
 برگزاری سمینار کاربردی تولید پایدار

سمینارتولید پایدار با حضور ریاست، دانشجویان، اساتید، اعضای علمی، مدیریت جهاد کشاورزی و تعدادی از  03/30/09در مورخه 

 با  مهمانان،کارشناسان این اداره در محل تاالر فرهنگ برگزار شد. در ابتدای مراسم ریاست مجتمع ضمن عرض خیر مقدم به 

عملی مورد آزمون قرار گرفته، دانشگاهها نیزبه سمت فضای دانش افزایی حرکت  های درحوزه بایستی دانشجویان اینکه بر تاکید

ارائه دهند و با توجه به اینکه حوزه کشاورزی  کنند تا به تبع آن دانشجویان بهتر بتوانند برای مسایل و مشکالت جامعه راهکار

آبی از دیگر مشکالت جامعه است که باید دراین زمینه چاره اندیشی شود. دکتر مودودی با اشاره به اینکه رسالت ومنابع محدود 

دانشگاه آینده پژوهی است گفت: بحث تولید درکشاورزی بسیار حائز اهمیت است و بنابراین دانشجویان و کارشناسان در این مورد 

  .ن دهند تا بتوانیم دراین زمینه به خوبی میدان داری کنیمجدیت بیشتری نسبت به دانشگاه نسل اول نشا

درادامه آقای دکتر نستری عضو هیات علمی گروه تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام اظهار 

ربزه تحقیقات داشت با توجه به تولیدات بومی منطقه و احیاء محصوالت کشاورزی الزم است در مورد محصوالتی همچون خ

   .بیشتری انجام گیرد

وی گفت: ایجاد مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی خربزه از دیگر اقدامات این دانشگاه بوده و امیدوارم با حفظ توده های ژنتیکی این 

 توده از این محصول 03محصول بتوانیم د ر رونق کشاورزی پایدارو امنیت غذایی جامعه کمک کنیم. در حال حاضر بیش از 

 .ارزشمند درخراسان جمع آوری شده تا از انقراض این محصول با توجه به کم آبی جلوگیری شود

ایشان توسعه تحقیقات برای استفاده از روشهای نوین زراعی و باغی، مشارکت در بررسی اقتصادی و کمک به تجاری سازی خربزه 

  .را ازمهمترین اهداف این مرکزمطالعاتی برشمرد

مهندس جوادی مدیریت جهاد کشاورزی تربت جام به تولیدات کشاورزی پایدار تاکید کرده و گفتند: برای ایجاد در ادامه آقای 

ا شکل گرفته و این دستگاه آماده است تا مزارع ر درمنطقه مشترک تحقیقاتی مزراع  تحقیقات بیشتر با همکاری دانشگاهها بایستی

  .ات کاربردی در منطقه باشیمدر اختیار دانشجویان قرار داده و شاهد تحقیق

مهندس جوادی اظهار داشتند توسعه کشت های کم آب طلب، ایجاد گلخانه و تهیه الگوی کشت می تواند نقش بسزایی در 

کشاورزی پایدار ایفا کند و درحال حاضر کشاورزی تربت جام در این مسیرگام برداشته است و رتبه های اول درآبیاری روش های 

  .محصوالت دراستان را دارا می باشد نوین و تولید

وی گفت: الگوی کشت می تواند کشاورز ومنطقه را از بحران نجات دهد و بسیاری از مشکالت کنونی را برطرف نماید. ودر این 

. دراستا کشاورز از کشت های بی هدف و زیان ده جلوگیری می کند. که اینگونه کشاورزی می تواند آینده منابع آبی را حفظ کن

 .همچنین به رسم یاد بود لوح تقدیری از طرف مجتمع به آقای مهندس جوادی اهدا شد

در ادامه در محل کتابخانه مجتمع نشست مشترکی بین ریاست و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان و اعضای هیات علمی 

 .مجتمع جهت اهداف آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی مشترک برگزار شد

 آفرینی و ارتباط با صنعتمدیریت گروه کار

 

 

 



 

 

 

 


