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 در منای دل وقوف از حج روحانی کنید             عید قربان است ای یاران گل افشانی کنید

 گوسفند نفس را گیرید و قربانی کنید                      تا نیفتاده است جان در پنجۀ گرگ هوا

 84« های نگارشینکته»
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 سفیه)انگشت اشاره(،  سبابه، منضبط)وقت کسی را گرفتن(، مصدع 

 2صفحه                                      خن()روانی و شیوایی س سالستعقل(، )کم

                                                                                                                                                    

                                                                                                                 

 اخبار علمی
 

 3صفحه                                            سال در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی معرفی کتاب جنگلکاری در مناطق خشک نگارش آقای مهندس کنشلو به عنوان کتاب

 3صفحه                                                                                                                        "های زاگرسسنجش و پایش جنگل“برگزاری کارگاه آموزشی طرح جامع 

 4صفحه                                                                                                                                                                     ۷۹های آموزشی تابستان سال کارگاه

 4صفحه                                                                             ی ملی ایران توسط شرکت ایده پرداز سمند ایرانیانشناساهدای یک دستگاه اتومبیل به باغ گیاه

 5صفحه                                                                                                                                                                               "البرز" معرفی کلن جدید صنوبر

  6صفحه                                                                                                                                        شبکه آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 

 

 

                                                                                                                 

 
 

 

 

 انتصابات
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 انتصابات
 

موسسه محترم  رئيس ياز سو یحکم یط ،خسرو ثاقب طالبیجناب آقاي 

 رئیس بخش تحقیقات جنگل» به عنوان تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

 منصوب شدند. «موسسه

موسسه محترم  رئيس ياز سو یحکم یط ،مریم خدابخش سرکار خانم

سرپرست اداره روابط عمومی » به عنوان مراتع کشورتحقيقات جنگلها و 

 منصوب شدند. «موسسه

موسسه تحقيقات محترم  رئيس ياز سو یحکم یط ،مهدی زهدیجناب آقاي 

منصوب  «سرپرست اداره امور بین الملل» به عنوان جنگلها و مراتع کشور

 شدند.

ایندگی ، براساس باالترین آرا کسب شده در نمعلی اشرف جعفریجناب آقاي 

 اعضاي هيات علمی و طی حکمی از سوي رئيس محترم موسسه تحقيقات

نماینده اعضای هیات علمی "عنوان جنگلها و مراتع کشور به مدت دو سال به

 "وابسته به موسسه در ستاد و مراکز تحقیقات استانها در کمیته ترفیع

 منصوب شدند.

موسسه تحقيقات  محترم رئيس ياز سو یحکم یط ،حسین بتولیجناب آقاي 

منصوب  «شناسی کاشانرئیس باغ گیاه» به عنوان جنگلها و مراتع کشور

 شدند.

سازمان تحقيقات، آموزش و  وزیر و رئيسمعاون محترم  طی حکمی از سوي

کلیه اختیارات تفویض شده قبل توسط معاون محترم وزیر ي ترویج کشاورز

، یف محوله قانونیو رئیس سازمان تحقیقات برای انجام وظایف و تکال

 باشد.کمافی السابق معتبر و نافذ می

 وزیر و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم یط ،منصور قدرتیجناب آقاي 

رئیس » در سمت به مدت دو سال يسازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورز

 ابقاء «مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

 شدند.

 وزیر و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم یط ،حسن مومنی جناب آقاي

عضو کمیته هماهنگی » به عنوان يسازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورز

     وری افزایش عملکرد گندم و بهره"سیمیت -پروژه مشترم ایران

 شدند. منصوب «"های زراعی گندم محور در ایراننظام

معاون محترم وزیر و رئيس  ياز سو یکمح یط ،مرجانه صادقیان سرکار خانم

سرپرست اداره کل » سمتي به سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورز

 منصوب شدند. «امور مالی سازمان

مدیرکل دفتر منابع  ياز سو یحکم یط ،محمد شریفی مقدمجناب آقاي 

رئیس اداره کارگزینی » به عنوان انسانی و نوسازي اداري به مدت دو سال

 منصوب شدند. «ر منابع انسانی و نوسازی اداریدفت

مرکز محترم  رئيس ياز سو یحکم یط ،مسعود امین املشی جناب آقاي

تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعی استان گيالن به مدت دو سال به 

 منصوب شدند. «رئیس بخش تحقیقات جنگل، مراتع و آبخیزداری» عنوان

معاون محترم وزیر و رئيس  ياز سو یکمح یط ،علی درجانیجناب آقاي 

تا تعيين مسئول جدید، به عنوان ي سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورز

های ترویج، آموزش و موسسه آموزش مسئول اداره امور محوله معاونت»

 منصوب شدند. «کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی-عالی علمی

موسسه محترم  رئيس يسواز  یحکم یط ،نقی پاداشتمحمدجناب آقاي 

 «رئیس پژوهشکده چای»به مدت دو سال به سمت  تحقيقات علوم باغبانی

 منصوب شدند.

 

 84« های نگارشینکته»

 درست بنویسیم

 سفیه)انگشت اشاره(،  سبابه، منضبط)وقت کسی را گرفتن(، مصدع 

 )روانی و شیوایی سخن( سالستعقل(، )کم

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

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

 نکته مهم:

 «شود:)حرف ندا( همیشه جدا از منادا نوشته می «ای 

 ای خدا، ای که

 الزامی فتحه، ضمه، کسره، سکون و تشدید های استفاده از نشانه

 برند.کار میبه رفع ابهام، این عالئم را عمدتا برای نیست

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

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

 

 

 معادل فارسی مصوب واژه بیگانه

 یاخته سلول

 رونوشت، روگرفت کپی

 مهمانکده پانسیون

 رقمی دیجیتال

 پادزیست بیوتیکآنتی
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معرفی کتاب جنگلکاری در مناطق خشک نگارش آقای مهندس 

 کنشلو به عنوان کتاب سال در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
 

 
 

چهارمين دوره جایزه کتاب سال جمهوري  و ز شایستگان تقدیر سیآیين تجليل ا

در پژوهشکده  2۲لغایت  ۷8از ساعت  ۷397اسالمی ایران، روز دوشنبه اول مرداد 

فرهنگ، هنر و معماري تهران برگزار شد. این مراسم با حضور محسن جوادي 

و مدیران معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی از اهالی قلم 

پور مدیرعامل خانه کتاب، حجت االسالم محمود  فرهنگی کشور، نيکنام حسينی

دعایی مدیر مسئول روزنامه اطالعات، حجت االسالم مهدوي راد دبير کميته 

انتخاب کتاب سال و فاطمه ذوالقدر نایب رئيس کميسيون فرهنگی مجلس 

توفيق »چهره علمی  شوراي اسالمی برگزار شد. در این مراسم همچنين از دو

پژوهان و جمله مولوياز استادان معاصر زبان و ادبيات فارسی و از « سبحانی

 .نویسنده و پژوهشگر حوزه فيزیک تجليل شد «منيژه رهبر»همچنين 

نفر از  مولفان، مترجمان،  45کتاب سال از  زهیجا ریتقد ستگانیشا نيدر آئ

و  یانسانعلوم ،ی، ادبعلوم و فنون يهامصححان و پژوهشگران رشته

بعمل آمد.  ریو لوح، تقد زهیکودکان و نوجوانان با اهداء جا ،یتيترب ـیاجتماععلوم

در مناطق خشک  يکتاب جنگلکار یعيو منابع طب يدر حوزه کشاورز انيم نیدر ا

 نیسال در ا دهیبعنوان کتاب برگز زين مهندس هاشم کنشلو یآقانگارش جناب 

 .بعمل آمد ریتقد شانیاز ا يادبودیلوح  يو با اهدا دیگرد یدوره معرف
 

 
 

های سنجش و پایش جنگل“برگزاری کارگاه آموزشی طرح جامع 

 "زاگرس

به گزارش مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، کارگاه آموزشی طرح جامع 

با حضور همکاران بخش ” هاي زاگرس )فاز اول(سنجش و پایش جنگل“

هاي زاگرسی در و مجریان و همکاران این طرح از استان تحقيقات جنگل مؤسسه

 .در سالن اجتماعات مؤسسه برگزار شد ۲9/۲5/97تاریخ 

 

 
 

ح جامع( با ارائه در ابتداي کارگاه، آقاي دکتر پورهاشمی )مجري مسئول طر

هاي ملی( هاي آن )پروژه توضيحاتی در خصوص این طرح به معرفی زیر طرح

هاي زاگرس، سنجش و پایش اندوخته که شامل: سنجش و پایش ساختار جنگل

هاي زاگرس، سنجش و هاي زاگرس، سنجش و پایش زوال جنگلکربن جنگل

با تأکيد بر پدیده زوال  هاي فيزیکی و شيميایی خاک و عناصر برگپایش ویژگی

بعدي در پایش ساختار هاي زاگرس و کاربرد سنجش از دور سهبلوط در جنگل

هاي جنگلی زاگرس بودند، پرداختند. ایشان در ادامه به معرفی مجریان پروژه توده

هاي اشاره شده، مدت زمان اجرا، محل هاي مورد مطالعه و تعداد و مساحت 

 .ز اشاره کردندهاي مورد مطالعه نيسایت

 

 
 

در ادامه، جناب آقاي دکتر جليلی و سرکار خانم دکتر سفيدکن نيز براي دقایقی در 

هاي جلسه حضور یافتند. دکتر جليلی در خصوص اهميت پایش در کشور و داده

کننده ارائه آوري شده از این طرح بزرگ توضيحاتی را براي اعضاي شرکتجمع

تواند براي اهداف آوري شده میها و اطالعات جمعنموده و اظهار داشتند که داده

هاي گشاي بسياري از مسائل در جنگلها با ارزش بوده و راهآینده این جنگل

 .زاگرس باشد
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بندي کارگاه خواستار طالبی در جمع می و دکتر ثاقبدر خاتمه، دکتر پورهاش

همکاري کامل کليه مجریان و همکاران ستادي و استانی براي اجراي هرچه بهتر 

 5طرح، ارائه گزارشات ادواري و شرکت در جلسات مرتبط بودند که بتوان پس از 

هاي سال فاز اول اجراي طرح به نتيجه قابل قبولی در خصوص پایش جنگل

 .اگرس رسيدز

 

 ۷۹های آموزشی تابستان سال کارگاه

 .ها به صورت تئوري و عملی استبرگزاري کارگاه -

 

 
 

نامه معتبر از سوي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور در پایان دوره گواهی -

 .خواهد شد اعطا

 .تخفيف برخوردار خواهند بود 3۲۳دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی از  -

تهران،  :ارگاه آموزشی در مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور )به نشانیک -

شهر، خيابان شهيد گودرزي، بلوار باغ کرج، خروجی پيکان-آزاد راه تهران

 .شودشناسی ایران( برگزار میگياه

 یا نشانی الکترونيک ۲2۷–447872۷۲نام با تلفن  براي ثبت -

workshop@rifr-ac.ir  رمایيدتماس حاصل ف. 

 آموزشی هايکارگاه جهت کسب اطالعات بيشتر به سایت

http://workshop.rifr-ac.ir/  مراجعه کنيد. 

 

شناسی ملی ایران توسط دستگاه اتومبیل به باغ گیاهیک  اهدای

 شرکت ایده پرداز سمند ایرانیان

نابع طبيعی در حفاظت از محيط زیست و در این ا توجه به اهميت و جایگاه مب

به عنوان یکی از ذخایر باارزش  باغ گياهشناسی ملی ایرانميان توجه به نقش 

پرداز سمند ایرانيان به عنوان یکی از پيشگامان این ژنتيکی در کشور، شرکت ایده

توسعه تحقيقات کاربردي و با هدف همکاري در  امر مهم و در راستاي کمک به

صيانت و حفظ یکی از بزرگترین خزانه هاي منابع زیستی ایران و جهان، در 

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور یک دستگاه پژو پارس را به این موسسه 

 .اهدا کردندتحویل و 

 
 

هيئت مدیره و  در مراسم اهدا جناب آقایان باقري به عنوان مدیرعامل و عضو

همکاران ایشان جناب آقایان توکل، شاهرودي و اعجازي از شرکت ایده پرداز 

سمند ایرانيان و جناب آقایان دکتر جليلی، ثاقب طالبی، مهندس خدایی، گنجی و 

سرکار خانم ها دکتر سفيدکن و جمزاد و خانم مهندس خدابخش از موسسه 

 .حضور داشتند
 

 
 

دس باقري در خصوص شرکت ایران خودرو و وظایف آن در ابتدا جناب آقاي مهن

توضيحاتی را ارائه نمودند که یکی از مهمترین وظایف شرکتهاي خودروسازي 

شناسی باشد و تواند کمک به حفاظت از منابع زیستی به ویژه باغ گياهمی

اميداوریم در این راستا شاهد تالش سایر همکارانمان نيز باشيم. ایشان اظهار 

د با توجه به نقش و جایگاه محيط زیست در کشور که یکی از مسائل مهم داشتن

تواند سالها به طول انجامد، باید هاي بعد می باشد و احيا آن میبه ویژه براي نسل

گاهها هستند در حفاظت از آن و کليه عواملی که مسئول نگهداري از این ذخيره

http://workshop.rifr-ac.ir/
http://www.nbgi.rifr-ac.ir/
http://www.nbgi.rifr-ac.ir/
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خدابخش به خاطر معرفی این  تالش ویژه اي صورت گيرد. ایشان از سرکار خانم

 .مجموعه به آنها و نقش و اهميت این باغ نيز تشکر و قدردانی نمودند

در ادامه جناب آقاي دکتر جليلی رئيس موسسه ضمن عرض تشکر و قدردانی از 

مهندس باقري و همکاران ایشان که براي این امر مهم تالش کردند اظهار 

اند گام موثري در پيشبرد یک جامعه داشتند که حفاظت از محيط زیست می تو

هاي مشترکی ميان موسسه و داشته باشد و در این زمينه خواستار ادامه همکاري

 .این شرکت خودروسازي شدند
 

 "البرز" معرفی کلن جدید صنوبر

 

 
 

الرشد مؤسسه بر نتایج فعاليتهاي پژوهشی گروه تحقيقات صنوبر ودرختان سریع

منجر به معرفی سومين کلن صنوبر پرمحصول و  هاي تند رشد صنوبر،روي کلن

 .شد” البرز” سازگار از گونه نيگرا با نام 

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، در سی و 

شمسی در محل موسسه  ۷397تير  6چهارمين جلسه کميته ثبت رقم که در روز 

با ارایه گزارش مستدل و علمی  تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال برگزار گردید،

هاي تحقيقاتی مؤسسه در موضوع درختان تند رشد، سومين کلن صنوبر یافته

 .معرفی و آزادسازي شد” البرز” پرمحصول و سازگار از گونه نيگرا با نام 

باشد، از توان سازگاري و استقرار مناسبی در رقم صنوبر البرز که صنوبر پایه نر می

مه خشک استانهاي البرز و تهران برخوردار بوده و در این مناطق شرایط اقليمی ني

تواند مورد کشت و کار قرار گيرد. ميزان عملکرد توليد چوب این کلن صنوبر می

متر مکعب در سال و در هکتار است که در مقایسه با توليد  3۲بيش از 

    با  صنوبرکاربهاي بومی و متداول حدود دو برابر است. همچنين در مقایسه

هاي نيگرا غير بومی از ميزان توليد چوب بيشتري برخوردار بوده و در صنایع کلن

 .مختلف چوب و کاغذ نيز کاربرد گسترده دارند

ات صنوبر و درختان سریع الرشد موسسه قاین موفقيت را به همکاران گروه تحقي

طبيعی تحقيقات جنگلها و مراتع و نيز همکاران دست اندرکار در بخش منابع 

 .مراکز استانی کشور تبریک می گویيم
 

 
 

 هاها و جشنوارههمایش
 

 پنجمین همایش ملی زعفران
 

اقدام به برگزاري پنجمين همایش  ۷397آبان  24تا  23دانشگاه تربت حيدریه از 

این جشنواره و کسب هت شرکت در عالقمندان جملی زعفران خواهد کرد. 

 مراجعه کنند. /http://saffron2018.ir/faتوانند به سایت  اطالعات بيشتر می
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 شبکه آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 

کشور، همکاري هاي آزمایشگاهی و پژوهشی در حوزه منابع طبيعی در سرتاسرتع کشور به عنوان متولی انجام فعاليتها و مراشبکه آزمایشگاهی مؤسسه تحقيقات جنگل

 ها و سایر مراکز تحقيقاتی داخل و خارج کشور دارد. اي با دانشگاهگسترده

اي و بازدید علمی و ر، ارائه خدمات متنوع آزمایشگاهی، خدمات مشاورهها و مراتع کشوهاي مؤسسه تحقيقات جنگلتوجه به ماهيت تحقيقاتی و پژوهشی آزمایشگاهبا 

باشد که با دارا بودن تجهيزات آزمایشگاهی مناسب و کارشناسان با دانش فنی به روز و منحصر هاي آن میترین اهداف و فعاليتترین و اصلیآموزشی به متقاضيان از مهم

 باشد.هاي دانش بنيان، مراکز صنعتی و کليه متقاضيان میضاي هيئت علمی، دانشجویان تحصيالت تکميلی، شرکتبه فرد، آماده ارائه خدمات تخصصی به اع
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 یک فنجان اندیشه

 
 

پيامبران بی نياز از دیدن معجزات، به خدا ایمان آورده بودند، چون پيامبران  -۷۲6

، نه مانند مردم که معجزه یا نشانی براي گواهی عقل دندایمان آوربا دل به خدا 

 نياز دارند تا به خدا ایمان آورند. ایمان برتر از باور عقل است.

دانش و آگاهی در پيرامون توست کافی است به آن بنگري تا جذب تو  -۷۲7

 شود.

   يشادي یک اتفاق کمياب در زندگی نيست، شادي را رنگ زمينه -۷۲8

 ات کن.ندگیز

احمقانه است که با تالفی رفتار کثيف دیگران، روحت را کثيف کنی،  -۷۲9

 بخشش بهترین راه پاک ماندن توست.

خواهند همه چيز یکدیگر شود که میمشکالت همسران از زمانی آغاز می -۷۷۲

 شوند.

 ل حمید بهنامنویسنده :دکتر فاض                                                       
 

 

 
 

 و برایتان سالمتی و آرامش آرزومندیم. مبارک تولدتان
 

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

 امور مالی 1/6 میرزاده گنجی ابوطالب

 ایستگاه البرز 1/6 اسمعیلی اکبر

 گروه حفاظت و حمایت 1/6 باب مراد مهری

 بخش گیاهان دارویی 1/6 بهراد زهرا

 بخش بیابان 1/6 کاشی زنوزی لیال

 امور مالی 1/6 مصطفوی حسین 

 شناسی باغ گیاه 2/6 آذرساء  جیالن

 شناسیبخش گیاه 2/6 شجاعی رمضانعلی

 اداره پشتیبانی و ماشین آالت 2/6 شکری ماجالن طالب

 گروه زیست فناوری 4/6 دادگستری ماجالن سیف اله 

 استحوزه ری 4/6 طوسی ماجالن نعمت

 بخش حفاظت و حمایت 4/6 فراهانی سمیرا

 ایستگاه همند 5/6 استادجعفری محمدرضا

 ایستگاه البرز 6/6 قدیم پور احمد

 بخش جنگل 11/6 پورهاشمی مهدی

 امور پزوهشی 11/6 کالنتری شهین

 بخش جنگل 11/6 کنشلو هاشم

 امور پزوهشی 11/6 معصوم تمیمی مریم

 ایستگاه همند 11/6 قبایرامی اقدام قشال باقر

 شناسیبخش گیاه 12/6 دشتی عالمه

 امور اداری 12/6 موسوی سیدفرهاد

 ایستگاه البرز 11/6 جبلی مریم 

 بخش بیابان 11/6 زندی فر سمیرا 

 بخش چوب 14/6 جزایری رضا

 امور اداری 15/6 بختیاری کاکاوندی نادر

 شناسیبخش گیاه 16/6 امینی راد محمد

 گروه طرح و برنامه 16/6 یمی کر شاهرخ

 اداره امور بین الملل و روابط عمومی 21/6 نوروزی حیدر

 امور اداری 21/6 ساعدی حاتم

 امور اداری 21/6 صدیق دربندی علی

 بخش جنگل 22/6 پرهیزگار پژمان 

 اداره پشتیبانی و ماشین آالت 24/6 نوروزی علی

 امور پژوهشی 25/6 پالیزدار سحر

 امور پژوهشی 25/6 جمشیدی ینمحمدحس

 امور اداری 25/6 سلیقه مریم

 امور پژوهشی 22/6 کاوندی آزاده

 بخش گیاهان دارویی 22/6 اسدی صنم سمانه

 شناسیبخش گیاه 22/6 حسنی نژاد مریم 

 بخش بیابان 22/6 کنشلو فاطمه 

 بخش گیاهان دارویی 22/6 رحیمی فرد مهشید

 امور اداری 11/6 جبرئیلی امیر

 گروه زیست فناوری 11/6 زارع زینب

 بخش جنگل 11/6 اسکندری سعیده 

 شناسیبخش گیاه 11/6 پناهی پریسا
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 معرفی کتاب

 کیمیاگر

اند و فقط دنبال آب و دهد با گوسفندها زندگی کند که اللگاهی آدم ترجیح می✍

خواهد گوش آدم دلش میها باشد که وقتی دهد مثل کتابغذا هستند یا ترجیح می

کنند. وقتی با آدمها حرف میزنی، های باور نکردنی برایش تعریف میبدهد، داستان

 دانی چه جوری به گفتگو ادامه بدهی...گویند که نمیچیزهایی می

 زنند!های غریبی میآدمها حرف

 پائولو کوئلیو

 توقف ناپذیر

افکار و حرفهای مردم را در مورد توان در این دنیا عدالت مطلق وجود ندارد، نمی✍

توان سخت کار ریزی کرد. فقط میتوان برای بدشانسی برنامهخود کنترل کرد. نمی

کرد، آن را به بهترین نحو انجام داد و حقیقت را گفت. در پایان این فقط زحمات شما 

 هستند که اهمیت دارند بقیه چیزها از کنترل ما خارج است.

 شاراپووا ماریا

ب زماناربا  

 شود. ها دیرشان نمیپرنده✍

 کند. هیچ سگی ساعتش را نگاه نمی

 ها دلواپس فراموش کردن تولدها نیستندگوزن

 گیردفقط انسان زمان را اندازه می

 کندفقط انسان ساعت را اعالم می

برد که هیچ موجود دیگری و به همین دلیل فقط انسان از ترسی فلج کننده رنج می

 ...؛ ترس تمام شدن وقتکندتحمل نمی
 میچ آلبوم

 چهار اثر از فلورانس

 وقتی از ته دل بخندی✍

 وقتی هر چیزی را به خودت نگیری،

 وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی،

 وقتی برای شاد بودن،

 نیاز به بهانه نداشته باشی؛

 آن زمان است که واقعا زندگی می کنی.

 هاست؛بازی زندگی، بازی بومرنگ

آوری به سوی ما ها، کردارها و سخنان ما، دیر یا زود با دقت شگفتاندیشه

 گردند.بازمی

درنگ برآورده خواهد ای آرزو کند، هر آرزویی بیزمانی که آدمی بتواند بی هیچ دلهره

 شد.

 فلورانس اسکاول شین

 در باب حکمت زندگي

به ارزش تفاوت میان خودپسندی و غرور در این است که غرور، اعتقاد راسخ  ✍

 ای خاص است، ی خویش در زمینهالعادهفوق

اما خودپسندی، خواستِ ایجاد چنین اعتقادی در دیگران است و معموالً با این آرزوی 

 نهان همراه است که در نهایت، خود نیز بتوانیم به همان اعتقاد برسیم.

قیم از خویشتن گیرد و در نتیجه، قدردانی مستبنابراین، غرور از درون انسان نشأت می

است. اما خودپسندی کوششی است برای جلب قدردانی از بیرون، یعنی دستیابی 

گو غیرمستقیم به قدردانی است. از این رو خودپسندی، آدمی را پرگو و غرور کم

 کند ...می
 آرتور شوپنهاور

همکار محترم بخش  مریم معصوم تمیمیمعرفی این بخش توسط سرکار خانم 

 .گیردمی کتابخانه صورت

 چند واقعیت علمی ناخوشایند
 

 اندهای حیات وحش از بین رفتهسال اخیر بیش از نیمی از گونه 8۴در 
 

هاي جانوري کره زمين، چه در درصد از گونه 5۲تاکنون، بيش از  ۷97۲از دهه 

وقتی اتفاق می افتد  ”انقراض انبوه“اند. شرایط خشکی و چه در دریا، منقرض شده

سال آینده  2۲۲اساس برآوردها، در درصد برسد. اتفاقی که بر 75به  که این رقم

بردن محيط زیست پيدا کرده، شاید خواهد افتاد. البته با شتابی که بشریت براي از بين

ميليون سال قبل وقتی دو سنگ آسمانی بزرگ با  65این اتفاق خيلی زودتر بيفتد. 

که منقرض شدند، بلکه انقراض انبوه در  زمين برخورد کردند، فقط دایناسورها نبودند

هاي جانوري منقرض شدند. از بين رفتن درصد از گونه 8۲زمين اتفاق افتاد و بيش از 

هزار سال طول کشيد. درحال حاضر سرعت از بين  ۲۲۲/33تمامی دایناسورها بيش از 

 از يشب آینده، سال در فقط برآوردها اساس بربار بيشتر شده.  ۷65رفتن حيات وحش 

 .رفت خواهند بين جانوري از گونه 2۲۲
 

 سالگی شروع به تحلیل رفتن می کند ۷۹مغز انسان از 
 

ها گویند، آنها میآید، جوانسال به ميان می 8۲ي وقتی صحبت از افراد باال معموالً

گویند. مطالعاتی که توسط ها زیاد هم بيراه نمیاند؟ خب آندیگر خيلی پير شده

 27دهد که در حدود سن ققان دانشگاه ویرجينيا انجام شده، نشان میگروهی از مح

شود. بر اساس این مطالعات ها آغاز میسالگی کاهش قدرت شناخت در انسان

سالگی قدرت  27سالگی رخ می دهد و از سن  22ترین قدرت ذهنی در سن باال

ارد. حافظه نيز گذشدن میمنطق انتزاعی، سرعت مغز و توانایی حل مسئله، رو به کم

گيرد. از این رو بهتر است قبل از رسيدن به سالگی در مسير زوال قرار می 37از سن 

سالگی فکرهاي سخت و ســنگين خود را انجام داده باشيد. نکته اميدوار  4۲سن 

زندگی در حال پيشرفت است، اما  6۲کننده این است که دانش عمومی و زبانی تا دهه

ایم به سرعت به توانيم آن چه را که آموختههن و حافظه، نمیبه دليل کاهش قدرت ذ

 .یاد بياوریم
 

 شما نمی توانید ذهنیت کسی را تغییر دهید
 

ل خودش تغيير دهد، به اگر کسی بخواهد نظر کسی را بر اساس منطق و استدال 

ویژه در مورد موضوعاتی که آن فرد به شدت شيفته آنها است، مانند این است که از 

ها به ن فرد بخواهد دندانهایش را عوض کند. متاسفانه مشخص شده که انسانآ

شود، دست بردارند، شوند از افکارشان که اسلحه آنها محسوب میسختی راضی می

شود که در اشتباه ها نشان داده میحتی زمانی که با مدارک مستدل و منطقی به آن

شوند و از پذیرفتن تر میوند کله شقهستند. در واقع هر چه بيشتر به چالش کشيده ش

در یک آزمایش ميدانی از رأي دهندگان آمریکایی که  .منطق بيشتر فرار خواهند کرد

هاي اقتصادي اوباما بودند، خواسته شد که به یک نمودار در مورد مخالف سياست

 .عملکرد اقتصادي او نگاه کنند

ود یک ميليون شغل در کشور ودار در دوران زمامداري وي، حدمبر اســاس این ن

ها پرسيدند، با توجه به این نمودار به نظر شما در دوران ایجاد شده بود. وقتی که از آن

ها پس از اوباما، ایجاد شغل افزایش یافته، ثابت مانده و یا کاهش یافته، اغلب آن
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 پس بهتر !به نمودار، اعالم کردند طبق این شــاخص کاهش یافته است نکردنگاه

 !است شما هم از پافشاري در تغيير باورهاي دیگران دست بردارید
 

 ها نیستچاقی تقصیر ژن
 

افرادي که تالش هایشــان براي کاهش وزن با شکست مواجه می شود،  معموالً

اي می خواهند دانند و با آوردن چنين بهانههاي خانوادگی را عامل این ناکامی میژن

ستن از کالري غذاهاي خوشمزه و چرب و شيرین فرار از زیر بار ورزش کردن و کا

 ۷۲تر از هاي خيلی بيشکنند. تغييرات کوچک ژنتيکی در موجودات زنده، نياز به زمان

هزار سال دارد. رشد سریع چاقی و افزایش وزن مردم جهان در سه دهه اخير، نشان 

هاي و کاهش فعاليتدهد عوامل محيطی مانند توليد غذاهایی با کالري بسيار باال می

بدنی روزمره، در چاق شدن جمعيت زمين نقش مهمی بازي می کند. ممکن اســت 

ژن ها باعث شــوند که در برابر وسوسه خوردن برخی از غذاهاي ناسالم یا اعتياد به 

ها در چاق شدن غذاهایی خاص مقاومت کمتري در افراد وجود داشته باشد، اما ژن

ر چه متابوليسم بدن از فردي به فرد دیگر متغير است، اما هيچ دخالتی ندارند. اگ

حجم  افرادي که رژیم غذایی مشابه و فعاليت هاي فيزیکی مشترک ً دارند، معموالً

 .بدنشان یکسان است
 

 برای نجات زمین دیگر خیلی دیر است
 

شنویم که سياستمداران براي کاهش اثرات تغيييرات آب و هوایی صحبت همواره می

را براي جداکردن مواد قابل بازیافت  کنند و بسياري از مردم مقداري از وقت خودمی 

وگيري لکنند تا شاید از وقوع جهنمی بزرگ براي آینده کودکان جزباله صرف می

کنند. اما بسياري از کارشناسان معتقد هستند دیگر خيلی دیر شده و نجات کره زمين 

هاي خود جر و سر محاسبه ميزان دود اتومبيل غيرممکن است. در زمانی که انسانها بر

بحث می کردند، آن قدر از ذخایر یخی قطب جنوب از بين رفته که دیگر هيچ گاه به 

ترین کشور توليدکننده شرایط سابق بازنخواهد گشت. در حال حاضر چين بزرگ

گازهاي گلخانه اي است و سيستم سياسی این کشور همواره به دنبال رشد اقتصادي 

هاي فسيلی امکان بيشتر است. این رشد تنها با سوزاندن مقادیر بيشتري از سوخت

کردن انرژي مصرفی کشورهایی مانند چين و آمریکا به انرژي پذیر خواهد بود. تبدیل

سبز، بيش از تحمل کره زمين وقت الزم دارد. البته این بدان معنا نيست که تالش 

ده است. به شرط اینکه تالش در حدي باشد براي کاهش گازهاي گلخانه اي بی فای

 که براي نجات بشریت از همين حاال ادرار خود را تصفيه کنيم و بنوشيم.

 

 بیشتر انسان ها دروغ می گویند
 

-به یک اختالل روانی درغگو نباشد، احتماالً باید صادقانه گفت که اگر کسی مطلقاً

ر بدانيد هر نفر به طور متوسط چه گویند. اگاجتماعی مبتال شده، زیرا همه دروغ می

اي که در دانشگاه زده کند. مطالعهتواند شما را شگفتگوید، میاندازه دروغ می

 ۷۲درصد از افراد، طی یک گفتگوي  6۲دهد ماساچوست انجام گرفته نشان می

درصد از کودکان و نوجوانان و حتی  86گویند. اي بين دو تا سه دروغ میدقيقه

گویند. دروغ به دوستان و همسر به طور مستمر به والدین خود دروغ می بزرگساالن،

درصد افراد در رزومه کاري خود مطالب  4۲درصد است. بيش از  69و  75به ترتيب 

هاي اجتماعی دستکم یک درصد از افراد، در شبکه 9۲گنجانند و بيش از دروغ می

 اند.دروغ گفته

مثال در این تحقيق وقتی از یک گروه پرسيدند که  دروغ ها ابعاد بسيار متنوعی دارند

ده بودند گفتند یددرصد از کسانی که فيلم را ن 3۲، یا شما فيلم پدرخوانده را دیده اید

هایی مانند ادعاي خواندن یک کتاب کالسيک، آوردن دليل دروغ براي ایم. دروغدیده

کنيم،  دو اگر این ادعا را رگویيم توجيه تاخير بسيار فراوان هستند. همه ما دروغ می

شود! این یک واقعيتی علمی ناخوشایند است به احتمال زیاد از دروغگویی ما ناشی می

 که اثبات شده! 

 49۷۹/ سال یازدهم/مرداد ماه 4۷8کی دبلیو سی. شماره 
 

 روز عید قربان

ترین عيدهاي مسلمانان الحجه مصادف با عيد قربان از گرامیروز دهم ماه ذي

 .تاس

کردن مراسم قربانی در این عيد بر همه افرادي که بر اساس فقه اسالمی برگزار

قربانی نمودن واجب و الزامی است و مسلمانان در سراسر جهان در این روز، 

گوسفند، گاو یا شتري را قربانی کرده و گوشت آنرا بين همسایگان و مستمندان 

 .کنندتقسيم می

رساندن مناسک حج، در منا حيوانی را از به پایانحاجيان در روز عيد قربان پس 

مانند  -کنند و پس از قربانی آنچه بر آنان در حال احرام، حرام شده بود ذبح می

گردد و با توجه به اینکه ، حالل میکردن در آینه، گرفتن ناخن و شانه زدن مونگاه

رساندن آن نيز جامحج، یکی از عبادتهاي بسيار مهم در اسالم است، توانایی به ان

براي هر مسلمانی بسيار شادي آور است، در نتيجه، روزي که پس از انجام 

آید را عيد وظایف سنگين حج، به عنوان جایزه الهی و اتمام احرام پيش می

 .دانندمی

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 خبرنامه داخلی

کشور ها و مراتعمؤسسه تحقیقات جنگل  

،مریم خدابخشمدیرمسئول:   

تهیه و تنظیم :فیروزه حاتمی   

Rifria1971@gmail.com 


