
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 0011 پاییزعلوم دامی دانشگاه تهران؛  مهندسی دانشجویی گروه -انجمن علمی

 gholami.ashkan@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

 گروه مدا تغذیه دانشیار زالی؛ ابوالفضل دکتر با مصاحبه، "طیور و دام صنعت انتظار در روشن آینده". ا.، خلیل خلیلی، ع. ا ،غالمی  دهی:رفرنس

  .14-12(: 2)21 ؛1044 ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی
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 "طیور و دام صنعت انتظار در روشن آینده"

 تهران دانشگاه دامی علوم مهندسی گروه دام تغذیه دانشیار ؛زالی ابوالفضل دکتر با مصاحبه

 2علی اصغر خلیل خلیلی و *0اشکان غالمی

 رشته مختلف هایگرایش از برجسته اساتید با آشنایی و معرفی به دامِستیک، نشریۀ پیشین هایشماره در

 علوم مهندسی گروه علمی هیئت اعضای از یکی با نشریه از شماره این در. شد پرداخته دامی علوم مهندسی

 عدادت نظر از آموزشی، گروه این در حاضر اساتید بین در اکنون که پردازیم؛می گفتگو به تهران دانشگاه دامی

 .دارند عهده بر نیز را گروه مدیریت مسئولیت همچنین و داشته را سابقه بیشترین سال،

 دوران درایشان  .هستند اصفهان استان توابع از گلپایگانشهرستان  در 42/1115/ 40 متولد ابوالفضل زالیدکتر 

 و تزراع) کشاورزی کار به( تابستان و نوروز) تعطیالت در خصوص به تحصیل، با همزمان دبیرستان و مدرسه در تحصیل

 تحصیل، بر عالوه کارشناسی دوره در نیز دانشگاه در. اندبوده اول شاگرد مقاطع یتمام در و اندپرداخته نیز( دامپروری

 اشتغال همگی که آن جهت از فرزندان ایشان .اندازدواج کرده سالگی 25ایشان در سن . اندمشغول به کار بوده هاتابستان

های تبا توجه به صحب .اندکرده انتخاب را متفاوتی تحصیلی رشته اّما اند،داده ادامه را آقای دکتر زالی مسیر دارند، دانشگاهی

 پدر هک چرا؛ است بوده تأثیرگذاربسیار  دامی علوم ۀرشت انتخاب در پدر شغل همچون خانواده کار ۀپیشیندکتر زالی،  آقای

 .اندهداشت فعالیت امور این در کنار در همواره نیز ایشان و اندهبود دامپروری و کشاورزی به شاغل ایشان

 :نشینیممی صحبت به فرهیخته استاد این با ادامه در

 22-21: پیاپی( 12)شماره  1، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_86164.html 

 مصاحبه

 ایران  کرج، تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکدگان دامی، علوممهندسی  گروه ارشد تغذیه دامکارشناسی دانشجوی 1
 ، ایرانمازندران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریعلوم دامی، مهندسی ، گروه فیزیولوژی دام و طیور دانشجوی دکتری تخصصی 2



 

 

 "طیور و دام صنعت انتظار در روشن آینده"غالمی و خلیل خلیلی؛        

 

 0011 پاییز ، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،یکو  بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 
لوم عمهندسی گروه  علمی هیئت عضو -ابوالفضل زالیدکتر  -0تصویر 

 کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دانشکدگاندامی 

 راچ اید؟شده دامی علوم رشته وارد شناخت و عالقه با شما آیا

 دام؟ تغذیه

. دمبو مندعالقه دامی علوم خصوصاً کشاورزی رشته به بنده

 رد و نژاد اصالح و ژنتیک زمینه در من، ارشد کارشناسی مقطع

 یکارشناس دوره در مشخصاً. بود تغذیه بر متمرکز دکتری مقطع

 نالی انشعاب برای را وسیعی کار کشور، نیاز به توجه با ارشد

 یازن به توجه با که دادم انجام ایران در موجود هایالین از گوشتی

 دکتری دورۀ در. رفتمی شمار به ضروری امری کشور، روز آن

 که اختمپرد پژوهش به گوسفند تغذیه نوپای نسبتاً زمینه در نیز

 .داشت خواهد اهمیت ایران دامپروری آینده در رسیدمی نظر به

 چیست؟ دام تغذیه رشته یآینده مورد در شما نظر 

 فقط اگر زیرا دارد، دامپروری در مؤثری نقش دام، تغذیه

 نجاما محیطی عوامل سایر و تغذیه به توجه بدون ژنتیکی بهبود

 ؛دهند بروز خوبی به را خودشان استعداد توانندنمی هادام گیرد،

 لعوام سایر و تغذیه به باید دام نژاد اصالح با همزمان بنابراین

  .نمود توجه نیز محیطی

 دارید؟ دام تغذیه حوزه محققان و فعاالن برای پیامی چه

 کشاورزی رشتۀ در فعالیت چون بدانند، را خود کار ارزش

 است غذایی امنیت جهت در تالش دامی علوم مهندسی جمله از و

  .شودمی کشور خودکفایی موجب و

 لمیع جامعه برای شما دستاورد ترینمهم و بهترین شما نظر از

 چیست؟

 از پیش گوسفند؛ تغذیه زمینۀ در پژوهش ضرورت به توجه

 چه دامی، علوم مهندسی گروه در گوسفند تغذیۀ به جدی توجه

 هایپژوهش عمدۀ دامی علوم هایگروه سایر در چه و گروه این در

 اوگ محوریت با بزرگ نشخوارکنندگان تغذیه به ناظر دام، تغذیه

  .بود هلشتاین

 دامی علوم مهندسی گروه در حاضر اساتید از یک کدام

  اند؟داشته حضور گروه در شما از قبل تهران دانشگاه

 دکتر نیکخواه، دکتر مانند من، حضور از پیش اساتید

 در که بودند جامعی دکتر مرحوم و مقدم اسدی دکتر شیوازاد،

 .هستند بازنشسته همگی حاضر حال

 آید،می ذهنتان به "استاد" نام شنیدن از بعد که کسی اولین

  چیست؟ آن دلیل و است کسی چه

 زدنیثالم جدیتی نیکخواه دکتر اکبر؛ دکتر و نیکخواه دکتر

 رکمت آن نظیر فعلی نسل در که داشتند استاد یک عنوان به

 ،پژوهش و تدریس روش لحاظ به نیز اکبر دکتر. شودمی مشاهده

 همتأسفان که بودند مؤثر شخصیتی من تحصیل دوران طول در

 .نیافت تداوم ایران در ایشان حضور

 سیمهند گروه آینده برای هاییبرنامه چه گروه مدیر عنوان به

 جوان اساتید جذب برای را رویکردی چه و دارید؟ دامی علوم

 دارید؟ گروه این مختلف هایبخش برای جدید و

 نظر یدتجد و دانشجویان و اساتید ترمناسب و بیشتر ارتباط

 کیفیت ارتقای و تحصیلی مختلف مقاطع دروس سرفصل در

 اب باید جوان اساتید جذب منظور به. گروه مزرعه و هاآزمایشگاه

 داساتی جذب به نسبت دانشگاه و پردیس مسئولین هماهنگی

 .نمود اقدام مندعالقه و جوان

 وضعیتی چه در دامی علوم مهندسی گروه جدید ساختمان

 رسد؟می کامل برداریبهره به زمانی چه و باشدمی

 حوادث و مدیریتی تصمیمات از ایسلسله به توجه با

 مانساخت فعلی وضعیت متأسفانه پروژه، این مسیر در آمدهپیش

 ممکن نآ از برداریبهره به نسبت قطعی بینیپیش و است نامعلوم

 .نیست

 ویژههب دامپروری و کشاورزی وضعیت بهبود برای شما پیشنهاد

 چیست؟ کرونایی دوران این در

 مردم از استفاده و دولت توسط مناسب هایسیاستگذاری

 در دولت دخالت عدم و هاسیاست اجرای جهت متخصصین و

 ....( و دامپروری زراعت،) کشاورزی به مربوط امور جزئیات

22 



 

 

      Gholami and Khalil Khalili; “Bright future, waiting for the animal and …” 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 21, Issue 2 (Serial Number 20), Autumn 2021 

 ایران رد دامی علوم مهندسی رشته آیندۀ به نسبت شما دیدگاه

 است؟ چگونه

 جمله از کشاورزی مختلف هایرشته آینده در من نظر به

 کشوری چون داشت، خواهند خوبی وضعیت کشور در دامی علوم

 محصوالت در که بایستد خود پای روی و باشد قوی تواندمی

 حورم کشاورزی ما کشور در اینکه به نظر. باشد خودکفا کشاورزی

 و دشون رشته این وارد عالقه با که کسانی باشد،می خودکفایی

  .بود خواهند موفق قطعاً نمایند، جدیت و کوشش و تالش

 ... آخر سخن عنوان به

 جهتو بدون کنید سعی و بدانید را خود تحصیل دوران قدر

 کسب و درس در جدیت با ناامیدکننده بعضاً فضاهای به

 رقم کشور و خود برای امروز از ترروشن ایآینده الزم، هایمهارت

 .بزنید
   

 

 دکتر ابوالفضل زالی توسط تدوین و ترجمه شدههای تعدادی از کتاب

 

 

 

 پروتئین تأمین با دامی علوم حوزه در فعالیت

 با. است ارتباط در غذایی امنیت و جامعه نیاز مورد

 تأمین جمعیت، رشد و جوامع روزافزون پیشرفت

 برخوردار بیشتری اهمیت از نیز مردم روزمره نیازهای

 کسب با رشته این دانشجویان بنابراین. بود خواهد

 و جدیت و تحصیل حین در مهارت و دانش همزمان

 خود برای روشن ایآینده جهت در امر، این در تالش

 .دارندبرمی مهمی گام جامعه و
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