
سخن سردبیر

علــم گیاه پزشــکی، مجموعــه ای کامــل از علومــی نظیــر بیولــوژی، اکولــوژی و ژنتیــک 
ــه داد.  ــرای آن ارائ ــق ب ــی دقی ــوان تعریف ــا می ت ــودن آن ه ــم ب ــار ه ــا در کن ــه ب ــت ک اس
امــروزه بــا گذشــت زمــان و افزایــش بیــش از پیــش جمعیــت، تامیــن مــواد غذایــی اولیــه 
ــای  ــن نیازه ــه ای ــت ک ــن اس ــش ای ــال پرس ــت. ح ــر اس ــای بش ــن دغدغه ه از اصلی تری
ــن آن  ــتانداردهای تامی ــوند و اس ــن می ش ــی تامی ــه منابع ــه چــه روشــی و از چ ــی ب غذای

کــدام اســت؟
امــروزه بــرای رفــع ایــن احتیاجــات و نیازهــای غذایــی، هماننــد پیشــینیان، می تــوان از 
گیاهــان بهــره کافــی را بــرد؛ بنابرایــن ســامت مــواد اولیــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
اســت. دفــع آفــات، حشــرات و بیماری هــای 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 گیاه پزشــکی وارد عمــل شــده و 

جهــت حفــظ نباتــات از آفــات و بیماری هــا 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 
ــن  ــی جــز زمی ــه فضای ــفر ب ــا در صــورت س ــند ت ــن خــوراک خــود باش ــال تامی ــه دنب ب

بتواننــد بــا خیالــی آســوده در آنجــا اســکان یابنــد.
ــاپ  ــه چ ــریه را ب ــد از نش ــماره جدی ــتیم ش ــه توانس ــاکریم ک ــزرگ را ش ــد ب خداون
برســانیم و بــاری دیگــر در راســتای تحقــق اهــداف خــود و گســترش دانــش قــدم برداریم. 
بنــده و ســایر دوســتانم جدیدتریــن و به روزتریــن مطالــب را در حــوزه علــوم کشــاورزی 
ــور  ــش کش ــش از پی ــم بی ــه بتوانی ــد روزی ک ــا باش ــم ت ــم آوردی ــرد ه ــکی گ و گیاه پزش
عزیزمــان ایــران را آبــاد کنیــم. امیــد اســت پنجمیــن شــماره از نشــریه گیاه پزشــک بــرای 
ــی  ــی عزیزان ــع شــود. از تمام ــد واق ــوم گیاه پزشــکی مفی ــدان و کارشناســان عل ــه من عاق

کــه در ایــن شــماره از نشــریه مــا را یــاری کردنــد کمــال تشــکر را دارم.
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