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هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصالح نبااتت اریان
 16ات  18شهریورماه  1400دانش گاه شهید باهنر کرمان
کشاورزی دانش بنیان ،هوشمند و قراردادی
بررس ی وضعیت آموزش کشاورزی کشور و آینده پژوه ی آن
آموزش عالي كشاورزي در ايران از سال  1279در مدرسه عالي فالحت با عنوان "مهندسي فالحتي " شروع شد .در سال1308
با تاسيس دانشكده كشاورزي در مدرسه عالي فالحت دوره هاي سه ساله كارشناسي با عنوان "مهندسي كشاورزي" شروع و با
تاسيس دانشگاه تهران در سال  1313به دوره هاي چهار ساله مهندسي كشاورزي تغيير يافت .روند تغيير و تكامل تا سال 1357
ادادمه داشت و پس از آن  ،تغيير شرايط كشور و رشد بي رويه جمعيت ،افزايش بي رويه دانشكده ها و رشته هاي كشاورزي را
بدون نگرش و نياز علمي و صرفا براساس جذب متقاضي و نگاه انتفاعي به آموزش را در پي داشت .حاصل اين روند را مي توان
ناهنجاري هاي تخصصي ،ناكارآمدي دانش آموختگان و بي ارزش شدن جايگاه تحصيالت دانشگاهي و فاصله گرفتن تخصص
دانشگاهي از توليد ذكر كرد كه عبور از كشاورزي سنتي به كشاورزي مبتني بر دانش را با مشكالت گسترده و دراز مدت مواجه
ساخت.
بنظر مي رسد در كشورِ ما آموزش هاي دانشگاهي كشاورزي تحت تاثير سهم خواهي هاي جغرافيايي و تخصص هاي بعضا كاذب
باشد كه بنياد هاي علمي مبتني بر نگرش ملي در آن جايگاه كمتري دارد و همين باعث مي شود عبور از كشاورزي سنتي بسيار
كند و با حواشي گسترده روبرو باشد.هم زماني اين دوره در كشور ما با پديدار شدن دريچه هاي جديد و فوق العاده كارآمد در
آموزش و توليد كشاورزي در جهان و عبور بسيار گسترده و همه جانبه از كشاورزي سنتي ،باعث فرسايش و ايجاد فاصله عميق
علمي كشاورزي كشور با جهان شده است.
عدم توجه و سرمايه گذاري الزم در بخش كشاورزي در مقايسه با صنعت و خدمات اين فاصله علمي-توليدي را تشديد كرده
است .كاهش قد علم در كشور به واسطه مهاجرت هاي علمي و همچنين نگاه درمانگرانه به جاي نگرش پيشگيرانه در مديريت
كالن كشور مزيد بر علت شده است كه كوتاهي قد علم در بخش كشاورزي كشور از ميانگين كاهش آن در كل كشور بيشتر
باشد .از طرفي پيشرفت بسيار گسترده در بيوتكنولوزي و هوش مصنوعي آينده پزوهي را بسيار پيچيده كرده است  .در آينده
اتوماسيون تغيير گسترده بازار كار را در پي دارد لذا انسانها بايد ظرفيت و توان تغيير تخصص و حرفه را دارا باشند .اين موضوع
مي طلبد كه نبايد آموزش هايمان بر مهارت ها م تمركز باشد .بايد در دانشگاه ها افرادي پرورش داده شوند كه توان انعطاف
پذيري فكري را داشته باشند و بتوانند در هر سني آموزش پذير باشن و خود را باز تعريف كنند .اگر ما در اين زمان تغيير الزم
براي مواجه شدن با جهانِ آينده را در دانشگاه ها و آموزش خود ايجاد نكنيم از قافله تمدن جا نميمانيم بلكه حذف مي شويم.
كه بنظر مي رسد اكنون هم دير است .با اين چشم انداز بنظر مي رسد در آينده پژوهي آموزش كشاورزي در كشور الزم است
گسترش بي رويه دانشكده هاي كشاورزي و رشته هاي بسيار زياد ايجاد شده حذف شود و در دانشكده هاي تجميع يافته با
امكانات مناسب مزرعه اي و آزمايشگاهي  ،رشته هايي بسيار محدود و جامع با ظرفيت مناسبِ دانش جامع كشاورزي در سطح
كارشناسي تدوين شود كه قابليت جهت گيري و تغيير پذيري هاي جامع را مطابق با توسعه و تغييرات علمي  -توليدي روز
كشور را دارا باشند .دراين رابطه تنوع اقليم  ،منابع و محيط زيست  ،آب  ،توجه به كشاورزي مبتني بر ديم  ،توجه به وضعيت
مالكيت زمين هاي كشاورزي  ،تغيير روند مديريت كالن كشور از نگرش درمانگرايانه به نگرش پيشگيرانه براساس توليد غذاي
سالم و محيط زيست مناسب مي تواند موارد تاثيرگذار در آموزش كشاورزي كشور باشد.
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