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 شروع را عوض کنی،  نمی توانی به عقب برگردی و
   توانی از جایی که هستی آغاز کنی و پایان را عوض کنیولی می

 سی اس لوئیس    

 74« های نگارشینکته»

 درست بنویسیم

 2صفحه                                                                              ساکارز سلیس )روان و شیوا(، سالوس )نیرنگ، ریاکاری(، خردی(،سفاهت )بی چینی(،سعایت )سخن

                                                                                                                                                    

                                                                                                                 
 3صفحه                                                                                        شناسی ملی ایرانبازدید نماینده منتخب مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی از باغ گیاه

 3صفحه                                                                                           و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدانبازدید رئیس مؤسسه از مرکز تحقیقات 

 3صفحه                                                                                جلسه مشترک گروه مطالعاتی کنترل گرد و غبار مؤسسه و مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان

                                                                                                             4صفحه                                                                                                                      انتخاب دکتر کاظم خاوازی بعنوان رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 
 

 

 

 انتصابات

  ...مهشید سوری سرکار خانم
 ...کاظم خاوازیجناب آقاي 

 ...اسکندر زندجناب آقاي 

 ...رحیم خادمیجناب آقاي 

  محمدحسین صدری...جناب آقاي 

  سیدعلی طباطبایی...جناب آقاي 

 حسین کربالیی خیاوی...جناب آقاي 

 2صفحه                                                                                                                                     اری...علی شهریجناب آقاي 

                                            

                                                                                                  

 

                    

                                        

 

 4صفحه                                                                                                                                              یک فنجان اندیشه                                                 

 5صفحه                                                                                     من به دنیا اومدم                                                                                                             

 5صفحه                                                                                                                                                                                                                                                          معرفی کتاب

 6صفحه                                                                                                                                                                                                    اخبار علمی       

 

 همایش ها و جشنواره ها

 4صفحه                                                                                                                    رانیا ینتیز اهانیگل و گ یکنگره مل نیو سوم یالملل نیکنگره ب نیدوم

 

             
     

 )آمریکا( Vacherie, Louisiana  در (Oak Alley Plantation) مزرعه کوچه بلوط                         ماداگاسکار  Morondava خورشید در حال طلوع بر باالي خیابان بائوباب ها در شهر    
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 انتصابات
 

به ي کشاورز جهادمحترم  وزیر ياز سو یحکم یط ،کاظم خاوازیجناب آقاي 

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج » سمت

 .شدند منصوب «کشاورزی

به ي کشاورز جهادمحترم  وزیر ياز سو یحکم یط ،اسکندر زندجناب آقاي 

و طی حکمی از سوي معاون محنرم وزیر و رئیس  «ور ایشانمشا» سمت

 «مشاور عالی سازمان»سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي به عنوان 

 .شدند منصوب

پژوهش، فناوري و محترم  معاون، طی حکمی از مهشید سوری سرکار خانم

ون بخش معا"عنوان بهتحقیقات جنگلها و مراتع کشور موسسه هاي انتقال یافته

 .شدندمنصوب  "تحقیقات مرتع

معاون محترم وزیر و رئیس  ياز سو یحکم یط ،رحیم خادمیجناب آقاي 

رئیس » سمت به مدت دو سال بهي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز

منصوب  «مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

 .شدند

معاون محترم وزیر و  ياز سو یکمح یط ،محمدحسین صدریجناب آقاي 

 سمت دربه مدت دو سال ي رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز

استان رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی »

 .شدند ابقاء «کردستان

معاون محترم وزیر و رئیس  ياز سو یحکم یط ،سیدعلی طباطباییجناب آقاي 

رئیس » سمت به مدت دو سال دري ش و ترویج کشاورزسازمان تحقیقات، آموز

 .شدند ابقاء «مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

معاون محترم وزیر و  ياز سو یحکم یط ،حسین کربالیی خیاویجناب آقاي 

 سمت به مدت دو سال دري رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز

 «ت و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیلرئیس مرکز تحقیقا»

 .شدند ابقاء

محترم معاون وزیر و مشاور  ياز سو یحکم یط ،علی شهریاریجناب آقاي 

سازمان تحقیقات، مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات 

معاون دفتر حوزه » به مدت دو سال به عنواني آموزش و ترویج کشاورز

 .شدند منصوب «ت و روابط عمومیریاس

توسعه مدیریت و معاون محترم  ياز سو یحکم یط ،حسین نجفیجناب آقاي 

 سمت به مدت دو سال به يسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز منابع

مدیرکل دفتر خدمات فنی و پشتیبانی سازمان تحقیقات، آموزش و »

 .شدند منصوب «ترویج کشاورزی

توسعه معاون محترم  ياز سو یحکم یط ،رضا گل محمدیغالمجناب آقاي 

 به مدت دو سال به يسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز مدیریت و منابع

سازمان تحقیقات،  مدیرکل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری» سمت

 .شدند منصوب «آموزش و ترویج کشاورزی

مرکز محترم  یسرئ ياز سو یحکم یط ،یعقوب ایرانمنشجناب آقاي 

به  تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاري

 «رئیس بخش تحقیقات جنگل و مرتع مرکز» سمت مدت دو سال به

 .شدند منصوب

 74« های نگارشینکته»
 

 درست بنویسیم

سلیس )روان و شیوا(، سالوس  خردی(،سفاهت )بی چینی(،سعایت )سخن

 ساکارز ی(،)نیرنگ، ریاکار

********************************************

*************** 

 نکته مهم:

که عینًا وارد زبان  عربیدر امالی کلمات و ترکیبات و عبارات  -      

 :شودقواعد امالی عربی رعایت میفارسی شده است، در بعضی موارد 

 ، الیحتّی، بالقوّهموسی، 

********************************************

*************** 

 

 دست دادن قدمتی چندهزار ساله دارد

ید که در زمانی که دست راست خالی به سوي کسی دراز می شد، فرد مقابل می د

 .طلبی بودرسانی و جنگاي از عدم آسیبآن هیچ سالحی وجود ندارد و این نشانه

ي وفاداري به عهد و پیمان است. هنگامی که دو دست دادن نشانهعالوه بر این 

اند وفادار هایی که بستهها و عهدهدادند یعنی اینکه به قولفرد با هم دست می

 .خواهدند ماند
 

 
 

 معادل فارسی مصوب واژه بیگانه

 لوزالمعده پانکراس

 پهلوسینه الریهذات

 دیدآزما اپتومتریست

 بالگرد هلیکوپتر

 پرتوزا رادیواکتیو
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ینده منتخب مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی از بازدید نما

 شناسی ملی ایرانباغ گیاه
 

در  ارومیه مردم محترم نماینده پور،حضرت …ا، آقاي روح۷3۳۱تیر  2در روز شنبه 

مجلس شوراي اسالمی با همراهی آقاي مهندس عراقی، مدیر باغ، مهندس 

رئیس حوزه ریاست خدایی، مشاور رئیس مؤسسه و مهندس صمدي، مشاور و 

شناسی ملی ایران و همچنین، ها و قطعات مختلف باغ گیاهمؤسسه از رویشگاه

 .نشاسی بازدید نمودندموزه حشرات باغ گیاه
 

 

 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  بازدید رئیس مؤسسه از

 منابع طبیعی استان همدان

    ها و مراتع کشور، در روز ه گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات جنگلب

، جناب آقاي دکتر جلیلی، رئیس موسسه تحقیقات ۷3۳۱تیر  5شنبه مورخ سه

قات زاد، رئیس بخش تحقیجنگلها و مراتع کشور به همراه سرکار خانم دکتر جم

شناسی مؤسسه و جناب آقاي مهندس عراقی، مشاور رئیس مؤسسه و مدیر گیاه

شناسی ملی ایران از بخش تحقیقات جنگل و مرتع مرکز تحقیقات باغ گیاه

کشاورزي و منابع طبیعی استان همدان و نیز باغ گیاهان دارویی بوعلی سینا 

 .وابسته به مرکز تحقیقات همدان بازدید کردند
 

 
 

طبیعی استان در این بازدید که با هدف بررسی وضعیت تحقیقات منابع

وضعیت احیا و توسعه باغ گیاهان دارویی بوعلی سیناي همدان،  همچنین،  و

اسدیان، رئیس مرکز و آقاي دکتر  آقاي دکتر قاسم جناب صورت گرفت،

خانی، رئیس بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز و سایر کارشناسان بخش، صفی

شده در باغ حضور داشتند و آقاي دکتر اسدیان به تشریح فعالیت هاي انجام

 .گیاهان دارویی و پتانسیل بالقوه این باغ پرداختند

 

مؤسسه و مدیرکل  جلسه مشترک گروه مطالعاتی کنترل گرد و غبار

 منابع طبیعی استان خوزستان
 

به گزارش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، جلسه مشترک هماهنگی 

هاي گردوغبار استان خوزستان با هاي مرتبط با کنترل کانوناقدامات و فعالیت

حضور جناب آقایان دکتر جلیلی ریاست مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 

زاده قائم عی مدیر کل اداره منابع طبیعی استان خوزستان، رئیسیمهندس مطی

هاي مطالعاتی کنترل گرد و مقام و دانایی معاون ایشان و مسئولین و اعضاي گروه

غبار استان خوزستان )آقایان دکتر شفیعی و مهندس فیاض، سیداخالقی و 

فر نسب، زندي ها دکتر درگاهیان، تیموري، رضوي زاده، لطفیخاکساریان و خانم

در سالن اسناد این موسسه  ۷2/۴4/۳۱فر(، در تاریخ و مقدم و مهندس سعیدي

 .برگزار گردید

هاي گرد و غبار استان در ابتدا آقاي مهندس فیاض مسئول مطالعات جامع کانون

خوزستان، ضمن خیرمقدم گزارشی از روند پیشرفت مطالعات را در غالب 

و منابع آب، هوا و اقلیم، خاکشناسی و منابع کارگروههاي تخصصی هیدرولوژي 

ریزي، ارائه اجتماعی و تلفیق و برنامه -اراضی، پوشش گیاهی، مطالعات اقتصادي

 .نمودند

سپس آقاي دکتر جلیلی انجام این مطالعات را در دو سطح راهبردي به صورت 

و  اجرائی مطرح-هاي عملیاتیکالن و تفضیلی اجرائی براي دستیابی به پروژه

غبار، هر هفته وهاي گرداشاره نمودند جلسات مستمر مطالعات جامع کنترل کانون

گروهها و اعضاي ستادي ا حضور ایشان، مسئول مطالعات، سردو بار ب

کارگروههاي تخصصی در محل موسسه برگزار و بعد از ارائه نتایج مطالعات انجام 

ایشان درباره زمانبندي . گیردشده، نتایج و روند کار مورد بحث کارشناسی قرار می

بینی انجام مطالعات توضیحاتی را ارائه و اظهار داشتند که بر اساس برنامه پیش

 .شودشده، نیمه پاییز نتایج مطالعات ارائه می

آقاي مهندس مطیعی ضمن تشکر از تالش گروه مطالعاتی موسسه تحقیقات، با 

رد و غبار ضرورت ارائه رهنمود هاي تولید گهاي هر یک از کانونتوجه به تفاوت

 .ها را مطرح نمودندو دستورالعمل متناسب با هر یک از کانون

هاي تولید گرد و غبار و همچنین اطالع ایشان ضرورت و اهمیت پایش کانون

کردن رسانی در زمینه اقدامات صورت گرفته را مورد تاکید قرار دادند. فعال

هاي اجرائی براي عملیات کنترل ف پروژهایستگاههاي تولید بذر و ضرورت تعری

نیز توسط مدیر کل محترم منابع طبیعی استان خوزستان  ۳۱گردوغبار براي سال 

هاي مطرح و مقرر شد مؤسسه در زمینه تولید بذر همکاري و براي ارائه پروژه

 .آید عمل  اجرایی نیز اقدام و پیگیري به

سئول کارگروه مطالعات هوا و اقلیم، در ادامه جلسه سرکار خانم دکتر درگاهیان م

، ردیابی ساعتی (WRFchem) سازي عددي گرد و غباربا استفاده از مدل شبیه

 .را ارائه نمودند 3۴/۴۰/۷3۳6گرد و غبار مشاهده شده در تاریخ 
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انتخاب دکتر کاظم خاوازی بعنوان رئیس سازمان تحقیقات، 

 آموزش و ترویج کشاورزی
 

 حکمی در کشاورزي، به گزارش روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

دکتر کاظم خاوازي به سمت معاون وزیر و رئیس  سوي وزیر جهاد کشاورزي، از

 .شاورزي منصوب شدسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ک

 سهمراسم تودیع دکتر اسکندر زند و معارفه دکتر کاظم خاوازي پیش از ظهر 

جاري با حضور روساي موسسات تحقیقاتی و مدیران سال تیرماه  26 شنبه

آموزش و ترویج و تعدادي از معاونان سازمان برگزار شد. در این مراسم از خدمات 

 در تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي دکتر اسکندر زند، رییس پیشین سازمان

 .شد تقدیر ایشان ریاست دوران طول

در بخشی از حکم انتصاب رئیس جدید سازمان تحقیقات، آموزش و 

مندي با بهره ترویج و آموزش کاربردي؛ هاي پژوهش :است آمده کشاورزي ترویج

وهش سازي پژهاي دانش بنیان و خصوصیهاي روز، حمایت از شرکتاز فناوري

 .هاي آن سازمان خواهد بوددر بخش کشاورزي از اولویت

براساس این گزارش، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزي در حکمی جداگانه، 

 .منصوب کرد« مشاور وزیر»دکتر اسکندر زند را به سمت 

پیش از این دکتر خاوازي معاونت آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و 

 .عهده داشتندترویج کشاورزي را بر 

 

 
 

 

 

 

 همایش ها و جشنواره ها
 

دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی 

 ایران
 

هاي داودي پژوهشکده گل و گیاهان زینتی همزمان با برگزاري جشنواره گل

گل و  یکنگره مل نیو سوم یالمللنیکنگره ب نیدوممحالت اقدام به برگزاري 

عالقمندان جهت نموده است،  ۷3۳۱آبان ماه  3تا  ۷از تاریخ  رانیا ینتیز اهانیگ

توانند به سایت  این جشنواره و کسب اطالعات بیشتر میشرکت در 

http://isopcongress.ir/ .مراجعه کنند 

 

 
 

 

 یک فنجان اندیشه

 
 

براي بسیاري از  لکند گرچه عقل نمیدین راستین هرگز برخالف عقل عم -۷۴۷

 احکام و نظرات مذهبی، توجیهی ندارد.

خلق شده، اگر  هیچ نیرویی باالتر از عشق نیست. هستی به نیروي عشق -۷۴2

هستی در تنفر بود، هیچ دو موجود و حتی دو ذره در کنار یکدیگر قرار نداشتند. 

 عشق آفریدگان است. للیمانند هستی، بدوحدت بی

 دهد.هیچ کس بیش از خودت، تو را فریب نمی -۷۴3

 انسان شاد با همه دوست و فرد غمگین با همه قهر است. -۷۴4

اي اگر شادي را دوست داري به قسمتهاي شاد زندگی بنگر. همیشه بهانه -۷۴5

 براي شادي هست.

 مید بهنامنویسنده :دکتر فاضل ح                                                       
 

 
 

http://isopcongress.ir/
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 و برایتان سالمتی و آرامش آرزومندیم. مبارک تولدتان
 

 محل خدمت/ بخش /گروه روز / ماه نام خانوادگی نام

 شناسیبخش گیاه ۷/5 اشرافی سهیال 

 شناسیبخش گیاه ۷/5 قارلقی محمد

 بخش مرتع ۷/5 کریمی قادر

 بخش چوب ۷/5 کریمی اورنگ حسین

 شناسیبخش گیاه ۷/5 محمد قاسمی رحمان

 بخش بیابان 2/5 خاکساریان فرهاد

 اداره پشتیبانی و ماشین آالت 3/5 احمدي بیژن

 بخش بیابان 3/5 انصافی مقدم طاهره 

 شناسیباغ گیاه 3/5 جهان بخش سجاد

 بخش زیست فناوري 4/5 انصاري میثم

 گروه بانک ژن 4/5 محمودي مراد علیرضا

 ه البرزایستگا 5/5 رحمانی حاجعلی

 بخش بیابان 6/5 کریمی امیرعلی

 بخش مرتع 6/5 معتمدي جواد 

 شناسیبخش گیاه ۱/5 آقامحمدي مهدیه

 بخش مرتع  ۱/5 زارع نیلوفر

 گروه بانک ژن ۱/5 سیدیان  سید اسمعیل

 شناسیبخش گیاه ۱/5 صفوي سیدرضا

 مدیریت امور مالی  ۷۴/5 افشاري سعید

 نوبرگروه ص ۷۴/5 کالگري محسن

 بخش جنگل ۷۱/5 رشیدي فرحناز

 امور مالی ۷5/5 حسامی علیرضا

 بخش حفاظت و حمایت ۷۰/5 سماوات سمانه

 بخش مرتع 2۴/5 ناطقی سعیده

 بخش مرتع 22/5 خلیفه زاده رستم

 اداره امور اداري 26/5 عطائی  محمد

 شناسیبخش گیاه 26/5 کاظمی ساره سادات

 بخش چوب 2۱/5 فخریان  عباس

 بخش صنوبر 3۴/5 واحدي علی اصغر

 شناسیباغ گیاه 3۷/5 پالیزدار مریم

 

 

 

 معرفی کتاب
 

 رونوشت بدون اصل

کوبیم یا روي ما از وحشت فراموش کردن دیگران است که عکس آنها را به دیوار می ✍
هایی که به دیوارهاي اتاقمان خود ما به عکس گذاریم؛ یک وفاداري کاذب...تاقچه می

کنیم. ما به حضور دائم و به نگاه می "، یا خیلی به ندرت و تصادفاکنیمکوبیم نگاه نمیمی
 ، فقط براي مهمان است...کنیم. عکسها عادت میچشم نیامدنی آن

 . "، بهتر از کوهی بر دیوار است یی در قلباین را یادتان باشد که ذره"

 نادر ابراهیمی

 دیوانه وار

 ي مادربزرگم است...شما بگویم، گفتهخواهم به آنچه می✍

اش. در تمام عمر، بدبختی به سرش باریده بود. زنی بود روستایی، تنها زن با سواد دهکده
 تر است؟بزرگ چه چیزي در زندگی از همه مهمیک روز از او پرسیدم: مامان

ست. آید، آن نشاط اام: فقط یک چیز در زندگی به حساب میجوابش را فراموش نکرده
 وقت اجازه نده کسی آن را از تو بگیرد.هیچ

 کریستین بوبن

 هنر شفاف اندیشیدن

 ."ممنوعیت خواندن و شنیدن اخبار"اي را شروع کردم. ي تازهسه سال قبل، تجربه✍

ها و مجالتم را لغو کردم. از شر تلویزیون و رادیو خالص شدم. حق اشتراک تمام روزنامه
زدم و وقتی در اي نمیي آیفونم حذف کردم. دست به هیچ روزنامهنرم افزار اخبار را از رو

-به سمت دیگري نگاه می داد، عمداًهواپیما کسی به من پیشنهاد خواندن مطلبی را می

 کردم.
 ي اول سخت بود، خیلی سخت.چند هفته
اي داشتم. بینی تازهترسیدم چیزي را از دست بدهم. اما بعد از مدتی، جهانمدام می

 اش بعد از سه سال:یجهنت
 افکار صریح تر،
 دید ارزشمندتر،
 تصمیمات بهتر،

 و زمان بسیار بیشتر.
 و بهترین نکته؟؟

 هیچ چیز مهمی را از دست نداده بودم ...
 رولف دوبلی

 ملت عشق

ها اسباب اند. بعضیزندگی اسباب بازي پر زرق و برقی است که به امانت به ما سپرده✍
ها هم شوند. بعضیگریند و پریشان میگیرند که به خاطرش میمی بازي را آن قدر جدي

شکنندش و کنند و بعد میگیرند کمی با آن بازي میبازي را به دست میهمین که اسباب
دانیم. از زیاده روي بپرهیز. دهیم یا بهایش را نمیاندازندش دور. یا زیاده بهایش میمی

 گزیند.صوفی همیشه میانه را بر میکند و نه تفریط. صوفی نه افراط می
 الیف شافا

 کورنلیا فونکه

افتد: کتاب بري یک چیز عجیبی اتفاق میوقتی در سفر کتابی با خودت به همراه می✍
کند به جمع آوري خاطراتت! بعدها کافی است که تو فقط الي آن کتاب را باز شروع می

 اي.ولین بار خواندهکنی تا دوباره به همان جایی برگردي که کتاب را ا

اي ها، بوها، همان بستنیآوري: عکسچیز را به یاد مییعنی با خواندن اولین کلمات، همه
  …خورديکه موقع خواندن می

ها درست مثل نوارهاي چسبناک مخصوص گیر انداختن مگس حرفم را باور کن، کتاب
 چسبند...هستند! خاطرات به هیچ چیزي مثل صفحات چاپی نمی

 اه قلبسی

همکار محترم بخش  مریم معصوم تمیمیمعرفی این بخش توسط سرکار خانم 

 .گیردکتابخانه صورت می
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 اخبار علمی

هکتار 2/1به مساحت  ینیرا در زم ایدن یمزرعه عمود نیبزرگتر یدب

 سازدیم
 

هکتار خواهد شد که هزاران  ۷.2به مساحت  ياصاحب مزرعه یدب ک،ینزد ياندهیدر آ

 خواهد کرد. دیتول جاتیسبز لوگرمیک

 4۴ يدر آبان ماه امسال شروع خواهد شد و به احتمال قو ساتیتاس نیساخت ا پروژه

موارد مشابه خارج به قرار است نسبت  يمزارع عمود نیخواهد برد. ا نهیدالر هز ونیلیم

سازندگان  کنند. اهانیگ ياریصرف آب يدرصد آب کمتر ۳۳ زانیشان، به م یافق ایشهر 

ساخته  یحیساخته شده توسط آنها بتواند به نحو صح ساتیمزرعه  معتقدند اگر تاس نیا

از  يمزارع عمود کند. دیتول جاتیسبز لوگرمیک 2۱2۴شود خواهند توانست روزانه 

 ای LED يها. آنها به علت استفاده از المپبرندیبهره م يمنحصر به فدر يهایژگیو

مزارع  نی. عالوه بر اآورندیم نییپا اریرا بس يرف انرژمص ریمقاد ر،یدپذیتجد يمنابع انرژ

 کنند. دیتول یمحصوالت زیفواصل سرد ن یفصلها حت یدر تمام توانندیم يعمود

آنها باشد  فیدر تعر تواندیمصرف آب م دیاز کاهش شد ریمزارع غ نیا يبرتر نیمهمتر

 اریبس يهارا در محلآنها  توانیو طبقه طبقه بودن م يعمود یچرا که به علت طراح

   استفاده را برد. نیشتریکرد و از حداقل فضا، ب هیکوچک تعب

 

 
 

 موز در خطر انقراض قرار دارد
 

ي گیاهی در حال انقراض است. تولید موز خوراکی در دنیا دچار مشکل شده و این گونه

ارد که یک نوع موز وحشی به خصوص در ماداگاسکار وجود د ه استمشخص شد امروزه

تواند به حفظ این میوه کمک کرده و از نابودي آن جلوگیري کند. تنها پنج درخت موز می

بیماري  ولی این درختان نسبت بهخورند وحشی بالغ و رسیده در ماداگاسکار به چشم می

هایی که در سراسر دنیا جا و ممکن است هم اکنون بیشتر موز باشندمیپاناما آسیب پذیر 

وند سالم نباشند. این آفت اکنون درختان موز را در آسیا، خاورمیانه و شبه جا می

هایی سالم پرورش هایی از آفریقا دچار مشکل کرده و تنها آمریکاي جنوبی موزبخش

 .دهدمی
 

 

به همین دلیل محققان سعی دارند نوع جدیدي از موز را بیابند تا هم خوشمزه باشند و هم 

 .بیماري پاناما از خود مقاومت نشان دهدهایی نظیر در برابر آفت

شناسی سلطنتی بریتانیا )باغ کیو( ریچارد آلن کارشناس ارشد حفظ حیات در باغ گیاه

این موز وحشی دچار بیماري پاناما نیست بنابراین شاید به طور ژنتیکی در برابر " :گویدمی

مورد نظر دهیم که  توانیم به قطعیت در ایناین بیماري مقاوم باشد. ما زمانی می

 ".اش تحقیق کرده باشیم اما براي این کار اول باید این نوع موز را نجات دهیمدرباره

توان با تغییر ژنتیکی در آن نوع به باید در نظر داشت که موز وحشی خوراکی نیست اما می

را ها مقاوم باشند و هم بتوان آنها خصوص و جدیدي را پرورش داد تا هم در برابر آفت

 میل کرد. 
 

خود برای کاهش گازهای گلخانه ای  2222یا به اهداف سال ایالت کالیفرن

 دست یافت
 

کشورها اي به یکی از معضالت اساسی آلودگی هوا و انتشار بیش از حد گازهاي گلخانه

کوشند با تصویب استانداردها و اي میاکثر نهادهاي منطقهمیان  تبدیل شده و در این

 .ها بکاهند قوانین محدودکننده، از میزان این آلودگی

اي ایالت کالیفرنیاي آمریکا موفق شده با اتخاذ رویکردهاي موثر، تولید گازهاي گلخانه

اي بوده که خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهد. جالب اینکه کاهش مذکور به اندازه

 .دهدمیالدي را هم پوشش می 2۴2۴استاندارد تعیین شده این ایالت براي سال 

بخش حمل و نقل، انرژي الکتریکی، مسکونی و تجاري،  ۱که در گزارش مورد بحث 

دهد که هاي شدید، بازیافت و پسماند، کشاورزي و صنعت تنظیم شده، نشان میآالینده

یا برق آبی، حدود  هیدروالکتریکاستفاده از منابع تجدید پذیر انرژي خورشیدي و انرژي 

 .هاي فسیلی را کاهش داده استدرصد استفاده از سوخت ۷5

ها مانند آالیندگی هوا توسط خودروهاي البته الزم به ذکر است که در بعضی بخش

دهد استفاده مردم اي کالیفرنیا افزایش داشته که نشان میشخصی، انتشار گازهاي گلخانه

سوز بیشتر شده است. کاهش قیمت بنزین و از خودروهاي مجهز به موتور دروناین ایالت 

 .ترین عوامل در بروز این مسئله بوده اندگران بودن خودروهاي الکتریکی مهم

 

 
https://digiato.com/topic/science/page/3/ 
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