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مقدمه
از گذشته  های دور، کشاورزی از اصلی و اساسی ترین راه امرار معاش و توسعه جوامع بوده 
است.در کشورهای در حال توسعه، کشاورزی مهم ترین رکن اقتصاد ملی تلقی می شود و  در کشورهای 
توسعه یافته نیز کشاورزی نقش مهمی در پایداری آن ها دارد. در ایران نیز این بخش سهم قابل توجهی در 

تولید ملی، اشتغال و تأمین مواد غذایی و توسعه ی پایدار دارد.
پروتئین،  نشاسته،  قند،  مانند  آن  جنبی  محصوالت  و  کشاورزی  فرآورده های  و  غذاها  تمام 
روغن، چوب، کاغذ، الیاف، دارو و ... که مصرف می کنیم، عمدتًا از گیاهان باغی و زراعی تولید 
می شوند. از طرف دیگر، حیوانات اهلی )دام و طیور و …( که بخش اعظم پروتئین مورد نیاز انسان را 

تأمین می کنند با غالت و علوفه تعلیف و تغذیه می شوند.
به گیاه الزم است در مورد گیاهان  نیاز مبرم و شدید انسان  به روند رشد جمعیت و  با توجه 
زراعی و باغی اطالعات کافی به دست آوریم تا بتوانیم نیازهای حیاتی و مهم گیاه و عوامل مؤثر در رشد 
و نمو آن را بشناسیم. در این صورت عوامل مؤثر در افزایش عملکرد )راندمان( محصول را خواهیم 
شناخت و به طریقی عمل خواهیم کرد که گیاه بهترین و بیشترین محصول را تولید کند. به عبارت دیگر 
با کسب علم کشاورزی و به کاربستن تکنولوژی جدید می توانیم عملکرد محصول در واحد سطح را 

باال ببریم.
باشیم مسئولیت و رسالتی را که  با کمک مدرسین محترم توانسته  با این کتاب و  امید داریم 
در مقابل تعلیم و تربیت فراگیران عزیز و عالقه مندان این رشته داریم به نحوی اداء نموده و بدین طریق 

خدمت ناچیزی به توسعه و گسترش علم کشاورزی کرده باشیم.
برای اجرای آموزش عملی این کتاب الزم است هنرآموزان محترم در ابتدای سال تحصیلی 
تمهیدات مورد نیاز از قبیل قطعات زمین کشاورزی و … را برای انجام فعالیت های عملی مندرج در 
کتاب در نظر بگیرند. هم چنین در طرح درس که توسط هنرآموزان محترم تدوین می شود حتمًا مطابقت 
شرایط اقلیمی منطقه و گروه بندی عملیات به نحوی انجام گیرد که بدون در نظرگرفتن تقّدم و تأخر ارائه 

مطالب و اجرای آن ها را تا حداکثر ممکن امکان پذیر سازد.
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