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سفر قطاري
دوستان خوبم ،سالم... .هميشه
ســفر با قطار و حركــت روي ريل و
صداي تقوتق و سوت قطار را دوست
داشتهام؛ در کوپه و يا در راهروي قطار
كنار پنجرة شيشــهاي ميايســتادم
و در طول ســفر از پشــت پنجره به
طبيعت نگاه ميكردم .شايد شما هم
با قطار سفر كردهايد و از زيباييهای
طبیعت لذت بردهاید؛ زيبايي جنگل،
دشت ،شاليزار و از همة اينها زيباتر،
تماشای روســتا ،زندگي روستايي،
مردم روســتا ،كشاورزي و كشاورزان
هستند.
قرآن و رويش نباتات و گياهان
هر وقت مزرعــهاي را ميبينم ،اين
آيــه از ذهنم خطور ميكند و به آن
ميانديشم:
«و هم اوســت خدایی که از آسمان
آبی فــرو بارید .پس هر نبات را بدان
رویاندیم و ســبزهها را از زمین برون
آوردیم 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 بيآب و آفتاب و دانه
و كشاورز و ...مزرعهاي بيحاصل است
و تنها محصوالت كشاورزي و گياهان
هستند كه به كشتزار ارزش ميدهند
و موجــب حيات انســان و موجودات
ميشوند .فكرش را بكنيد ،بدون گندم،
ذرت ،نیشکر ،برنج ،سیبزمینی ،پنبه،
ميوههــا و  ...چه اتفاقي براي انســان
ميافتد؟

تحول در كشاورزي از سنتي به مدرن

مهندسان كشاورز

به جرئــت میتــوان گفــت صنعت
کشاورزی در پیشرفت اوضاع اقتصادي،
فرهنگي ،اجتماعــي و حتي اعتقادي
مردمان يك كشور بســیار مؤثر است.
هر کشوری که دوست دارد و ميخواهد
کشــوری مســتقل و غيروابسته شود،
باید در صنعت کشــاورزی خود تحول
ايجاد كند و در كشاورزي و محصوالت
آن خودکفا شود .البته الزمة تحول در
كشــاورزي حركت از كشاورزي سنتي
به مدرن است؛ اگرچه کشاورزی سنتی
بــرای اقتصاد کشــور و خودکفایی آن
اهمیــت دارد ،اما در عصری که كمبود
آب ،محدودبودن زمينهاي كشاورزي،
رشــد جمعيت ،افزايــش تقاضا براي
محصــوالت كشــاورزي و غــذا و  ...از
اصلیترین مشكالت محسوب میشوند،
ديگر نميتوانيم تنها به آن اكتفا كنيم.
بنابراين کشاورزان مجبور به تغییر روش
كشاورزي از سنتي به مدرن هستند.
امروز الزم است كه کشاورزان به کمک
کارشناســان ،متخصصان و مهندسان
کشاورزی ،در کنار تجربیات خویش ،از
دانش کشــاورزی روز بهرهمند شوند و
در كشاورزي تحول ايجاد كنند .افزایش
محصوالت و تولیدات کشاورزی تنها با
اختراع ماشینهای کشــاورزی و ورود
آنها به عرصة فعالیتهای کشــاورزی
مدرن به دســت میآید .در کشاورزی
جديد و مدرن توجه به ماشــينآالت
کشــاورزی موجــب آسانترشــدن
فعالیتهــای کشــاورزی ،کاهــش
هزینههای تولید و تأمین امنیت غذایی
جامعه میشــود .همچنین به واسطة
فناوريهاي جدید در کشاورزی ميتوان
سطح زیر کشت را گسترش داد.

بله دوســتان و همراهان عزيز ،همة
اينها را گفتيم تا شــما را با كشاورز،
كشاورزي ،مسائل و راهحلهای آنها
آشــنا كنيم .شــما خود ميتوانيد با
تصميمــي كه امــروز ميگيريد ،در
آینده راهحلهــاي مؤثری براي حل
مسائل كشاورزي تدارک ببینید .شما
هستيد كه در آينده با قدم گذاشتن
در رشــتههاي كشاورزي و مهندسي
ميتوانيــد از بهتريــن مهندســان،
كارشناســان و متخصصان كشاورزي
شويد و مشــكالت آن را چاره کنید.
امــروز آگاهانــه و باانگيــزه تصميم
بگيريد و قدم در مسيري بگذاريد كه
به مهندسي كشاورزي و زيرشاخههاي
آن ختــم ميشــود .در طــي اين
مسير و براي رســيدن به رشتههاي
مهندســي كشــاورزي ،اولين گام و
مهمترین آن انتخاب رشتة كشاورزي
در هنرســتانهاي كار دانــش و
فنيوحرفهاي است .يا اگر ميخواهيد
از مهندسان حرفهاي ،مجرب و آگاه
به محاســبات و طراحي براي توليد
ماشينآالتكشاورزي شويد ،از طريق
رشــتة رياضي در دورة دوم متوسطه
وارد رشتة مهندسي كشاورزي شوید.
بله اگر شــما در دورههای اول و دوم
متوســطه از دانشآموزان 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 ،جامعهاي خودكفــا و بينياز
خواهيم داشت.
پيروز و موفق باشيد.

