های ایــن محققیــن نیــز صــورت 
گرفتــه باشــد. در ایــن نشــریه نیــز بــا همــت جمعــی از دانشــجویان بــا اســتعداد و فعــال رشــته ی گیاه پزشــکی دانشــگاه تهــران، ســعی 
ــاً  ــکی، خصوص ــیع گیاه پزش ــای وس ــون دنی ــان، پیرام ــر جه ــه در سراس ــورت گرفت ــات ص ــک از مطالع ــد کوچ ــه ای هرچن ــده گوش ش
گیاه پزشــکی کاربــردی را بــا بیانــی شــیوا در اختیــار دانشــجویان عالقه منــد ایــن رشــته و همچنیــن ســایر مخاطبــان آن، قــرار دهیــم.

پــروردگار بــزرگ را شــاکریم کــه پــس از ســال ها مجالــی مهیــا گردیــد تــا بتوانیــم بــا همــکاری دوســتان گرامــی چــرخ نشــریه ی 
گیاه پزشــک را بــه حرکــت بیاندازیــم، بــه همیــن منظــور الزم اســت از اســاتید بزرگــوار جنــاب آقــای دکتــر جوان نیکخــواه و جنــاب 
آقــای دکتــر طالیــی حســنلویی بــرای همراهــی مؤثــر و ارزشمندشــان بــا اعضــای انجمــن علمــی، خصوصــاً گــروه گــردآوری نشــریه 

نهایــت قدردانــی و ســپاس را داشــته باشــم.
ســپاس از دوســتان همــکار در ایــن شــماره کــه تــالش و یــاری نمــوده انــد تــا بخشــی از دانــش کسب شــده ی خــود و نیــز مطالــب 

علمــی روز دنیــا در ایــن حیطــه را در قالــب ایــن نشــریه بــا ســایر دوســتانمان بــه اشــتراک بگذاریــم.
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