
مقاله ای که در زیر مطالعه میکنید با عنوان اصول باغبانی از مرکز آموزش مجازی پارس گردآوری و ارائه شده است کشور ایران 

میلیارد متر مکعب منابع آبی قابل استفاده و گسترش و  100تا  118میلیون هکتار اراضی دارای قابلیت کشاورزی،  37با وجود 

گوناگون )کشور ایران از لحاظ تنوع تولید زراعی و باغی بین کشورهای جهان رتبه هشتم را دارد(، اقلیم  14تنوع آب و هوایی در 

پتانسیل بسیار خوبی در بخش کشاورزی دارد. البته برای توسعه این بخش مهم که به حق آن را محور توسعه اقتصادی کشور 

کشاورزی به کشاورزی مکانیزه نزدیک شد، دانش و  ری از دانشگیاند، باید از کشاورزی سنتی فاصله گرفت و با بهرهتلقی کرده

دامی، باغبانی، زراعت و اصالح گرایش علوم 7شود.این رشته در های مهندسی کشاورزی آموزش داده میتخصصی که در گرایش

روه آزمایشی علوم نباتات، گیاه پزشکی، علوم و صنایع غذایی، خاک شناسی و ترویج و آموزش کشاورزی از بین داوطلبان گ

میلیارد متر مکعب  100تا  118میلیون هکتار اراضی دارای قابلیت کشاورزی،  37پذیرد کشور ایران با وجود تجربی دانشجو می

اقلیم گوناگون )کشور ایران از لحاظ تنوع تولید زراعی و باغی بین  14منابع آبی قابل استفاده و گسترش و تنوع آب و هوایی در 

هان رتبه هشتم را دارد(، پتانسیل بسیار خوبی در بخش کشاورزی دارد. البته برای توسعه این بخش مهم که به حق کشورهای ج

کشاورزی به  گیری از دانشاند، باید از کشاورزی سنتی فاصله گرفت و با بهرهآن را محور توسعه اقتصادی کشور تلقی کرده

 7شود.این رشته در های مهندسی کشاورزی آموزش داده میدر گرایشکشاورزی مکانیزه نزدیک شد، دانش و تخصصی که 

دامی، باغبانی، زراعت و اصالح نباتات، گیاه پزشکی، علوم و صنایع غذایی، خاک شناسی و ترویج و آموزش کشاورزی گرایش علوم

 پرورش علمی طریق به بخواهیم را که دامی هر نوع دامی پذیرد گرایش علوماز بین داوطلبان گروه آزمایشی تجربی دانشجو می

 تغذیه میان در این که است و عملی ، منطقینحو صحیح به دام پرورش بحث . یکیشویمروبرو می اساسی ، با پنج مقولهدهیم

 ، اصالحعامل شود. دومینمی نیز مطرح علوفه و کشت مراتع مسأله آن و در راستای مطرح در پرورش بسیار مهم عاملی عنوان به

و  و ضایعات تلفات کاهش باعث که است ، بهداشتعامل . سومینباشیم داشته پر تولیدتری شود تا داممی باعث که نژاد است

 نحو مطلوب به در مزارع فعال یرویاز ن آن یاری به که است انسانی نیروی مدیریت چهارم، شود. عاملتولید می توان افزایش

 به تولیدات نحوی چه به کرد که باید بررسی عامل این براساس که است و بازاریابی آخر، تولیدات شود. عاملمی برداری بهره

آنها در  و نقش عامل پنج این العهو مط بررسی به دامی ایجاد نگردد.مهندسی علوم ، افتیتولیدات شود تا در سطح بازار عرضه

بیشتر در  آبزیان پرورش مثال گنجد. براینمی دامی علوم در رشته هر دامی در کشور ما پرورش پردازد. البتهمی دام پرورش

 علوم هر داوطلب الزم هایتوانایی نیست رایج یا خوک ، گربه سگ شود؛ همچنین در کشور ما پرورشمی مطرح شیالت رشته

با  زراعی هایها و زمیندارد و دانشجو باید در دامداری عملی گرایش جنبه این از دروس توجهی قابل بخش باید بداند که دامی

گاو و گوسفند  مثل تیباشد و از حیوانا حساس کود یا دام بوی به رو نباید نسبت آشنا گردد. از همین دام و تغذیه پرورش نحوه

 شناسیمانند آمار و زیست دروسی به که است گرایش الزم این نیز دانشجوی درسی بترسد. از لحاظ زنبور عسل مثل یا حشراتی

 ها واقفدر دامداری دامی علوم کارشناس حضور یک ضرورت ما به از دامداران در ایران بسیاری شغلی باشد. موقعیت مسلط

ها و بیماری نژاد و درصد تلفات ، اصالحنویسی ، جیرهزایمان ، فاصلهشیر، رکود ساالنه از اوج خودشان که نیستند و در حالی

 که معنا نیست آن به این برند.البتهنمی ایبهره فوق هاینیز در زمینه دامی علوم کارشناس ندارند، از تخصص اطالعی

 علوم مهندس باید از یک حاضر هر دامپروری در حال خوشبختانه ندارند، چون کاری موقعیت گرایش هیچ این التحصیالنفارغ

 التحصیالنو فارغ است ها نسبتاً مطلوبدر روستاها و شهرستان بازار کار مهندسی علوم دامی بگیرد و همچنین بهره دامی

را  دامداری خود یک نیز کار کنند یا اینکه خصوصی هایها و دامداریدر مرغداری بر کار در جهاد کشاورزی توانند عالوهمی

و مراکز  نژاد دام اصالح های، آزمایشگاهیا آنالیز خوراک خوراک برای تغذیه هایتوانند در آزمایشگاهمی نمایند.همچنین اندازیراه

در خانه با ترفندهایی که در ادامه برایتان گفته ایم،  نمایند. ترفند هایی برای باغبانی آسان فعالیت و آبزیان امور دام تحقیقاتی

می توانید در وقت و انرژی خود برای باغبانی و گل کاری در خانه صرفه جویی کنید گیاه مناسب انتخاب کنید یک الیه الشبرگ 



نید باکس و گلدان های خود را همیشه خیس نگه دارید علف های هرز را تا کوچک اضافه کنید به ساده ترین روش آبیاری ک

کن کنید برای باغچه حاشیه درست کنید یادداشت برداری کنید پرورش گیاه در زمین های برجستههستند، ریشه  


