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تاسيس رشته هاي حشره شناسی صنعتی-اقتصادي و حشره شناسی دامپزشكی راهكار
ارزشمند در برنامه هاي كارآفرینی ،توسعه ،و پيشرفت ایران اسالمی
خدیجه شمشاد
رشته حشره شناسي اقتصادي -صنعتي و حشره شناسي دامپزشركي شراخه اي از حشرره شناسري اسرت كره برر مطالعره
حشرات مفيد و يا حشرات مضر براي انسان ،حيوانات اهلي و نيز محصوالت كشاورزي تاكيد دارد .حشرات مفيد گونههايي
را در بر مي گيرند كه جهت تامين غذا نظير عسل ،موادي نظير الک يا پيگمان ،گررده افشراني محصروالت و نيرز كنتررل
آفات بكار مي روند .حشرات آفت كه غالبا در راسته هاي بزرگ قرار دارند و از بين برنرده محصروالت كشراورزي از طريرق
خوردن محصوالت كشاورزي در مزرعه و يا آلوده نمودن محصروالت انبراري ،خسرارت غيرر مسرتقيم از طريرق گسرترش
بي ماري هاي ويروسي محصوالت كشاورزي ،گسترش بيماري در بين انسران و دام هرا و صردمه بره اقتصراد كشرور و نيرز
حشرات انگل كه بر سالمت افراد جامعه تاثير منفي مي گذارند .حشره شناسري شرهري ،Apiculture ،توليرد حشررات
شكارچي ،پارازيتوئيدها ،حشرات گرده افشان ،پرورش كرم ابريشم )(Sericultureو رونق صنعت نساجي ،پزشكي ،تهيه
عصاره هاي مختلف گياهي به عنوان دور كننده حشرات ،پرورش حشرات خوراكي جهت صرادر نمرودن ايرن محصرول بره
كشورهاي استفاده كننده اين نوع محصوالت و تاكيد صرف بر جنبه اقتصادي ،كرارافريني و درامردزايي ايرن رشرته هرا از
جمله اهداف بيشمار اين تاسيس اين رشته هاي پيشنهادي مي باشد .بحث ميان رشتهاي ،خلق فرصت هاي جديد ،امكان
فرصت ها و راه اندازي كسب و كار براي فارغ التحصيالن و مديريت منابع انساني در اقصي نقاط كشور بخصوص در مناطق
محروم در جهت پبشرفت ايران در اين رشته ها فراهم خواهد شد .كمك به ايجاد لوازم ساخته شده از حشررات ،پيشرنهاد
روش نوين در فرآيند توليد ،گشايش بازاري جديد و رونق اقتصادي ،يافتن منابع جديد و كم هزينه و درآمرد بسريار زيراد،
رفع مشكالت موجود در اشتغال و فرصت فعاليت ،كاهش وابستگي به نفت در اقتصاد و ايجاد درآمد از طريق صادرات غيرر
نفتي  ،ايجاد امنيت غذايي و به دنبال آن تامين امنيت ملي كه مري توانرد هردفي مناسرب و آسريبپرذير برراي دشرمنان
محسوب شود،توليد محصوالت استراتژيك ،نقش راهبردي رشته هاي مختلف علمي در پيشرفت اسالمي ايرانري از اهرداف
بيشمار اين رشته ها مي باشد.
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