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 به نام خدا
 

 سخن سردبير
 

کشت گیاهان زراعي، افزایش هاي  ها و سیستم نوسانات و تغییرات اقلیمي مناطق کشاورزي، تغییر و تحول در روش

تقاضاا و   تاأمین هااي کشااورزي،    روز افزون جمعیت و امکان اندک گسترش زمین مطلوب جهت افزایش تولید فراورده

نیازهاي در حال گسترش کشاورزان، بخش کشاورزي و صنایع ایجاب نموده است که بطور مستمر براي بهبود و تکامل 

راعي اقدام گردیده و نسبت باه تولیاد ارقاام جدیاد تاالش شاود. باه ماوازات         خصوصیات مثبت ارقام موجود گیاهان ز

هایي کاه معماوالا از ن ار خصوصایات فیزیولاوژیکي،       پیشرفت در ایجاد ارقام و منابع ژنتیکي جدید و با توجه به تفاوت

و نیازهاي زراعي جدیادي   مورفولوژیکي و یا فنولوژیکي با ارقام قبلي دارند، براي تولید محصول مناسب غالباا به شرایط

احتیاج است که ممکن است با موارد قبلي بسیار متفاوت باشد. در واقع، همیشه با تولید و معرفي یک رقم جدیاد ایان   

زراعي کاشت، داشت و برداشت آن رقم نیز نیازمناد کاار و مادیریت جدیادي      احتمال وجود دارد که شرایط و اصول به

تردیاد در   باشد. عالوه بر ایان، باي   ها مي زراعي در آن زمینه جدید، نیازمند تحقیقات بهباشد. تعیین این شرایط و اصول 

گیارد کاه نیازمناد شاناخت و رفاع آن بار        هر منطقه زراعي، مسائل و مشکالت متفاوتي پیش روي کشاورزان قرار مي

نناد کودهااي شایمیایي و    هاي سازنده ماواد شایمیایي ما   اساس پشتوانه تحقیقي است، از طرف دیگر، صنایع و شرکت

هاي رشد، سموم و کارخانجات تولید کننده وسایل و ادوات کشاورزي محصوالت جدیدي را به  بیولوژیک، تن یم کننده

کنند که میزان کارایي و سودمندي آنها در بخش کشاورزي قبال از تارویج و اساتفاده گساترده      بازار مصرف عرضه مي

زراعي باه اعماال مادیریت     تر فناوري تولید و عملیات به نیست. به تعبیر دقیق هاي مناسب منطقي بدون انجام آزمایش

در خصوص  اي گسترده و پیوستهبنابراین ضروري است تا تحقیقات  کند، کشاورزي کمک شایاني مي هاي نهادهتقاضاي 

یااد  زمینه باشیم. منطقه هاي تحقیقي، شاهد رشد و توسعه در این  زراعي انجام پذیرد تا به موازات سایر بخش اصول به

اي در بخاش کشااورزي برخاوردار     نیز با پیشینه تاریخي و اتصال به تهران بزرگ از جایگاه ویاژه  گار امام خمیني )ره(

هاي تحقیقاتي جدید،  است، بنابراین این امر ما را بر آن داشت تا با توجه به نیاز کشور، منطقه و همچنین معرفي روش

 زراعي نماییم.   هاي به ژوهشاقدام به چاپ مجله  پ

 هااي   پاژوهش "و پاس از آن باا ناام     "هاي محیطي در علوم گیاهي تنش"با عنوان ،  9شماره ،  4این مجله تا جلد 

از تااری    مجوز کمیسیون بررسي و تأییاد مجاالت علماي دانشاگاه آزاد اساالمي     بر اساس به چاپ رسید و  "زراعي  به

هاي علمي و تحقیقي از سراسر کشور که به  در حال حاضر تمامي مقالهپژوهشي گردید.  -علميحائز درجه  44/49/52

هااي   هااي هارز، اکولاوژیکي، فیزیولاوژیکي، تانش      هاي مختلاف زراعاي، علاف    زراعي را از جنبه هاي به هشهر نحو پژو

ند، پس از داوري مورد پاذیرش  ا محیطي، ژنتیکي و اصالحي، بیوتکنولوژي، نانو تکنولوژي و غیره مورد بررسي قرار داده

 دهد.      قرار مي

هیأت تحریریه سعي بر آن خواهاد داشات کاه باا تلفیقاي از مقااالت علماي و کااربردي حاصال از تحقیقاات در           

کیفي یاک   اي قابل استفاده را فراهم آورد. بدیهي است که ادامه و پیشرفت کمي و  زراعي مجموعه هاي مختلف به زمینه

علمي با تمامي محققان سراسر کشور در زمینه آن تخصص و استفاده از رهنمودها و تجاارب ارزشامند   مجله به ارتباط 

ت تحریریاه را  هیأها بستگي دارد. در همین جا ضمن تشکر از تمامي استادان، محققان و دانشجویاني کاه تاا کناون    نآ

ر بارتر کردن مطالب مجلاه، ماا را یااري    ت پُگردد، جه ها و مؤسسات تحقیقاتي دعوت مي اند، از همه دانشگاه یاري داده

 دهند.

 با تشکر و سپاس 

 یپازک     رضاي عل    دکتر
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