
خالصه کتاب پرورش مرکبات در ایران (چاپ سوم)
تالیف: دکتر رضا فتوحی قزوینی و دکتر جواد فتاحی مقدم

هاي هاي انسانی و استعدادهاي داخلی، استفاده از توانائیگیري دولت در دوره جدید براي بخش باغبانی حمایت از سرمایهجهت
هاي پژوهشی متخصصین علوم گیري از یافتهسعه فناوري و بهرهخصوصی، توقابل دسترس داخلی و خارجی، تقویت بخش

زایی را رونق می بخشد و در توسعه باغبانی است. تحقق این سیاست، نه تنها نیاز مصرف داخلی را تامین خواهد کرد، بلکه اشتغال
باشد. اي داشتهش قابل مالحظهتواند در  تامین ارز غیر نفتی از طریق  گسترش سطح صادرات نقسالمت کشور مؤثر است که می

ها به ویژه  ها و گرایشهم اکنون متخصصین علوم باغبانی کشورمان در تولید علم و حضور در مرزهاي دانش در همه شاخه
اند. بدیهی است اگر تولیدکنندگان، مرکبات در بین کشورهاي منطقه در جایگاه اول و در جهان مرتبه دوازدهم را کسب کرده

خبر بمانند و از نتایج آنها کم بهره هاي علمی بیهاي پژوهشی و مقالهسان، دانشجویان و متخصصین داخلی از این یافتهکارشنا
هاي تحقیقاتی بی ثمر خواهد بود. با ها و مؤسسههاي علمی متخصصین ما در دانشگاهها و تالشباشند، قطعا اثربخشی تمام سرمایه

ي تولیدکنندگان، کارشناسان، مولفان بر اساس حشر و نشري که با جامعههاي پژوهشی مرکبات در کشور،تهدف اثر بخشی فعالی
اند، ضرورت دانستند تا آخرین هاي تحقیقاتی مرتبط داشتهچنین اجراي پروژهمحققان، دانشجویان و واحدهاي اجرایی و هم

ل مختلف تولید مرکبات را نیز در این بازنگري مورد توجه قرار دهند. هاي کاربردي و فنی مربوط به مراحهاي علمی، جنبهیافته
بر این اساس ضمن افزودن مطالب کاربردي به فصول چاپ سوم، تالش شد تا در فصول جدید نیز هر دو جنبه علمی و کاربردي 

مسائل مربوط به مرکبات طرح و مورد بحث قرار گیرد. 
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