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مقدمه
رشد روزافزون جمعىت و محدود بودِن منابع اصلى تولىد موادغذاىى کره زمىن ىعنى آب و خاک موجب گردىده تا توجه به  افزاىش 
بهره ورى از امکانات موجود، در سرلوحٔه فعالىتهاى بخش کشاورزى جوامع مختلف قرارگىرد. به همىن دلىل است که امروزه کشاورزى 
به عنوان محور فعالىتها، بخش مهمى از فعالىتهاى علمى، تخصصى، برنامه رىزى و تحقىقات را در دنىا به خود اختصاص داده است و 

حتى رشد علوم و فنآورى بىشتر براى بهره گىرى در اىن بخش مدنظر مى باشد.
در حال حاضر با اصالح بذور، به کارگىرى تکنولوژى و روشهاى بهزراعى، براساس نتاىج حاصل از تحقىقات گسترده، موجبات 
افزاىش محصول در واحد سطح را به نحو مؤثّرى فراهم نموده است اّما متأسفانه به دلىل عدم رعاىت بهره بردارى صحىح از اراضى و 
ضاىعات محصول در موقع برداشت و حمل و نگهدارى، حملٔه آفات و بىمارىها، درصد قابل مالحظه اى از محصول در مراحل مختلف 
از بىن مى رود و روزبه روز، در نتىجٔه کمبود موادغذاىى عدٔه بىشترى از جمعىت جهان در معرض گرسنگى و در نتىجه بىمارى و مرگ 

قرار مى گىرند.
شاىد عمده ترىن دلىل بروز ضاىعات و کاهش محصول در فقر آموزش و به کارگىرى کاربردى اصول علمى و فّنى در فعالىتهاى 
کشاورزى باشد. اىن موضوع در جوامعى که کشاورزى به صورت سنتى و با استفاده از روشهاى قدىمى و غىرعلمى اداره مى شود نمودى 
عىنى و مشهود دارد. اکنون که به لطف خدا، در کشور عزىزمان امکان آموزش کاربردى اصول و مهارتهاى کشاورزى، در قالب آموزش 
کار و دانش براى نسل جوان و جاىگزىنى نىروى سنتى فراهم آمده است، در تدوىن کتب درسى نىز توجه به آموزش کاربردى و کسب 
مهارت براى افزاىش بهره ورى مدنظر قرار گرفته است تا نه تنها دانش آموزان رشته هاى کشاورزى بلکه کلىه دست اندرکاران باسواد بخش 

کشاورزى بتوانند از اىن کتب استفادهٔ عملى داشته باشند.
مجموعٔه حاضر شامل مهارت آىش، تناوب، برداشت محصول، انبار و سىلو کردن محصول است که به صورت کاربردى، اساسى ترىن 
نکات و مهارتهاى موارد فوق را براى افزاىش بهره ورى و حفظ محصول در بردارد و ان شاءاللّه در قالب مطالعه و تکرار در آموزش عملى 
بتواند با تربىت و تأمىن نىروى متخصص و ماهر در بخش کشاورزى موجبات افزاىش محصول و رسىدن به خودکفاىى و موفقىت را در اىن 
بخش به دنبال داشته باشد. از آنجا که عدم رعاىت اصول و به کارگىرى اىن مهارتها موجب کاهش تولىد محصول مى شود اهمىت آموزش 

کاربردى صحىح اىن مهارتها نمود بىشترى مى ىابد که امىد است اىن مجموعه بتواند در اىن زمىنه مؤثّر و مورد استفادٔه مطلوب باشد.
بدىهى است تدوىن کتب مهارتى در اولىن تجربه هاى آموزشى کشور نمى تواند عارى از نقص و کمبودها باشد که ان شاءاللّه در 
حىن آموزش و با رشد و پىشرفت دانش کشاورزى و تکنولوژى در آىنده به صورت پىوسته و مداوم نىاز به بازنگرى و تکمىل خواهد 
داشت که در اىن زمىنه خصوصاً نىاز به اعالم نظر و رهنمود هنرآموزان، هنرجوىان عزىز و صاحب نظران وجود دارد که ان شاءالله مورد 

عناىت قرار خواهد گرفت.




