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علــم گیاهپزشــکی ،مجموعـهای کامــل از علومــی نظیــر بیولــوژی ،اکولــوژی و ژنتیــک
اســت کــه بــا در کنــار هــم بــودن آنهــا میتــوان تعریفــی دقیــق بــرای آن ارائــه داد.
امــروزه بــا گذشــت زمــان و افزایــش بیــش از پیــش جمعیــت ،تامیــن مــواد غذایــی اولیــه
از اصلیتریــن دغدغههــای بشــر اســت .حــال پرســش ایــن اســت کــه ایــن نیازهــای
غذایــی بــه چــه روشــی و از چــه منابعــی تامیــن میشــوند و اســتانداردهای تامیــن آن
کــدام اســت؟
امــروزه بــرای رفــع ایــن احتیاجــات و نیازهــای غذایــی ،هماننــد پیشــینیان ،میتــوان از
گیاهــان بهــره کافــی را بــرد؛ بنابرایــن ســامت مــواد اولیــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار
اســت .دفــع آفــات ،حشــرات و بیماریهــای گیاهــی کمــک خواهــد کــرد تــا در نهایــت
غذایــی ســالم تحــت عناویــن مختلــف بــه دســت بشــریت برســد؛ بنابرایــن پیــش از هــر
اقدامــی نیــاز اســت تــا متخصصــان و کارشناســان علــوم گیاهپزشــکی وارد عمــل شــده و
جهــت حفــظ نباتــات از آفــات و بیماریهــا دســت بــه کار شــوند.
اکنــون دانشــمندان درصــدد آن هســتند تــا بتواننــد شــرایط زندگــی در محیطــی جــز
ایــن کــره خاکــی را دریابنــد و بــه دنبــال تامیــن آن باشــند .در ایســتگاه فضایــی بیــن الملــل
ایــن امــکان چنــد ســالی اســت فراهــم شــده تــا فضانــوردان در همــان محیــط بــی وزنــی
بــه دنبــال تامیــن خــوراک خــود باشــند تــا در صــورت ســفر بــه فضایــی جــز زمیــن
بتواننــد بــا خیالــی آســوده در آنجــا اســکان یابنــد.
خداونــد بــزرگ را شــاکریم کــه توانســتیم شــماره جدیــد از نشــریه را بــه چــاپ
برســانیم و بــاری دیگــر در راســتای تحقــق اهــداف خــود و گســترش دانــش قــدم برداریم.
بنــده و ســایر دوســتانم جدیدتریــن و بهروزتریــن مطالــب را در حــوزه علــوم کشــاورزی
و گیاهپزشــکی گــرد هــم آوردیــم تــا باشــد روزی کــه بتوانیــم بیــش از پیــش کشــور
عزیزمــان ایــران را آبــاد کنیــم .امیــد اســت پنجمیــن شــماره از نشــریه گیاهپزشــک بــرای
عالقــه منــدان و کارشناســان علــوم گیاهپزشــکی مفیــد واقــع شــود .از تمامــی عزیزانــی
کــه در ایــن شــماره از نشــریه مــا را یــاری کردنــد کمــال تشــکر را دارم.
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