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شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگى بیرون آیید و احتیاجات کشور 
خودتان را برآورده سازید، از نیروى انسانى ایمانى خودتان غافل نباشید و از اتکاى 

به اجانب بپرهیزید. 
ُه«   َس ِسُرّ امام خمینى »ُقِدّ
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مقدمه
در دنىاى کنونى، جوامع انسانى با توجه به مشکل افزاىش جمعىت و محدودىت منابع تولىد موادغذاىى، عمدٔه توجه و محور 
فعالىتهاى خود را در زمىنه کشاورزى پاىدار متمرکز نموده اند زىرا اىن رکن مهم اقتصادى در دراز مّدت موجب تضمىن تولىد و امنّىت 
مواد غذاىى خواهد شد. از آنجا که افزاىش سطح زىر کشت به سهولت امکان پذىر نىست، توسعه و افزاىش تولىد موادغذاىى در آىنده 
مستلزم به کارگىرى علوم و فنون جدىد و استفادٔه بهىنه و مطلوب از امکانات تولىدى براى افزاىش محصول در واحد سطح مى باشد.
در حال حاضر مواد قندى، ىکى از پرمصرف ترىن موادغذاىى جوامع مختلف را تشکىل مى دهد که با بهبود وضعّىت تغذىه، 
مصرف سرانٔه آن در جهان به سرعت در حال افزاىش است. در اىران نىز با افزاىش جمعىت و افزاىش مصرف فرآورده هاى قندى، 
تقاضاى گسترده اى براى تهىه و استفاده از اىن مادٔه ارزشمند و ضرورى به صورتهاى مختلف وجود دارد که به دلىل عدم تکافوى 
تولىد داخلى، قسمت عمدٔه نىاز قند و شکر کشور از طرىق واردات با خروج ارز تأمىن مى شود. از آنجا که چغندرقند ىکى از دو 
محصول اصلى تولىدکنندٔه قند و شکر است و امکان سازگارى و کشت آن در بخش وسىعى از کشور وجود دارد توجه به توسعه 

کشت و افزاىش تولىد اىن محصول اساسى و استراتژىک از مهمترىن نىازهاى آتى برنامه رىزى کالن کشور بشمار مى آىد.
شده،  اصالح  بذور  از  استفاده  مناسب،  تکنولوژى  از  استفاده  زمىنٔه  در  الزم  مهارتهاى  کسب  و  تولىدکنندگان  آموزش 
انجام عملىات به  زراعى، رعاىت اصول تولىد، نگهدارى و حمل محصول، مى تواند موجب کاهش هزىنه ها، افزاىش تولىد و نهاىتاً 

اقتصادى     شدن کشت اىن محصول اساسى گردىده، امکان توسعه پاىدار آن را فراهم نماىد.
در مجموعٔه حاضر، فراگىران ضمن آشناىى با چغندرقند، مهارت تولىد اىن محصول را براساس علوم و فنون  جدىد کسب 

خواهند کرد و موجبات انتقال اىن مهارت را به عرصٔه تولىد فراهم خواهند نمود.
مربىان عزىز توجه داشته باشند در مناطق معتدل و سردسىر، دورٔه کاشت تا برداشت چغندرقند از بهار تا پاىىز با زمان اجراى 
رسمى آموزش در طول سال تحصىلى تا حدودى همخوانى ندارد. براى جلوگىرى از وقفه در آموزش عملى الزم است همکاران 
محترم با اعمال مدىرىت آموزشى به گونه اى برنامه رىزى نماىند که کلىٔه پىمانه هاى مهارتى اىن مجموعه به صورت عملى و کاربردى در 
فصول مختلف از جمله تابستان مورد آموزش قرار گىرد. براى اجراى اىن مهم، بهره گىرى از راهکارهاى مختلف مثل استفاده از 

دوره کارورزى مى تواند موجبات تحقق مطلوب اهداف آموزشى را فراهم نماىد.




