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مقدمه
رشد و افزایش سریع جمعیت کرهٔ زمین و تأمین مواد غذایی برای آنان، از جمله مسائل و مشکالت عمدٔه 
دنیای امروز است. محدود بودن سطح زمین های زیرکشت، افزایش بی رویّٔه جمعّیت، عدم وجود تعادل بین تولیدات 
ـ، دست اندرکاران کشاورزی  ـ که در نهایت خطر قحطی و گرسنگی را به دنبال داردـ  کشاورزی و جمعّیت روی زمینـ 
را بر آن داشته که از یک طرف، سطح زیر کشت را تا حّد امکان افزایش دهند و از سوی دیگر، میزان تولید را در واحد 
سطح، با استفاده از روش های مختلف بهْ زراعی و بهْ  نژادی، باال ببرند. هم چنین جلوگیری از ضایع شدن محصوالت 

کشاورزی، روش دیگری برای حفظ تعادل بین میزان جمعّیت و مقدار مواد غذایی موجود است.
»دانه« از هنگامی که در دل خاک قرار می گیرد تا موقعی که به گیاه کامل تبدیل شود، تولید محصول نماید و 
حتی پس از برداشت )در طی حمل و نقل( انبارداری، مورد حملٔه آفات و عوامل بیماری زای گوناگون واقع می شود. 
به طوری که ساالنه حدود       محصوالت کشاورزی در اثر خسارت ناشی از حملٔه آفات و عوامل بیماری زا، از بین 
می رود. آشنایی با این عوامل زیان آور و به کارگیری روش های صحیح کنترل آن ها، هدفی است که علم حفظ نباتات 

)گیاه پزشکی( آن را دنبال می کند.
در این کتاب، ضمن آشنایی با تعاریف و مفاهیم کلّی حفظ نباتات، در بخش آفات به لحاظ اهمّیت حشرات، به 
معّرفی اجمالی خصوصّیات زندگی و رده بندی آن ها می پردازیم. سپس با عوامل بیماری زای گیاهی، آشنایی مختصری 
خواهیم یافت و آن گاه به روش های گوناگون مبارزه با آن ها، همراه با ذکر مثال، اشاره خواهیم کرد. به دلیل اهمّیت و 
گستردگی روش مبارزٔه شیمیایی، به اختصار، سموم گیاهی و روش های استفاده از آن ها و احتیاط های الزم را شرح 

می دهیم. هم چنین با روش های جمع آوری و نگهداری نمونه های آفات و بیماری های گیاهی، آشنا خواهید شد.
الزم به یادآوری است که سعی شده تمام مفاهیم و موضوعاتی که در این کتاب آمده، حّتی االمکان همراه با 
نمونه های ملموس و عینی باشد و برای انجام چنین کاری به آزمایشگاه، مزرعه و دستگاه های سمعی و بصری نیاز 
است. مشارکت فّعال هنرجویان در جمع آوری و نگهداری نمونه های آفات و عوامل بیماری زای گیاهی، از طرفی 
آنان را به آشنایی بیش تر با مطالب این دانش کاربردی عالقه مند می نماید و از طرف دیگر، بخشی از ارزیابی عملی 

آنان را فراهم می سازد.
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