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خوب زندگي نکردنتان بيرون از وجودتان است هيچ تغيير ايد که دليل وقتي به اين فکر چسبيدهتا 
 دهدمثبتي رخ نمي

 يالوماروين 

 05« رشیهای نگانکته»

 درست بنویسیم

 2صفحه                                                                                         معنی و پوچ(، حفاظ، تقاصیغور )بدشکل و بدهیکل(، بغرنج )مشکل، دشوار(، خزعبالت )سخنان بی

                                                                                                                                                    

                                                                                                                 
 اخبار علمی

 

 2صفحه                                                                                                                                                                             شناسی نوشهراهبازدید رئیس مؤسسه و همراهان از باغ گی

ایران توسط پژوهشگر بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و جمع آوری یک گونه انحصاری ایران و استان گلستان برای اولین بار در 

 3صفحه                                                                                                                                                                                                         آموزش گلستان

 3صفحه                                                                                                                    در کنترل فرسایش بادی و ریزگردها nucleos (M19)پوش اثربخشی خاك

 3صفحه                                                      دهای فناور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیلایده فناور در مرکز رشد و واح ۲۱پذیرش 

 5صفحه                                                                                                                                          شبکه آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

    8صفحه                                                                                                                                                                              تحقیقاتی هاییافته انتقال و ترویج
 

 
 

 

 انتصابات

 ...عبدالحمید حاجبیجناب آقاي 

 ...هادی اسدی رحمانیجناب آقاي 

 ...علیرضا نیکوییجناب آقاي 

 ...پرویز مرادیجناب آقاي 

 ...علیرضا سیداسحقیجناب آقاي 

 ...مهرناز ریاست سرکار خانم

 2صفحه                                                                                                                                       ...یزین العابدین قمجناب آقاي 

                                            

                                                                                                  

 

                    

                                        

 

 4صفحه                                                                                                                      ها انسانپنبه اصالح شده، منبع غذایی جدید برای رفع گرسنگی میلیون

 7صفحه                                                                                                                                                 یک فنجان اندیشه                                                 

 7صفحه                                                                                        من به دنیا اومدم                                                                                                             

 7صفحه                                                                                                                                                                                                                                                              معرفی کتاب

 8صفحه                                                                                                                                                                                                             قوز باال قوز

 9صفحه                                                                                                                                                                                         عامل انقراض دایناسورها

 

 

 همایش ها و جشنواره ها

 4صفحه                                                                                                                                 سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن

 4صفحه                                                                                                                                                    MIHAS 2019شانزدهمین نمایشگاه جهانی حالل 

 

https://digiato.com/article/2018/10/19/%d9%be%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d9%87%d8%8c-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/
https://digiato.com/article/2018/10/19/%d9%be%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d9%87%d8%8c-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/
https://digiato.com/article/2018/10/19/%d9%be%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d9%87%d8%8c-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/
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 انتصابات
 

 وزير و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم یط عبدالحمید حاجبی،جناب آقاي 

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

 «مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

 .منصوب شدند

وزير و معاون محترم  ياز سو یحکم یط ادی اسدی رحمانی،هجناب آقاي 

سرپرست » به سمت يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز رئيس

 .منصوب شدند «موسسه تحقیقات آب و خاك

 وزير و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم یط علیرضا نیکویی،جناب آقاي 

به  به مدت دو سالت با حفظ سم يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز

 .منصوب شدند «وری وزارت جهاد کشاورزیدبیرکمیته بهره» عنوان 

 وزير و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم یط پرویز مرادی،جناب آقاي 

سرپرست مرکز » به سمت يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز

 .دندمنصوب ش «تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

 محترم تمعاونسرپرست  ياز سو یحکم یط ،علیرضا سیداسحقیجناب آقاي 

 به عنوان آموزش و ترويج موسسه کاربردي و مهارتی جهاد کشاورزي

 منصوب "های ترویجی سازمانسرپرست دفتر شبکه دانش و رسانه"

 شدند.

مرکز تحقيقات و  محترم رئيس ياز سو یحکم یط مهرناز ریاست، سرکار خانم

 عنوانمدت دو سال به به  وزش کشاورزي و منابع طبيعی استان فارسآم

 شدند. منصوب "رئیس بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز فارس"

رئيس محترم مرکز  ياز سو یحکم یط زین العابدین قمری،جناب آقاي 

آذربايجان غربی به مدت دو  تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعی استان

 شدند. منصوب "اون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکزمع" سال به سمت

 

 05« های نگارشینکته»

 درست بنویسیم

یغور )بدشکل و بدهیکل(، بغرنج )مشکل، دشوار(، خزعبالت 

 معنی و پوچ(، حفاظ، تقاص)سخنان بی

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

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

 نکته مهم:

 شودنوشته می پيوستهاً که الزام مرکبیکلمات 

صورت رسمی يا و بههجايی باشد جزء دوم آنها تکهاي مرکبی که کلمه

استاندار، بخشدار، رسمی، جنبه سازمانی، اداري و صنفی يافته باشد؛ مانند: نيمه

 کتابدار، آشپز

 

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

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

 

 شناسی نوشهربازدید رئیس مؤسسه و همراهان از باغ گیاه

 

ه گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، جناب آقاي ب

م دکتر جم زاد، رئيس بخش خان دکتر جليلی، رئيس مؤسسه به همراه سرکار

محترم رئيس مؤسسه  مشاور عراقی، مهندس آقاي جناب و  شناسیتحقيقات گياه

از باغ گياهشناسی   23/۷7/97 مورخ دوشنبه روز در شناسیهاي گياهدر امور باغ

 .نوشهر بازديدکردند
 

 
 

شود شناسی کشور محسوب میهاي گياهترين باغباغ اکولوژي نوشهر که از قديمی

 اين در شناسی براي ناحيه رويشی هيرکانی انتخاب شده است.به عنوان باغ گياه

اي، هاي درختی و درختچهگونه متنوع شامل گونه ۰5۷هکتاري حدود  35 باغ

پيازي، گياهان علفی، کاکتوس و گياهان گوشتی و چند ساله کاشته شده است، 

هاي دارتاالب و ژينکو ايهترين پتنها پايه بلوط چوب پنبه در ايران، قديمی

ها گونه صنعتی و مهم از گونه اکاليپتوس و ده 3۷گونه کاج، حدود  25درکشور، 

هاي ترين باغکشور اين باغ را به يکی از زيبا هاي بومیسراسر جهان در کنار گونه

شناسی تبديل کرده است. مهمترين کلکسيون اين مجموعه که آربراتوم نام گياه

 ارسی مصوبمعادل ف واژه بیگانه

 آب درمانی هیدروتراپی

 بندیاستخوان اسکلت

 دانهرنگ رنگیزه

 سبزینه کلروفیل

 حلقه رینگ
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نظيري تبديل شده است که ساالنه سال به مجموعه بی 58باالي  دارد با قدمت

 .گيردمورد بازديد کارشناسان، دانشجويان و دانش آموزان از سراسر ايران قرار می

هاي صورت گرفته توسط آقاي دکتر زارع، در اين بازديد، گزارشی از کل فعاليت

 در هايپروژه  ها وشناسی نوشهر در مورد باغ و همچنين، طرحرئيس باغ گياه

مسائل و موارد مربوط مورد بحث و  و نمود ارائه باغ پژوهشگران اجراي دست

 .بررسی قرار گرفت
 

آوری یک گونه انحصاری ایران و استان گلستان برای اولین جمع

بار در ایران توسط پژوهشگر بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و 

 آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان
 

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقيقات و آموزش گلستان پژوهشگر بخش 

ها، مراتع و آبخيزداري مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع تحقيقات جنگل

آوري يک گونه انحصاري ايران و استان طبيعی استان گلستان موفق به جمع

 .گلستان براي اولين بار در ايران شد

امور بين الملل مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و  به گزارش روابط عمومی و

ها، منابع طبيعی گلستان، دکتر سيد علی حسينی رييس بخش تحقيقات جنگل

 Crocus مراتع و آبخيزداري در اين خصوص گفت: براي اولين بار از گونه

zubovii Ruksans   توسط يک محقق اروپايی به عنوان  2۷۰7که در سال

    شناسی از استان گلستان معرفی شده است؛ عالم گياه اي جديد برايگونه

آوري نمونه آن توسط دکتر فاطمه فدايی عضو هيات علمی اين بخش با جمع

موفقيت انجام گرفت و در حال حاضر تنها نمونه آن در ايران در هرباريوم مرکز 

 .گرددتحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعی استان گلستان نگهداري می
 

 
 

در کنترل فرسایش بادی و  nucleos (M19)پوش اثربخشی خاك

 ریزگردها
 

براساس گزارش روابط عمومی و بين الملل مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و 

در  nucleos (M19)پوش منابع طبيعی استان ايالم بررسی اثربخشی خاك

فهان يکی از شرق اصدشت سگزي در جنوبکنترل فرسايش بادي و ريزگردها در 

پيامدها مهم تغيير اقليم، افزايش درجه حرارت، تبخير و تعرق و کاهش پوشش 

هاي بيابانی باشد. اين تغييرات سبب افزايش عرصههاي طبيعی میگياهی عرصه

 .شودافزايش ريزگردها و مشکالت ناشی از آن میو به تبع آن 

هاي مانند آنچه در استان نشدن آنمعضل ريزگردها در اصفهان به دليل نمايان 

توجه عموم جامعه قرار خوزستان و سيستان و بلوچستان ديده می شود، هنوز مورد 

اصفهان در است. چنانچه اين روند ادامه يابد، معضل ريزگردها در استان نگرفته

اکنون بايد اي نه چندان دور به بحرانی عظيم تبديل خواهدشد. لذا از همآينده

ديشيد تا با استفاده از آن بتوان ضمن کنترل فرسايش بادي با استفاده تدابيري ان

ها وغيره، با احياي پوشش گياهی منطقه پاشی، بادشکنمانند مالچهايی از روش

 برداشت.گامی موثر براي حفاظت آن 

در اين راستا بخش تحقيقات آبخيزداري، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و 

ها و مراتع کشور ن اصفهان با همکاري موسسه تحقيقات جنگلطبيعی استامنابع 

 nucleosپوش در حال بررسی اثربخشی خاك ۰39۰مهر ماه و شرکت رامپکو از 

(M19)  شرقجنوب در ريزگردها در دشت سجزيدر کنترل فرسايش بادي و 

 دار محيطپوش، دوستخاكهاي متمايز اين باشد. از جمله ويژگیمی اصفهان

غيراشباع و بدون ، غيرقابل حل در آب، غيرسمی، زيست، قدرت چسبندگی عالی

 لغزندگی، فاقد خورندگی و هرگونه سموم و مواد خطرناك است.
 

 
 

ایده فناور در مرکز رشد و واحدهای فناور مرکز  ۲۱پذیرش 

 تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
 

 
 

عمومی و بين الملل مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و  براساس گزارش روابط

منابع طبيعی استان اردبيل دکتر حسين کربالئی خياوي با بيان اينکه امروزه 

    اي در پيشبرد اقتصاد جهان ايفا هاي علم و فناوري نقش بسيار عمدهپارك

 هاي علم و فناوري عالوه بر امکان فعاليت شرکتکنند، اظهار داشت: پاركمی

هاي کوچک و متوسط دانش محور و کارآفرين در يک محيط اقتصادي، بستر 

الزم را جهت انتقال و توسعه فناوري، توليد با ارزش افزوده باال، جذب 
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گذاري خارجی و ورود کارآفرينان و واحدهاي صنعتی به بازارهاي جهانی را سرمايه

 .فراهم می نمايد

در جلسات شوراي فناوري مرکز رشد  دکتر کربالئی خياوي به ايده ها ي مصوب

اشاره کرد و افزود: هواکشت )آيروپونيک( ثعلب، گوجه فرنگی و توت فرنگی، 

کنسانتره مناسب بره هاي مغانی شيرخوار، ربزازدياد ارقام تجاري فندق تحت 

شرايط درون شيشه اي، اصالح، توليد، تکثير و فروش ارقام جديد گندم در مناطق 

تحت شرايط درون  ( GF677) زازديادي هيبريد هلو و بادامسردسير کشور، رب

شيشه اي، توليد نهال ميکوريزي فندق )نهال هاي جنگلی(، توليد اسپان )بذر( 

قارچ صدفی، توليد بذور گياه ماشک در راستاي کاهش خاك ورزي و افزايش 

توان توليد، افشانه و محلول ضدعفونی کننده و آنتی باکتريال سريع دست، 

الح، توليد، تکثير و فروش ارقام جديد گندم در مناطق نيمه گرمسير، توليد اص

 گندم جديد ارقام فروش و تکثير توليد، اصالح، قارچ دکمه اي و  (اسپان )بذر

مقاوم به تنش هاي زنده و غيرزنده در مناطق نيمه گرمسير و  و پرعملکرد

شاورزي مرکز تحقيقات و سردسير از ايده هايی هستند که در مرکز رشد و فناور ک

 .آموزش کشاورزي و منابع طبيعی استان اردبيل مورد تصويب قرار گرفته اند

 

 هاها و جشنوارههمایش
 

 سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
 

با رويکرد تخصيص عادالنه آب سومين همايش ملی اثرات خشکسالی و 

در استان لرستان برگزار خواهد  ۰397اسفند  8راهکارهاي مديريت آن در تاريخ 

توانند و کسب اطالعات بيشتر میهمايش اين عالقمندان جهت شرکت در شد. 

 مراجعه کنند. /http://droughtconf3.areeo.ac.irبه سايت  
 

 
 

 MIHAS 2019شانزدهمین نمایشگاه جهانی حالل 

هاي غذا و نوشيدنی، لوازم ها در زمينهمعتبرترين و مهم ترين نمايشگاه حالل

آرايشی و بهداشتی، سرمايه گذاري و تجارت الکترونيک، گردشگري و ساير موارد 

در محل نمايشگاههاي  ۰397فروردين  ۰7فروردين لغايت  ۰4مرتبط از تاريخ 

 ( برگزار خواهد شد.MITECبين المللی مالزي )

توانند به سايت  کسب اطالعات بيشتر میمندان جهت عالق

https://ptnkish.com/ .مراجعه کنند 

 

 
 

ها پنبه اصالح شده، منبع غذایی جدید برای رفع گرسنگی میلیون

 انسان

 
الياف پنبه در سراسر دنيا براي توليد پارچه مورد استفاده قرار گرفته و دانه آن نيز 

)با دستگاه گوارشی چنداليه( مصرف می شود. اما به عنوان مکمل در غذاي دام 

براي  "گوسيپول" دانه معمولی به دليل داشتن سطح بااليی از ماده سمیپنبه

 سسه پژوهشیمحققان مؤ .مصرف انسان و بسياري از حيوانات مناسب نيستند

A&M  تگزاس نيز براي رفع اين مشکل، از روش RNAi  براي اصالح پنبه

کردن يک ژن به خصوص، از تجمع گوسيپول در  "ساکت"استفاده کرده اند و با 

هاي گياه يافت شده اند. البته ماده مذکور در ساير قسمتدانه جلوگيري نمودهپنبه

دانه هاي پنبه اصالح شده طعمی  .و از آن در مقابل آفات محافظت خواهد کرد

نزديک به نخود دارند. روغن اين دانه ها براي مصارف پخت و پز استخراج خواهد 

شد و باقيمانده فرآيند به عنوان ماده اي غنی از پروتئين، به صورت آرد براي 

پخت نان يا به صورت خميري مانند کره بادام زمينی مورد استفاده قرار خواهد 

دانه بوداده نيز می تواند ميان وعده اي مقوي براي کودکان من پنبهگرفت. در ض

 .و نوجوانان باشد
https://digiato.com/article/2018/10/19/%d9%be%d9%86%d8%a8%d9%87-

%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-

%d8%b4%d8%af%d9%87%d8%8c-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-

%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-

%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ 

 

http://droughtconf3.areeo.ac.ir/
https://ptnkish.com/
https://digiato.com/article/2018/10/19/%d9%be%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d9%87%d8%8c-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/
https://digiato.com/article/2018/10/19/%d9%be%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d9%87%d8%8c-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%BE%D9%88%D9%84
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 شبکه آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 

کشور، همکاري هاي آزمايشگاهی و پژوهشی در حوزه منابع طبيعی در سرتاسرها و مراتع کشور به عنوان متولی انجام فعاليتشبکه آزمايشگاهی مؤسسه تحقيقات جنگل

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

اي و بازديد علمی و ها و مراتع کشور، ارائه خدمات متنوع آزمايشگاهی، خدمات مشاورههاي مؤسسه تحقيقات جنگلتوجه به ماهيت تحقيقاتی و پژوهشی آزمايشگاهبا 

باشد که با دارا بودن تجهيزات آزمايشگاهی مناسب و کارشناسان با دانش فنی به روز و منحصر هاي آن میترين اهداف و فعاليتترين و اصلیآموزشی به متقاضيان از مهم

 باشد.هاي دانش بنيان، مراکز صنعتی و کليه متقاضيان میبه فرد، آماده ارائه خدمات تخصصی به اعضاي هيئت علمی، دانشجويان تحصيالت تکميلی، شرکت
 

 
 



  

 

6 

 7331ماه  هرم/543 / شمارهپانزدهمخبرنامه داخلي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور/ سال 

 6831ن ماه 

 بخش تحقیقات علوم چوب
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 جان اندیشهیک فن

 
 

    مشکالت زندگی همچون الشخورند اگر حرکت نکنی، از هم دريده  -۰۰۰

 بودن و نجات خواهی يافت.کمترين حرکت تو، يعنی زنده .شويمی

توانی به شادي از روي آتش بپري و يا با درد در آتش بمانی، انتخاب با می -۰۰7

 توست.

 ست.ی آگاهی به آنچه به ما عطا شده انشکر، يع -۰۰8

جويند، اما اگر شادي را در تنهايی نيز انسانها شادي را در بودن با هم می -۰۰9

 .يايافتی، به کمال نزديک شده

شود که انسانها حريم تمام مشکالت روابط انسانی از آنجايی آغاز می -۰2۷

 شناسند.يکديگر را نمی

 سنده :دکتر فاضل حمید بهنامنوی                                                       
 

 

 
 و برایتان سالمتی و آرامش آرزومندیم. مبارك تولدتان

 

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

 شناسیبخش گياه ۰/8 حمزه بهنام

 گروه بانک ژن ۰/8 جعفري علی اشرف

 بخش گياهان دارويی ۰/8 پورجمال فخري

 انيزاسيونگروه مک ۰/8 عراقی محمدکاظم

 امور اداري 4/8 اميري مهدي

 خدمات آزمايشگاهی ۰/8 رضايی ندا

 بخش زيست فناوري ۰3/8 سرحدي الهام

 گروه حفاظت و حمايت ۰4/8 غالمی ريحانه

 معاونت خدمات پژوهشی ۰۰/8 بهرامی مهين

 بخش مرتع ۰۰/8 افتخاري عليرضا

 پژوهشیامور  ۰7/8 عليمراديان شهرزاد

 بخش چوب ۰9/8 برازنده محمدمهدي

 شناسیبخش گياه 2۰/8 عباس عظيمی روح انگيز

 بخش گياهان دارويی 3۷/8 فکري سميه 

 معرفی کتاب

 سه شنبه ها با موری ��

 !ها زندگیشان بی معناستخیلی

کنند که به اعتقادشان مهم است، رسند، حتی وقتی کاری را میبه نظر نیمه خواب می

 ار در خواب و بیداری هستند.انگ

 به این دلیل است که خواسته اشتباه دارند!

برای این که به زندگی خود معنا بدهید، باید دیگران را عاشقانه دوست بدارید؛ 

خودتان را وقف دنیای پیرامونتان بکنید؛ چیزی خلق کنید که به شما معنا و هدف 

 بدهد!

میچ آلبوم  ✍ 

 ملت عشق ��

اهری هر قدر ظدرون و دل است. لکه  در بیرون و در ظاهر، بلکه در آلودگی اصلی نه

شود. تنها کثافتی که با با آب تمیز می هم بد به نظر بیاید، با شستن پاک می شود،

    است که قلب را مثل پیه در میان  شود حسد و خباثت باطنیشستن پاک نمی

  .گیردمی

 ✍الیف شافاک

 ۴۸۹۱کتاب  ��

نشان جهل و جنون نیست،  داشتن، حتی اقلیت تک نفری، در میان اقلیت قرار

تو به تنهایی جانب حق را  حقیقت در یک سو قرار دارد و کذب در سویی دیگر، اگر

 ... داشته باشد، تو دیوانه نیستی بگیری، و در سوی دیگر، در برابر تو همه دنیا قرار

 جورج اورول ✍
 

 نیمه تاریک وجود ��

هیچ اشکالی ندارد؛ اما بسیاری اوقات  بدی نیست؛ مثبت بودنایمان داشتن اصال چیز 

بردارید. با خودتان عهد ببندید که به آنچه دوست  الزم است که قدم بعدی را خودتان

ریزی کنید. هرگاه خواستید خودتان را محک بزنید که برنامه دارید برسید و برای آن

  .هایتان بکنیدریزیامهتان جدی هستید، نگاهی بر برنزندگی چقدر در تغییر

اید، کمی به عقب برگردید و ببینید آیا واقعا با ای برای کارهایتان نکردهریزیاگر برنامه

 اید یا خیر. خودتان پیمان بسته

تان است، پس باید آن را رویا پردازی نامید، نه اگر هرچه هست فقط در ذهن

 ریزی!برنامه

ی داشته باشند به مرور زمان به فراموشی سپرده مان جاهایی که فقط در ذهنبرنامه

 شوند. می

تان تان نگه دارید احتمال دستیابی به اهدافهایتان را بنویسید و در دسترساگر برنامه

 بیشتر خواهد بود.

 ". . . ایمانی که به عمل منتهی نشود چه ارزشی دارد؟ "گوید: گاندی می

 دبی فورد ✍

 شازده کوچولو ��

 .کردچولو به سیاره دوم رفت. آنجا فقط یک پادشاه تنها زندگی میشازده کو

 بعد از مالقاتی کوتاه, شازده کوچولو خواست که سیاره را ترک کند. 

 خواست او را نگه دارد گفت:اما فرمانروا که دلش می

 کنیم.نرو, تورا وزیر دادگستری می

 شازده کوچولو گفت: اینجا کسی نیست که من او را محاکمه کنم 

 فروانروا گفت: خب, خودت را محاکمه کن!

ترین کار دنیاست! اینکه بتونی درباره خودت قضاوت درستی داشته باشی و این سخت

 عادالنه خودت رو محاکمه کنی...

 ✍آنتوان دوسنت اگزوپری

همکار محترم بخش  عصوم تمیمیمریم ممعرفی این بخش توسط سرکار خانم 

 .گیردکتابخانه صورت می
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 تحقیقاتی هاییافته انتقال و ترویج
 

با تشکيل معاونت ترويج در سازمان و تغيير عنوان معاون پژوهشی مؤسسات و 

ها و در راستاي عملياتی مراکز تحقيقات به معاون پژوهش، فناوري و انتقال يافته

حقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، اداره ترويج نمودن سياستهاي جديد سازمان ت

هاي تحقيقاتی مؤسسه با حکم رئيس محترم مؤسسه تحقيقات و انتقال يافته

 آغاز به کار نمود.  ۷5/۷3/۰39۰جنگلها و مراتع کشور از تاريخ 

هاي تحقيقاتی با گذشت بيش از يکسال از شروع به کار اداره ترويج و انتقال يافته

ها، هاي اين اداره، قوانين، دستورالعملی محققان گرامی با فعاليتو لزوم آشناي

هاي ترويجی سازمان و پاسخ به سئواالت همکاران گرامی، ما را بر آن ابالغيه

داشت تا از ظرفيت خبرنامه مؤسسه در اين راستا استفاده نمائيم. بنابراين، در گام 

سسه، اطالعات مورد نياز در منظور آشنايی هر چه بيشتر پژوهشگران مؤنخست به

 ارتباط با مفاهيم نوشتاري )اثر علمی و اثر ترويجی( ارائه خواهد شد.

فرایند ثبت آثار در ابتدا الزم است يادآوري شود که بر اساس نامه با موضوع 

از سوي معاون محترم پژوهش و فناوري سازمان )جناب آقاي دکتر  ترویجی

خواهند بود تا کليه آثار ترويجی و علمی خود را  رسول زارع(، نويسندگان اثر ملزم

)که در ادامه به شرح آن پرداخته خواهد شد( از طريق سامانه 

http://press.areeo.ac.ir .بارگذاري و ثبت نمايند 

 
 تعاریف

 

  :لعمل ترويجی، نشريه ترويجی، دستنامه ترويجی، دستوراآثار ترویجی شامل
پوستر ترويجی، بروشور، پمفلت، برگه ترويجی يا ليفلت، برگچه، چارت و 

 باشد.اپليکيشن می
 
  :باشد.دستورالعمل فنی، نشريه فنی و کتاب میآثار علمی شامل 

 

پیام و محتوای دانش فنی 
 

 شود.شود. پيام به شکلهاي زير منتقل میپيام نظري است که مبادله می
 علمی و کتب فنی، و ترويجی نشريات از )استفاده اطالعات و دانش انتقال 

 هندبوك )دستنامه(؛
 برگ(؛ تک چارت و پوستر، از )استفاده دادن انگیزه تشویق و نگرش، تغییر 
 به گام نشريات فنی و )دستورالعمل اشتباهات تصحیح مهارت و ارتقاء 

 گام(.
 واهيم پرداخت.شرح مفصل آن خدر شماره آينده خبرنامه به

 ویژگیهای نویسنده 
 

 توانايی نگارش صحيح مطالب(؛ مهارتهای ارتباطی( 
 برخورداری از تسلط و معلومات کافی و عقاید صحیح نسبت به موضوع 

 )داشتن مهارت فنی(؛
 نوشتن به زبان آنها(. باور داشتن و همنوایی با مخاطبان( 

 ترویج کارشناس اداره -فاطمه عباس پور -گردآوری
 

 قوز باال قوز

روز چهارشنبه هفتم شهريورماه سال جاري،  در يک هواي صاف و آفتابی، سيل 
بزرگی در منطقه الريجان واقع در جاده هراز جاري شد که خسارات زيادي به چند 

هاي کشاورزي وارد کرد. دو روز بعد هم مجددا در هواي صاف روستا و زمين
دون آمدن باران، در يک منطقه سيل جاري دومين سيل آمد. چگونه می شودب

روزه  ۰۷ل گفت: تداوم بيش از يشود؟ آقاي رضا مقدم شهردار الريجان درباره س
شدن تدريجی گرماي هوا در اين بخش سابقه نداشت و اين مسئله باعث ذوب

باالدست قله دماوند و جاري  تاهاي باقيمانده از سرماي زمستان در ارتفاعيخ
سابقه هوا در اين موقع از سال ابراز ست. وي نسبت به گرماي بیشدن سيل شده ا

تعچب و نگرانی کرد. قله دماوند آتشفشان خاموشی است که در دوران چهارم 
هزار سال قبل رخ داده.  28۷شناسی تشکيل شده و آخرين آتشفشان آن در زمين

ت. دماوند ترين کوه ايران اسمتر از سطح دريا و مرتفع 5۰7۰ارتفاع اين کوه 
برف چال و يخچال کوچک است که در  5يخچال طبيعی بزرگ و  ۰۰داراي 

سابقه هوا باعث شد که طول هزاران سال تشکيل شده. امسال پايداري گرماي بی
هاي باستانی اين قله رفيع، به يکباره آب و به صورت سيل در دامنه جاري برف
 شود.

هاي جنوب سوزي وسيع در جنگلمرداد( امسال، چندين آتش 7جوالي ) 29از 
سوزي در اراضی جنگلی کاليفرنيا اتفاق افتاد. ده روز بعد دو بخش بزرگ آتش

آنجلس به هم رسيدند و بزرگترين حريق طبيعی در تاريخ اطراف شهر لس
هزار هکتار از جنگل سوخته.  ۰۰7کاليفرنيا را ايجاد کردند. تاکنون بيش از 

سوزي تا آخر ماه آگوست رود اين آتشگويد: انتظار نمییفرماندار ايالت کاليفرنيا م
درجه  43)نيمه اول شهريور( مهار شود. دماي هوا در برخی از نقاط کاليفرنيا به 

سانتی گراد رسيده. خشکی منطقه، گرماي هوا و باد شديد از جمله داليل 
سوزي اعالم شده. يک مامور آتش نشانی گفت: وضع بدي گسترش اين آتش

زي در منطقه ما تبديل به يک ت ولی بايد به آن عادت کنيم، چون آتش سواس
پديده عادي شده. در سال هاي قبل، سالی يک يا دو آتش سوزي بزرگ داشتيم. 

 افتد.حاال ظرف يک هفته سه تا چهار آتش سوزي بزرگ اتفاق می
 

 
 

پرتغال رکورد در تابستان امسال گرماي هوا در اروپا هم بيداد کرد و اسپانيا و 
ترين دما در اروپا را شکستند. گرماي هوا به خصوص در جنوب غرب اروپا به گرم

دليل ورود يک جبهه هواي گرم از سمت شمال آفريقا به شدت افزايش پيدا کرد. 
کارشناسان هواشناسی اعالم کردند در نيمه تابستان دماي هوا در اين کشور به 

رسيد، گرمايی که تا پيش از اين هرگز مشاهده  درجه سانتی گراد خواهد 5۷تا  48
نشده بود و مشکالتی مانند خشکسالی و گردبادهاي سهمگين را به همراه آورده. 
کشور سوئد که در شمال اروپا و نزديک مدار قطب واقع شده، امسال به دليل 
خشکی هوا با مشکل آتش سوزي هاي جنگلی روبه رو شد. دامنه اين حوادث در 

http://press.areeo.ac.ir/
http://press.areeo.ac.ir/
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اخير تا نزديکی کمربند فطب شمال امتداد پيدا کرد. محققان نسبت به  هايماه
گرم شدن قطب شمال، بيش از ساير قسمت هاي نيمکره شمالی نگرانند چون 
کاهش تفاوت دما ميان قطب شمال و خط استوا تغييرات جوي عظيم را به وجود 

 خواهد آورد.
 3۷و دليل آن چيست؟  به راستی چه اتفاقی در سراسر دنيا در حال وقوع است

هاي آينده به بينی کرد، در سالسال پيش دانشمندي به نام جيمزهانسن پيش
اي به وقوع خواهد پيوست، به رفتن گرماي جهان، تغييرات اقلمی گستردهدليل باال

ها بيشتر و ها و سيلناتر، وقوع طوفطوري که زمين به شکل قابل توجهی گرم
جهان را در بر خواهد گرفت. طبق اعالم اداره ملی  تري ازخشکسالی سطح وسيع

سال گذشته متوسط هواي جهان ساليانه  3۷اقيانوسی و جوي اياالت متحده، طی 
درجه افزايش يافته. اين گرمايش  5/۰درجه سانتيگراد و در مجموع  ۷5/۷حدود 

وا به در ايران ه در بعضی از مناطق  به مراتب فراتر از افزايش جهانی بوده، مثالً
سال اخير گرم تر شده. برخی مناطق آالسکا نيز بيش  3۷درجه در  3طور متوسط 

درجه در تابستان گرم تر و سطح يخ  8/4درجه در زمستان و بيش از  5/3از 
   هاي ناسا نشان درياي شمال نزديک به يک سوم کاهش پيدا کرده. ماهواره

 279ميزان  2۷۰7 تا 2۷۷2هاي طبيعی زمين، بين سالهاي دهند يخچالمی
اند که زمين اند. دانشمندان علوم آب و هوا هشدار دادهميليارد تن يخ، از دست داده

رود. دليل تغييرات اقليمی پيش می "نقطه بدون بازگشت"به سرعت به سمت 
اي ناشی از هاي انسانی و انتشار بيش از حد گازهاي گلخانهزمين، فعاليت

يش از گذشته جو زمين را آلوده کرده. گرچه سوزاندن سوخت فسيلی است که ب
ها ديگر از توان بازسازي تخريب طبيعت توان بازسازي خود را دارد، ولی ظاهراً

کشور  ۰95با حضور  2۷۰5خارج شده است. بيانيه کنفرانس پاريس که در سال 
قاطعانه براي مقابله با گرمايش  2۷35برگزار شد، اعالم کرد، اگر دولت ها تا سال 

درجه امري  2محدودکردن گرمايش جهانی در حد  رگيهانی وارد عمل نشوند دج
 غيرممکن خواهد بود و اگر گرماي جهانی به بيش از اين نقطه برسد، احتماالً

تواند بسياري از نقاط جهان را به مکانی اي جهانی رخ خواهد داد، که میفاجعه
هاي يشتر از پيش بينیشدن زمين بسرعت گرم غيرقابل زيست تبديل کند. ظاهراً

قبلی است و اين فاجعه ممکن است زودتر اتفاق بيفتد، چندان که آثار آن در تمام 
 جهان قابل رويت است.

لطفی قرار هاي اخير بسيار مورد بیمحيط زيست خشک و کم آب ما در سال
هاي زيرزمينی از بين رفته هاي زيادي حفر شده. در نتيجه ذخاير آبگرفته. چاه

شده و حجم تبخير آب بسيار افزايش يافته. دولت . سدهاي زيادي زدهاست
بيشترين فشار را براي ايجاد شغل بر دوش بخش کشاورزي که راندمان آن بسيار 

رويه آب پايين است، گذاشته و مصرف آب را افزايش داده. مردم به مصرف بی
شده. در اين  زقوز باالی قواي هم که اند. گرماي جهانی و منطقهعادت کرده

ران آب را تعديل کند، مصرف بهينه و عادت حتواند بشرايط بهترين راهی که می
 ش.ب                                        جويی در مصرف آب است.      به صرفه

 

 عامل انقراض دایناسورها
 تواند منکرگر کسی نمیيو د هاي اخير فسيل انواع دايناسور کشف شدهدر سال

، تئوري دانشمندان ۰98۷وجود اين حيوانات در روي کره زمين باشد. ابتدا در سال 
در مورد انقراض دايناسورها، اثرات مخرب زيست محيطی ناشی از برخورد يک 

زمين بود. چندي بعد با کشف گودالی موسوم به سنگ آسمانی عظيم با کره
نظريه بدست آمد،  در خليج مکزيک، شاهدي قطعی بر درستی اين "چيکسولوب"

ميليون سال قبل سقوط کرده بود و تاريخ  ۰5چون اين سنگ آسمانی حدود 
 سقوط آن با زمان انقراض دايناسورها تقريبا منطبق بود.

يک گودال ديگر که در اثر برخورد يک سنگ آسمانی ايجاد شده  2۷۷2در سال 
ند. تا مدتی اهميت گذاشت "بولتيش "بود، در اوکراين کشف شد. نام اين گودال را 

اين کشف در ارتباط با انقراض دايناسورها آشکار نبود. در مطالعاتی که دانشمندان 
ها وجود هاي گلی اين گودالبر روي گرده و هاگ فسيل گياهانی که در اليه

 اند.ها محل اصابت شهاب سنگ را پوشاندهاي از سرخسداشت، دريافتند اليه
اي براي رشد و نمو پس از وقوع يک فوق العاده سرخس گياهی است که توانايی

هايی از هاگ سرخس در زمين، نابودي جمعی زيست محيطی دارد و وجود اليه
اي از فسيل ها است. چندي بعد اليههميشه نشانگر خوبی از برخورد شهاب سنگ

هاگ سرخس در اليه ديگري که حدود يک متر باالتر از اولی بود پيدا شد. اين 
اي اخيرتر است. کشف اليه دوم برخورد يک شهاب سنگ ديگر در دورهنشانه 

اتفاق نيافتاده  دهد که برخوردهاي بولتيش و چيکسولوب به طور همزماننشان می
ها به فاصله حدود هزار سال از يکديگر به زمين برخورد کرده بلکه شهاب سنگ

که در اثر برخورد نابود کنند که دايناسورها به جاي آناند. محققان اکنون فکر می
شده باشند، در طول چند هزار سال، در اثر برخورد دو شهاب سنگ منقرض شده 
باشند و اين احتمال مطرح شد که زمين در آن دوران ممکن است هدف اصابت 
يک رشته شهاب سنگ هاي بزرگ و کوچک قرار گرفته، به شکلی که به تدريج 

 قرض شده.نسل بسياري از گونه هاي دايناسور من
پروفسور مونيکا گريدي، کارشناس شهاب سنگ می گويد: يک احتمال آن است 
که اين بارندگی، ناشی از برخورد دو سنگ عظيمی در نزديکی کره زمين بوده و 

 تکه سنگ هاي ناشی از اين برخورد بعداً تدريجا به زمين افتاده است.
اندازي کرده. هدف اين راه  "حفاظت فضايی"ناسا اخيرا برنامه اي موسوم به 

برنامه زيرنظر داشتن اجرامی است که به زمين نزديک می شوند، تا شايد بتوان 
 قبل از اصابت، راهی براي جلوگيري از برخورد آنها به زمين پيدا کرد.
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