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سفر قطاري
...هميشه  سالم.  خوبم،  دوستان 
ســفر با قطار و حركــت روي ريل و 
صداي تق وتق و سوت قطار را دوست 
داشته ام؛ در كوپه و يا در راهروي قطار 
كنار پنجرة شيشــه اي مي ايســتادم 
و در طول ســفر از پشــت پنجره به 
طبيعت نگاه مي كردم. شايد شما هم 
با قطار سفر كرده ايد و از زيبايي های 
طبيعت لذت برده ايد؛ زيبايي جنگل، 
دشت، شاليزار و از همة اين ها زيباتر، 
روستايي،  زندگي  روســتا،  تماشای 
مردم روســتا، كشاورزي و كشاورزان 

هستند. 

قرآن و رويش نباتات و گياهان
هر وقت مزرعــه اي را مي بينم، اين 
آيــه از ذهنم خطور مي كند و به آن 

مي انديشم:
»و هم اوســت خدايی كه از آسمان 
آبی فــرو باريد. پس هر نبات را بدان 
رويانديم و ســبزه ها را از زمين برون 

آورديم و ...« )انعام/ ۹۹(.
از اين آيه به خوبي پيداست كه: ماية 
رويش همة گياهان و نباتات آب باران 
است، همچنين نزول باران و روياندن 
گياه و ميوه، تنها به فرمان و خواست 

خداست. 
بدون شك مزرعة بي آب و آفتاب و دانه 
و كشاورز و... مزرعه اي بي حاصل است 
و تنها محصوالت كشاورزي و گياهان 
هستند كه به كشتزار ارزش مي دهند 
و موجــب حيات انســان و موجودات 
مي شوند. فكرش را بكنيد، بدون گندم، 
ذرت، نيشكر، برنج، سيب زمينی، پنبه، 
ميوه هــا و ... چه اتفاقي براي انســان 

مي افتد؟ 

تحول در كشاورزي از سنتي به مدرن
به جرئــت می تــوان گفــت صنعت 
كشاورزی در پيشرفت اوضاع اقتصادي، 
فرهنگي، اجتماعــي و حتي اعتقادي 
مردمان يك كشور بســيار مؤثر است. 
هر كشوری كه دوست دارد و مي خواهد 
كشــوری مســتقل و غيروابسته شود، 
بايد در صنعت كشــاورزی خود تحول 
ايجاد كند و در كشاورزي و محصوالت 
آن خودكفا شود. البته الزمة تحول در 
كشــاورزي حركت از كشاورزي سنتي 
به مدرن است؛ اگرچه كشاورزی سنتی 
بــرای اقتصاد كشــور و خودكفايی آن 
اهميــت دارد، اما در عصری كه كمبود 
آب، محدود بودن زمين هاي كشاورزي، 
رشــد جمعيت، افزايــش تقاضا براي 
محصــوالت كشــاورزي و غــذا و ... از 
اصلی ترين مشكالت محسوب می شوند، 
ديگر نمي توانيم تنها به آن اكتفا كنيم. 
بنابراين كشاورزان مجبور به تغيير روش 

كشاورزي از سنتي به مدرن هستند.
امروز الزم است كه كشاورزان به كمك 
كارشناســان، متخصصان و مهندسان 
كشاورزی، در كنار تجربيات خويش، از 
دانش كشــاورزی روز بهره مند شوند و 
در كشاورزي تحول ايجاد كنند. افزايش 
محصوالت و توليدات كشاورزی تنها با 
اختراع ماشين های كشــاورزی و ورود 
آن ها به عرصة فعاليت های كشــاورزی 
مدرن به دســت می آيد. در كشاورزی 
جديد و مدرن توجه به ماشــين آالت 
آسان ترشــدن  موجــب  كشــاورزی 
كاهــش  كشــاورزی،  فعاليت هــای 
هزينه های توليد و تأمين امنيت غذايی 
جامعه می شــود. همچنين به واسطة 
فناوري هاي جديد در كشاورزی مي توان 

سطح زير كشت را گسترش داد.

مهندسان كشاورز
بله دوســتان و همراهان عزيز، همة 
اين ها را گفتيم تا شــما را با كشاورز، 
كشاورزي، مسائل و راه حل های آن ها 
آشــنا كنيم. شــما خود مي توانيد با 
تصميمــي كه امــروز مي گيريد، در 
آينده راه حل هــاي مؤثری براي حل 
مسائل كشاورزي تدارک ببينيد. شما 
هستيد كه در آينده با قدم گذاشتن 
در رشــته هاي كشاورزي و مهندسي 
مي توانيــد از بهتريــن مهندســان، 
كارشناســان و متخصصان كشاورزي 
شويد و مشــكالت آن را چاره كنيد. 
امــروز آگاهانــه و باانگيــزه تصميم 
بگيريد و قدم در مسيري بگذاريد كه 
به مهندسي كشاورزي و زيرشاخه هاي 
آن ختــم مي شــود. در طــي اين 
مسير و براي رســيدن به رشته هاي 
مهندســي كشــاورزي، اولين گام و 
مهم ترين آن انتخاب رشتة كشاورزي 
و  دانــش  كار  هنرســتان هاي  در 
فني وحرفه اي است. يا اگر مي خواهيد 
از مهندسان حرفه اي، مجرب و آگاه 
به محاســبات و طراحي براي توليد 
ماشين آالت كشاورزي شويد، از طريق 
رشــتة رياضي در دورة دوم متوسطه 
وارد رشتة مهندسي كشاورزي شويد. 
بله اگر شــما در دوره های اول و دوم 
متوســطه از دانش آموزان مسلط به 
رياضي باشيد و تصميم داشته باشيد 
به رشــتة مهندسي كشــاورزي وارد 
شــويد، حتماً در آينده از مهندسان 
مجرب كشاورزي خواهيد شد. با ورود 
نخبگاني مســلط به علوم پايه به اين 
رشــته، جامعه اي خودكفــا و بي نياز 

خواهيم داشت.
پيروز و موفق باشيد.
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