اجمللة املصرية للهندسة الزراعية

إفــتـتــاحيـــة الـعـــدد

وتدل اآلثار على أنه وأخيرا
وصلنا الى استخدام "القدرات الحصانية
اآللية" أيام الهكسوس .وفى عصر
النهضة فقد بدأت ابتكارات "أرشميدس"
وغيره لرفع المياه ،وابتكارات
"دافنشى" الهندسية .وهكذا..
ثم حدثت الثورة الصناعية،
وخصوصا فى أمريكا بعد اكتشافها،
مثلما ابتكر "جون دير "John Deere
صناعة أسلحة المحاريث من خامات
مناشير أخشاب األشجار المستهلكة.
وابتكر آخرون آالت لجنى وحلج

األقطان ،وآخرون طورو صناعة
Grain
الحبوب
"جامعات
 "combinesلتقوم بعمليات الحصاد
والدراس والتذرية جملة واحدة اثناء
سيرها حقليا .ثم تالحقت التقنيات فى
عصرنا الحديث لتشمل االستشعار عن
بعد ،والتحكم اآللى ،وغير..
ناهيك عن المنجزات لصالح
االنسان ،مما يشمل االقتصاد ،والحفاظ
على البيئة ،واألمان الصناعى ،وتجميل
المدن ،الخ..
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اجمللة املصرية للهندسة الزراعية
أما صلة "هـ ز" بالحيوية
( )Bio-Ag. Engineeringفقد
نشأت فى الواليات المتحدة فى نحو
السبعينات من القرن الماضى .كان من
أسبابها التطور الهائل فى "هـ ز" مما
يهدد البيئة وسالمة االنسان ،ومن
أوضح األمثلة على ذلك االستخدام
الجائر للمبيدات والكيماويات الزراعية،
واستهالك مياه اآلبار وقطع الغابات
واألشجار ،وتبوير األراضى للبناء
أو باالهمال .لذلك لجأ الحريصون على
"هـ ز" الى التأكيد على مراعاة
"الحيوية" فى شعار كل المشاريع
واالنجازات .وللعلم فان كل األغراض
الزراعية "حيوية" ،سواء كانت فى
النبات أو الحيوان أو باقى األحياء
واألنشطة االقتصادية ،الخ..
أما عن أهمية "هـ ز" وجدواها،
فان هذه المهنه هى القبضة الضاربة
للهندسة فى الزراعة ،فبدون الهندسة،
كيف تزرع وتروى األرض؟ وكيف
تحصد المحاصيل؟ وتحفظ وتخزن
وتتداول؟ ما بالك بتربية اللحوم
والحشرات
واألسماك،
والطيور
االقتصادية..

هندسية تصنع لخدمة االنسان واألحياء
مما ال يتم بدون زراعة.

والمولى ولى التوفيق !!
مع تحيات..

مقدمة فى الهندسة الزراعية ،ك.
الزراعة ج .عين شمس.

أما عن جدواها ،فتخيل
حضرتك وقد نهضت من الفراش
صباحا تبغى طبقا من "الفول"
أو البيض المقلى ،ومشروبك المفضل ،
ورغيف الخبز ،وقبل كل ذلك ،كيف
تفعل بال زراعة على االطالق ،وكيف
تستخدم أدوات الطعام والشراب من
معالق وشوك وسكاكين ،وهى أدوات
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