
  

 

خبرنامخبرنام
  هه

 7934ماه  بهمن 754 / شمارهپانزدهمسال خبرنامه داخلي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور/ 

6831 

1 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی شناخت انسان در دو ی انسان را آشکار کند، همهو هرگز فراموش نکنید که تا روزی که خداوند بخواهد آینده
 : کلمه خالصه میشود

           ...انتظار کشیدن و امیدوار بودن
 الکساندر دوما

 
 45« های نگارشینکته»

 درست بنویسیم

   2صفحه             پوشی کردن(کر، اغماض )چشممحذور )گرفتاری(، نمازگزار، موجه، لش

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                    

                                                                                                                 

 اخبار علمی
 

 2صفحه                                                                 (Google Scholarگوگل اسکوالر ) یالمللنیب یاستناد گاهیدر پا ”رانیجنگل و صنوبر ا قاتیتحق“ثبت فصلنامه 

 3صفحه                                                                                                            مى شود هیبه دولت ارا ۸۹ وریتوسعه زراعت چوب کشور تا شهر یاتیملع برنامه

 3صفحه                                                                                                                                      منتشرشد رانیا عتیطب هینشر ۷۹۸۱بهمن و اسفند  یشماره

 4صفحه                                                                                      به قلم دکتر جلیلی در مجله طبیعت ایران سرمایه گذاری ملی در پژوهش و فناوری ملی ضرورت

 4صفحه                                                                         قلم خانم دکتر سفیدکن در مجله طبیعت ایران به گیاهان دارویی، اقدامی ضروری در مسیر توسعه اصالح

 5صفحه                                                                                                                   نوشهر یسشنا اهیدر باغ گ ”رانیا دهیارک یجشنواره مل نیچهارم" برگزاری

 6صفحه                                                                      جنگلها و مراتع کشور قاتیدر موسسه تحق یمراسم چهلمین جشن سالگرد پیروزی انقالب اسالم یبرگزار

 7صفحه                                                                                                                                          شبکه آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 

 
 

 

 انتصابات

 ...مرتضی خداقلیجناب آقاي 

 ...عباسعلی مطلبیجناب آقاي 

 ...علی اکبر مویدیجناب آقاي 

 ...حسن خمیس آبادیجناب آقاي 

 ...خالد میریآقاي  جناب

                                                           ...دکتر صالحی جوزانیجناب آقاي 

 فرهاد فرزین...جناب آقاي 

   2صفحه                                                            حسین حکم آبادی...جناب آقاي 

 

                                                                        

                                            

                                                                                                  

 

                    

                                        

 

 9صفحه                                                                یشه                        ان اندیک فنج

 9صفحه                                                 من به دنیا اومدم                                          

 9صفحه                                                                                                                        معرفی کتاب

 01صفحه                                                                اخبار علمی                                  
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 به خوشبختی رسید؟ از چه راهی می توان
بی رنگ و کسل کننده و داشتن مشکل عامل خوشبختی نیست، خوشبختی در توانایی کنار آمدن منتقی با مشکالت است. شاید اگر هیچ مشکلی در دنیا وجود نداشت، زندگی 

وزي یک مشکل براي من بفرست تا حل کنم و از زندگی لذت خدایا ر“شد. ظریفی به طنز می گفت اي براي حل کردن نداشتند، فرتوت و بی رمغ میاگر ذهن ها مسئله

صبور باشید و مثبت  در زمانی که با مشکلی دست و پنجه نرم می کنیم نباید منتظر پیروزي هاي سریع باشیم، پیروز شدن بر مشکالت نیازمند زمان است. بهتر است” ببرم.

ید این اتفاق به سرعت نیفتد اما باید مطمئن باشید، باالخره خواهد افتاد. همیشه نگاهتان به آنچه که دارید باشد و فکر کنید و معتقد باشید همه چیز درست خواهد شد، البته شا

 .واهید کردبرایتان باقی مانده چه خنه به چیزهایی که می توانستید به دست آوري و غفلت کرده اید یا چیزهاي که از دست داده اید. آنچه اهمیت دارد این است که با آنچه که 

نکته را به خاطر بیاورید تا در حل مشکالت به شما یاري برساند و حرکت شما را  ۸رود و مشکالت شما پیچیده شده، این اگر زمانی احساس کردید زندگی به خوبی پیش نمی

 .در جاده خوشبختی سریع تر کند

                   درد بخشی از پروسه حل مشکالت است

 ه چیز گذرا استدر زندگی هم -2

 کندشکایت کردن چیزي را عوض نمی -3

 هاي شما نشانه قدرت شما استجاي زخم -4

 رویه خود را تغییر دهید -5

 به شرایط منفی زیاد اهمیت ندهید  -6

 شرایط ممکن را قبول کنید -7
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 6831ن ماه 

 انتصابات
 

رئیس محترم موسسه  ياز سو یحکم یط مرتضی خداقلی،جناب آقاي 

رئیس بخش تحقیقات مرتع »تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به عنوان 

 .منصوب شدند «موسسه

وزیر و رئیس معاون محترم  ياز سو یحکم یط عباسعلی مطلبی،جناب آقاي 

 «رئیس سازمانمشاور » عنوانت آموزش و ترویج کشاورزي به سازمان تحقیقا

 .منصوب شدند

وزیر و رئیس معاون محترم  ياز سو یحکم یط علی اکبر مویدی،جناب آقاي 

معاون » سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي به مدت دو سال به عنوان

 .منصوب شدند «سازمان و رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

وزیر و معاون محترم  ياز سو یحکم یط ،حسن خمیس آبادیآقاي  جناب

 در سمت رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي به مدت دو سال

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان »

 .شدندابقا  «کرمانشاه

ازمان وزیر و رئیس سمعاون محترم  ياز سو یحکم یط خالد میری،جناب آقاي 

رئیس مرکز » تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي به مدت دو سال در سمت

ابقا  «تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان )ایرانشهر(

 .شدند

وزیر و معاون محترم  ياز سو یحکم یط دکتر صالحی جوزانی،جناب آقاي 

 به عنوان رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي به مدت دو سال

 .منصوب شدند «سردبیر مجله بازتاب»

مدیرکل دفتر منابع انسانی و  ياز سو یحکم یط فرهاد فرزین،جناب آقاي 

نوسازي اداري سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي به مدت دو سال به 

 «معاون ساختار و تشکیالت دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری» عنوان

 .منصوب شدند

معاون محترم سازمان و  ياز سو یحکم یط حسین حکم آبادی،آقاي جناب 

سرپرست گروه تخصصی » رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزي به عنوان

 .منصوب شدند «علوم باغی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

 

 45« های نگارشینکته»

 درست بنویسیم

 شی کردن(پومحذور )گرفتاری(، نمازگزار، موجه، لشکر، اغماض )چشم

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

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

 نکته مهم:

 (.شیوه نگارش اعداد و ارقام) شوداستفاده می عدددر موارد زیر همیشه از 

جدولهاي آماري، نتایج مسابقات ورزشی، طول و عرض جغرافیایی، مبلغ، صفحات 

شناسنامه، تاریخ تولد، شماره تلفن،  ها، شمارهنامهکتاب، مواد قانونی، تصویب

 شماره خانه، ساعات روز، درجه حرارت بدن، وزن، قد و شماره اتومبیل.

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

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

 

در پایگاه استنادی ” تحقیقات جنگل و صنوبر ایران“ثبت فصلنامه 

  (Google Scholar) المللی گوگل اسکوالربین
 

 
 

" تحقیقات جنگل و صنوبر ایران" فصلنامهرساند با کمال مسرت به اطالع می

در  23/01/97اندرکاران نشریه، در تاریخ ها تالش قابل تقدیر دستپس از ماه

نمایه  (Google Scholar) المللی گوگل اسکوالرپایگاه استنادي معتبر بین

وم جنگل کشور است که در این پایگاه این نشریه اولین مجله تخصصی عل .شد

و میانگین شاخص  6ساله نشریه در این پایگاه شود. شاخص هرش پنجنمایه می

اندرکاران نشریه و همچنین باشد. این موفقیت را به کلیه دستمی ۸هرش آن 

 .نماییمخانواده بزرگ مؤسسه تبریک عرض می

لها و مراتع کشور منتشر توسط مؤسسه تحقیقات جنگ 0377این نشریه از سال 

نام ابتدایی آن تحقیقات جنگل و . است پژوهشی-علمی شده و داراي درجه

به تحقیقات جنگل و صنوبر ایران تغییر نام یافته است.  4صنوبر بوده که از شماره 

شود. نشریه تحقیقات صورت فصلنامه منتشر میدر حال حاضر این نشریه به

 DOAJ ،Google المللیبینهاي معتبر هجنگل و صنوبر ایران در پایگا

Scholar،ISC  و Ricest  نمایه شده است. 

که  تحقیقات جنگل و صنوبر ایران هايهاي پژوهشی در یکی از زمینهمقاله

شوند. با شود، براي چاپ در این نشریه بررسی میبراي نخستین بار منتشر می

 معادل فارسی مصوب واژه بیگانه

 چهرهتک پرترهُ

 کارآماده به استندبای

 فیزیک درمانی فیزیوتراپی

 پرتودرمانی دیوتراپیرا

 رایانة کیفی تاپلپ

http://ijfpr.areeo.ac.ir/
http://ijfpr.areeo.ac.ir/
http://ijfpr.areeo.ac.ir/
http://ijfpr.areeo.ac.ir/
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و حفاظت جنگل، ژنتیک و توجه به انتشار نشریات تخصصی با موضوعات حمایت 

هاي جنگلی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و بندي گونهفیزیولوژي جنگل و رده

مراتع کشور، مقاالتی که با موضوعات فوق براي این نشریه ارسال شوند، فقط در 

هایی که در سطح صورت تأیید هیأت تحریریه بررسی خواهند شد. پژوهش

وند نیز فقط در صورت تأیید هیأت تحریریه شاي انجام میآزمایشگاهی و گلخانه

براي دسترسی به سایت نشریه جنگل و صنوبر . مورد بررسی قرار خواهند گرفت

 .مراجعه کنیدایران، 

 براي مشاهده لینک نمایه نشریه و مقاالت پراستناد آن در پایگاه استنادي

Google Scholar   مراجعه کنیدزیر  آدرس به. 

tions?hl=en&view_op=list_hhttps://scholar.google.com/cita

core&venue=xwp_ck8sq_EJ.2018 
 

 

به دولت  ۸۹برنامه عملیاتی توسعه زراعت چوب کشور تا شهریور 

 ارایه مى شود
 

 
 

عنوان یک فرصت درآمدي و معیشتی همراه با کشت زراعت چوب اغلب به

ي که طورهاي اقتصادي مورد توجه هست بهمحصوالت زراعی و یا دیگر فعالیت

هاي زراعی، باغات میوه و یا دیگر کنندگان چوب داراي زمیناکثر تولید

عنوان یک فعالیت صرف ندرت زراعت چوب بههاي اقتصادي هستند و بهفعالیت

والً مآید. چرا که معبراي شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب می

و صرف  گذاريهاي خصوصی و بخصوص افراد حقیقی توانایی سرمایهبخش

سال بعد را ندارند. در این  01تا  ۸هاي سنگین اولیه براي دستیابی به سود هزینه

ص حقیقی وجود دارند اهاي صنعتی و معدود اشخها و شرکتمیان صاحبان بنگاه

که با دراختیار داشتن عرصه مناسب وسیع و مدیریت مناسب زراعت چوب را 

کنند. موسسه تحقیقات ري میعنوان یک فعالیت اقتصادي انحصاري پیگیبه

ها و مراتع کشور با توجه به رسالت و نقش حیاتی و راهبردي آن در جنگل

هاي اجرایی کشور در حفظ، احیاء، طبیعی کشور و کمک به ارگانتحقیقات منابع

طیعی، مسئولیت تدوین برنامه راهبردي تحقیقات برداري منابعتوسعه و بهره

 12/00/97 مورخ  شنبهسه روز در   رواز همین زراعت چوب را پذیرفته است

یابی توسعه بررسی پتانسیل“تحت عنوان  راهبردها تدوین مشورتی گروه جلسه

با حضور اعضاي محترم هسته مرکزي و گروه تحقیقات ” زراعت چوب در کشور

 .صنوبر و بخش تحقیقات جنگل بررسی شد

در گام اول معیارها و  در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد که

وه کارگر یک توسط هاي چوبده مورد نظربه ظرفیت گونه هاي مربوطشاخص

یک تقسیم کار مشخصى  تخصصی در ستاد موسسه مشخص شود و سپس با

سنجى زراعت چوب را در مناطق رویشى آغاز نمایند، هاى مطالعاتى، کار توانگروه

به دولت ارائه  9۸شور تا شهریور قرار است بسته اجرایی توسعه زراعت چوب ک

 .گردد

 

 نشریه طبیعت ایران منتشرشد ۷۹۸۱ی بهمن و اسفند شماره

 
ها و دانش سیاستمداران، منظور توسعه دیدگاهبه “طبیعت ایران“نشریه 

برداران و سایر ، بهرهسازان، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان، کارشناسانسیاست

عالقمندان به منابع طبیعی ایران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طی نامه 

مجوز نشر دریافت کرده است. این نشریه  01/00/94در تاریخ  94/24779شماره 

شرح زیر مقاالت و بخش به متمایز از سایر نشریات علمی کشور است و در دوازده

 مطالب را چاپ می کند:

 صفحه 026، در 0397، بهمن و اسفند 03شماره پیاپی  – 6، شماره 3 دوره

 :خوانیددراین شماره می 

سخن مدیر مسئول با موضوع قدم هاي جدي براي اجراي طرح جامع حفاظت از  

 ذخایر ژنتیکی گیاهی کشور به قلم دکتر عادل جلیلی

 :ا،شاملدیدگاه ه 

 "ضایعات هرس نخل"تامین مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ کشور با استفاده از 

 (دام -دانش سنتی مرتبط با جنگل )بخش پنجم: نظام جنگل

 هاي داخلی ریزگرد خوزستانوضعیت اجراي مقررات مدیریت مراتع در کانون

 :نامه های علمی

 ن مرکزياصالح مراتع تخریب شده در مناطق نیمه استپی استا

 (گردوهاي کهنسال ایران )بخش اول

 یاب( به تنش خشکیهاي چوبی فراتوفیت )آبواکنش ریشه گونه

 زنی در بذرهاي چند خانواده گیاهی بومی ایرابررسی رفتار جوانه

http://ijfpr.areeo.ac.ir/
http://ijfpr.areeo.ac.ir/
http://ijfpr.areeo.ac.ir/
https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_hcore&venue=xwp_ck8sq_EJ.2018
https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_hcore&venue=xwp_ck8sq_EJ.2018
https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_hcore&venue=xwp_ck8sq_EJ.2018
http://irannature.areeo.ac.ir/
http://irannature.areeo.ac.ir/
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مدیریت مراتع در محدوده طرح مقابله با ریزگرد جنوب  بررسی مقدماتی نحوه

 شرق اهواز

 :گفت و گوهای چالشی

مطرح شد: ” هاي کشوربررسی عوامل مهم تخریب جنگل” یزگرد تخصصیدر م

ها و راهبردهاي پیشنهادي براي مدیریت بهینه نگاهی به گذشته مدیریت جنگل

 آن

 :نگاهی به طبیعت ایران

 گاه جنگلی فندق ایران را دریابیدفندقلو، بزرگترین ذخیره

 :ستون ها

( حفاظت از جنگلهاي 2اوري گذاري ملی در پژوهش و فنضرورت سرمایه (0

( اصالح گیاهان دارویی، 3طبیعی، راهبردي استراتژیک، در سازگاري با تغییر اقلیم 

 اقدامی ضروري در مسیر توسعه

 : دانشمندان ایرانی

زندگینامه دکتر سیروس تمدنی عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و 

 مراتع کشور و اولین رئیس بخش تحقیقات جنگل

 :های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایرانی گونهمعرف

 در ایران Smirnovia turkestana اي نادر به نامبررسی جایگاه حفاظتی گونه

 :اخبار علمی و تحلیلی

 هاي برگی به عنوان نشانگرهاي تشکیل همزیستی میکوریزاییاستفاده از مولکول

 دهدآب وهواي غیرمعمول بسیار مرطوب و خشک رخ می

 کنیمتر از آن چیزي است که ما فکر میاي حشرات و گیاهان سختبق

 کننها پاک میها به کمک یکدیگر خاک را از آالیندهها و باکتريگیاهان، قارچ

 :نقد کتاب

 "ژئومورفولوژي ایران" نقد سه کتاب

 :تصاویری از طبیعت ایران

 هاي افراتخته، استان گلستانجنگل

 و جوکندان، شهرستان تالش، استان گیالنشده لیسار  منطقه حفاظت

 سد امیرکبیر، جاده چالوس

 ارتفاعات البرز جنوبی

 

 ضرورت سرمایه گذاری ملی در پژوهش و فناوری ملی

 به قلم دکتر جلیلی در مجله طبیعت ایران 
 

گذاری در تولید علم توان روند سرمایهای که میهای توسعهیکی از شاخص

گذاری در ا سنجید و آن را تحلیل کرد سرمایهو فناوری در یک کشور ر

پژوهش و تعلیم سهم آن در تولید ناخالص ملی است. چرا که توسعه زیر 

گذاری الزم ساخت علوم، پژوهش و فناوری نیازمند عزم ملی در سرمایه

است و باید تاکید کرد که هر نوع هزینه صورت گرفته در این بخش به 

وب می شود. مقایسه میزان سرمایه گذاری منزله سرمایه گذاری ملی محس

کشورهای مختلف در این ارتباط جالب توجه است و نشان از نگرش آنها 

در جهت گیری توسعه آن کشورهاست. میانگین درصد هزینه در تحقیق و 

درصد  32/3( نسبت به تولید ناخالص در جهان حدود R & Dتوسعه )

درصد(، آلمان  23/4وبی )است و این عدد در کشورهایی مانند کره جن

درصد(،  2/1درصد(، مالزی )  44/3درصد(، ایاالت متحده آمریکا )  34/3)

 4/0درصد( و امارات متحده عربی حدود  1درصد(، ترکیه )  14/1برزیل ) 

درصد تا  13/0درصد است. برای ایران این رقم بستگی به منابع مختلف از 

که در برنامه پنجم توسعه پیش درصد نوسان دارد. در حالی 6/0ماکزیمم 

درصد شده بود و در برنامه ششم، سهم دولت در اعتبارات تحقیق  2بینی 

حدود  1234، در سال GDPدرصد  1/1حدود  1236و توسعه در سال 

درصد و در نهایت در سال  32/1حدود  1231درصد، در سال  14/1

دولتها در درصد تعیین شده است. با توجه به عملکرد  5/1حدود  1400

ها غیرقابل دسترس پنج برنامه توسعه ای گذشته کشور، این هدف گذاری

 و در حد شعار می باشد.

گذاری حال اگر این درصدها در کشورهای مختلف به عدد واقعی سرمایه

گذاری در تحقیق به دالر آمریکا معادل شود تصویر بدست آمده در سرمایه

 شود. الب تر میو توسعه در این کشورها شفاف تر و ج

برای مشاهده متن کامل این نوشته ، به قلم جناب آقای دکتر عادل 

، 33شماره پياپی  - 6، شماره 3دوره  مجله طبيعت ايران" به جلیلی،

 .مراجعه نمایید "(311، صفحه 3331بهمن و اسفند 

 

 اصالح گیاهان دارویی، اقدامی ضروری در مسیر توسعه

 به قلم خانم دکتر سفیدکن در مجله طبیعت ایران

 

در نوشتارهای پیشین این ستون در مورد تعدادی از گیاهان دارویی مهم 

های کشت قابل توجهی برخوردار هستند و روش کشور که از سطح زیر

توسعه آنها مطالبی ذکر شد. تعدادی از این گیاهان عبارت بودند از 

 زعفران، گل محمدی، زیره سبز و گشنیز. 

ترین محصول کشاورزی و دارویی عنوان گراناشاره شد که زعفران به

والت جهان، به دالیلی همچون نیاز آبی کم در مقایسه با سایر محص

کشاورزی، اشتغال روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها، ارزش دارویی و 

ونقل و از همه مهمتر درآمد زیاد ای زیاد، سهولت نگهداری و حملادویه

آن نسبت به سایر محصوالت کشاورزی، یک محصول ویژه و قابل توجه 

رد تولید رود. قابل ذکر است که تنوع بسیار زیادی از نظر عملکشمار میبه

در هکتار زعفران و همچنین مقدار کروسین و پیکروکروسین در زعفران 

 تولیدی مناطق مختلف وجود دارد.

ترین گیاهان دارویی و معطر ایران است که گل محمدی نیز یکی از مهم

گیری سنتی در کشور دلیل وسعت سطح زیر کشت، سابقه دیرینه گالببه
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ای برخوردار است. عتی از اهمیت ویژهو تولید گالب و اسانس در سطح صن

ازجمله محصوالتی است که  Cuminum cyminumزیره سبز با نام علمی 

ایران سهم زیادی از تولید و صادرات جهانی آن را در اختیار دارد و بین 

درصد از تولید جهانی این محصول متعلق به ایران است. گشنیز  40تا  30

رویی است که از نظر سطح زیر کشت در نیز یکی از گیاهان خوراکی و دا

گیاه نیز تفاوت در  2ایران در جایگاه مناسبی قرار دارد. در مورد این 

عملکرد کمی و کیفی تولید در مزارع مختلف بسیار زیاد است. سطح زیر 

ساله )بر اساس آمار  5کشت، تولید و متوسط عملکرد این گیاهان در بازه 

نشان داده  4تا  1های شاورزی( در شکلمعاونت باغبانی وزارت جهاد ک

 شده است.

 فاطمه دکتر خانم سرکار برای مشاهده متن کامل این نوشته، به قلم 

، 33شماره پياپی  - 6، شماره 3دوره  مجله طبيعت ايران" به کن سفید

 مراجعه نمایید" (313، صفحه 3331بهمن و اسفند 

 

در باغ گیاه ” چهارمین جشنواره ملی ارکیده ایران"برگزاری 

 شناسی نوشهر
 

 
 

های ارکیده، چهارمین جشنواره ملی ارکیده ایران در چهار بخش گل

در باغ  34بهمن  16در  ،های بیرونیگیاهان آپارتمانی، صنایع جانبی و گل

بهمن  13بهمن تا  16 از  گیاه شناسی نوشهر افتتاح گردید. این جشنواره

عصر، به مدت چهار روز در معرض بازدید  4صبح تا  3، از ساعت 1234

عالقمندان به گل و گیاه قرار گرفت. در این جشنواره بیش از چهل غرفه 

د. چهارمین جشنواره به نمایش و فروش تولیدات خود مبادرت ورزیدن

ارکیده تفاوتهای چشمگیری با سه جشنواره دیگر داشت، حضور تولید 

،کود، ای، محصوالت جانبی مثل خاککنندگان گیاهان بیرونی و محوطه

وسایل باغبانی، بذر و غرفه هایی که مواد خوراکی ارائه کردند، همگی در 

 .این جشنواره برای اولین بار اتفاق می افتاد

تولید و صادر کننده ارکیده کشور حضور  46ن جشنواره چهار روزه، در ای

 .دارند

کنندگان گل و گیاه در این جشنواره انواع گل ارکیده به همراه تولید

مترمربع  400متر مربع فضای نمایشگاهی و  500گیاهان تزئینی را در 

      کنندگان معرفی فضای آزاد در معرض نمایش گذاشته و به بازدید

 .کنندمی

افتتاح چهارمین جشنواره ارکیده نوشهر با حضور جناب آقای مهندس 

خیریانپور معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 

مازندران، جناب آقای دکتر صفر نژاد فرماندار محترم نوشهر، نمایندگان 

روسای مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و جمعی از مسئولین و 

ادارات شهرستان نوشهر و تولید کنندگان گلهای ارکیده، گیاهان آپارتمانی 

 .و فضای باز و صنایع جانبی در باغ گیاه شناسی نوشهر انجام پذیرفت

 ضمن( نوشهر  در این مراسم، جناب آقای علی امانی )شهردار محترم

ها و مراتع مساعدت ریاست محترم موسسه تحقیقات جنگل از تشکر

جناب آقای دکتر جلیلی و ریاست محترم باغ نوشهر بابت همکاری  ور،کش

 صنعت در برگزاری جشنواره و میزبانی، به نقش جشنواره در توسعه

های معرفی جاذبه و توریست جذب میزان افزایش طریق از گردشگری

 . گری نوشهر به کل کشور اشاره نمودگردش

ت سالم و طبيعی با در اين جشنواره تعدادي از غرفه هاي محصوال

جهت شناسی ملی ايران، مديريت و همکاري روابط عمومی باغ گياه

شناسی نوشهر بازديدکنندگان از باغ گياهتعداد افزايش حمايت از باغ و 

 برگزار شد.مکان  آن در 

پس از مراسم افتتاحيه جشنواره کار خود را رسما آغاز نمود و در که 

 .ار نفر از اين جشنواره بازديد نمودندهمان روز نخست بيش از چهار هز

استاندار محترم استان مازندران، دکتر احمد حسین زادگان عصر جمعه در 

حاشیه بازدید از جشنواره گل ارکیده در گفت و گو با اصحاب رسانه بیان 

که مازندران ظرفیت زیادی برای پرورش گل و گیاه زینتی، شاخه  :داشت

که باید از این ظرفیت در جهت توسعه  گل بریده و درختچه ها دارد

صادرات استفاده کرد. وی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره گل 

ارکیده در نوشهر افزود: به تمامی فرمانداران اعالم شده که برحسب 

های مرتبط همچون های هر شهرستان یا حتی بخش جشنوارهظرفیت

ر دراولویت کار قرار جشنواره گل نرگس در جویبار و ارکیده در نوشه

دهند. وی به استقبال مردم از این جشنواره اشاره کرد و افزود: هرچند 

های آینده چهارمین جشنواره در فضایی زیبا برپا شد ولی باید برای سال

در وسعت بیشتر و تنوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در این بازدید 

شکی، فرماندار نوشهر، نماینده محترم نوشهر، جناب دکترقاسم احمدی ال

بخشداران و معاونین فرمانداری نوشهر و جمعی از مسئولین شهرستان 

 .استاندار را همراهی کردند
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ای خود را به معرض شناسی نوشهر هم تولیدات گلخانهغرفه باغ گیاه

فروش گذاشت و در کنار برگزاری جشنواره میزبان افرادی که مایل به 

شناسی با دریافت گردید. بازدید از آربراتوم باغ گیاهبازدید از باغ بودند هم، 

ورودی صورت پذیرفت ولی بازدید از قطعات شمالی باغ که محل اجرای 

 .جشنواره بود، رایگان بود
 

 
 

در طول برگزاری این جشنواره عالوه برشهروندان نوشهری و مسئولین و 

شهرهای همجوار، مدیران دولتی شهرستان، شهرداران و اعضای شورای 

روسای ادارات مختلف و دانشگاهیان، اساتید دانشگاههای منطقه به همراه 

هایشان و نیز اقشار مختلف مردم و عالقمندان به گل و گیاه از خانواده

استانهای همجوار و گروههای گردشگری و گروههای مختلفی از دانش 

 .آموزان نیز از این جشنواره بازدید نمودند

مگیر مردم و مسئولین از این جشنواره باعث آشناشدن بیشتر بازدید چش

آحاد مردم با این باغ باارزش گردید. بسیاری از مردم اذعان داشتند که تا 

قبل از این وارد باغ نشده و باغ گیاه شناسی نوشهر را ندیده بودند. قطعا 

ن شناسی در زمابرگزاری اینگونه جشنواره ها باعث معرفی بهتر باغ گیاه

 .کوتاهتری خواهد بود

 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در جشن برگزاری مراسم چهلمین 

 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 

سالگرد پیروزي انقالب اسالمی روز سه شنبه مورخ جشن مراسم چهلمین 

در محل سالن آمفی تئاتر موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با  23/00/97

ن محترم این موسسه برگزار گردید. این مراسم با نواي دلنشین حضور همکارا

قرآن کریم و پخش سرود جمهوري اسالمی آغاز شد. سرکار خانم خدابخش 

سرپرست محترم اداره روابط عمومی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور به 

عنوان مجري در این برنامه حضور داشتند.ایشان ضمن عرض خیرمقدم به همه 

عوین و تبریک دهه مبارک فجر به معرفی برنامه هاي مراسم پرداختند. در مد

ادامه جناب آقاي دکتر جلیلی، ریاست محترم موسسه در مورد تاریخ اسالم و 

شکل گیري آن از ابتدا سخنانی را با تاکید بر پیشرفت هاي صورت گرفته در 

. ایشان اظهار داشتند راستاي دستیابی به تحقق اهداف قابل پیش بینی ایراد کردند

که دستیابی به این تمدن از ابتدا تاکنون با زحمات و خون هاي بسیاري حاصل 

شده است تا نهایتا به عظمت انقالب اسالمی در جمهوري اسالمی ایران که نقطه 

جهت پیروزي انقالب اسالمی در  اوج آن می باشد رسیده است. ایشان افزوند،

مردمی جدا از هر اعتقاد و مذهبی با هم یکدل و  کشور ایران تمامی گروه هاي

همصدا شدند تا این انقالب به پیروزي رسید و امید آن می رود که بتوانیم قدردان 

 .زحمات ملت در طی این سالها باشیم
 

 
 

پس از سخنرانی جناب آقاي دکتر جلیلی،سرکارخانم خدابخش از شرکت کنندگان 

واالت مربوط به انقالب اسالمی، مسابقه در مراسم ، جهت شرکت در مسابقه س

تشخیص کلمات با اجراي حرکات پانتومیم و مسابقه آوازخوانی براي آقایان برنامه 

پس از این مسابقات کلیپی از  .را ادامه دادند که مورد توجه حضار قرار گرفت

برگزاري مسابقات ورزشی دهه فجر در گروههاي دومیدانی و طناب کشی براي 

و آقایان و والیبال و فوتبال براي آقایان همزمان با پذیرایی نمایش داده خانم ها 

 .شد

جناب آقاي دکتر جلیلی، سرکار خانم دکتر سفیدکن و  در خاتمه مراسم در حضور

جناب آقاي مهندس فیاض به برندگان مسابقات ورزشی، مسابقات فرهنگی، 

ندن شماره هاي تصادفی مسابقات برگزار شده در سالن به مناسبت دهه فجر و خوا

و اعالم اسامی تعدادي از افراد داخل سالن هدایایی به رسم یادبود به همکاران 

 .محترم تقدیم شد
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 7934ماه  بهمن/754خبرنامه داخلي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور/ سال پانزدهم/ شماره 

 6831ن ماه 
 

 

 شبکه آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 

کشور، شگاهی و پژوهشی در حوزه منابع طبیعی در سرتاسرهاي آزمایها و مراتع کشور به عنوان متولی انجام فعالیتشبکه آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات جنگل

 ها و سایر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور دارد. اي با دانشگاههمکاري گسترده

اي و بازدید ها و مراتع کشور، ارائه خدمات متنوع آزمایشگاهی، خدمات مشاورههاي مؤسسه تحقیقات جنگلتوجه به ماهیت تحقیقاتی و پژوهشی آزمایشگاهبا 

باشد که با دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی مناسب و کارشناسان با دانش فنی هاي آن میترین اهداف و فعالیتترین و اصلیعلمی و آموزشی به متقاضیان از مهم

هاي دانش بنیان، مراکز صنعتی و کلیه به روز و منحصر به فرد، آماده ارائه خدمات تخصصی به اعضاي هیئت علمی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی، شرکت

 باشد.متقاضیان می
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 7934ماه  بهمن/754خبرنامه داخلي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور/ سال پانزدهم/ شماره 

 6831ن ماه 
 

 

 حفاظت و حمایتهای بخش تحقیقات خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه

 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
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 7934ماه /همن754 / شمارهپانزدهمسال خبرنامه داخلي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور/ 

6831 

 یک فنجان اندیشه

 
 

 بتواند فرق انسان با تمام موجودات زنده آن است که وقتی قدرت دارد -036

 .انجام ندهد

 بدبخت کسی است که در حسرت داشته دیگران و نداشته خود است. -037

شدن اي جز کثیفکردن کثافت نتیجهکند، لهانتقام روح انسان را آلوده می -03۸

 ندارد.

کسی که لذت متفاوت بودن را درک کند هرگز یکسان و مشابه دیگران  -039

 نمی ماند.

 دل ناشنوا بیهوده است.خواندن غزل عشق، براي  -041
 

 نویسنده :دکتر فاضل حمید بهنام                                                       
 

 

 
 و برایتان سالمتی و آرامش آرزومندیم. مبارک تولدتان

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

 امور اداري 0/02 بختیاري رمضانی محمد

 اداره حراست 0/02 روغیف محمدعلی

 بخش گیاهان دارویی 2/02 مشکی زاده سعیده 

 اداره حراست ۸/02 زینالی ستار

 بخش چوب 02/02 مهدوي فیض آبادي سعید 

 بخش گیاهان دارویی 22/02 رضایی فریدون

 بخش گیاهان دارویی 24/02 کوه جانی گرجی مینا

 بخش بیابان 25/02 قریشی سیدمحمد

 بخش زیست فناوري 25/02 آبروش زهرا

 بخش چوب 26/02 حاجی حسنی رضا

 شناسیبخش گیاه 29/02 حبیبی احمد 

 

 

 معرفی کتاب
 

  درمان شوپنهاور ��

است، ما باید این خار را از « نظر دیگران»هاي ما مربوط به ها و اضطرابنیمی از نگرانی

 !بدن خود بیرون بکشیم

 .تواند تغییر کنداست که هر لحظه مینظر دیگران، تصوري خام یا یک وهم 

  نظر دیگران به نخی بند است

  کند؛ي آنان میو ما را برده

 !رسدکنند به نظرشان میي آنچه وانمود میي نظراتشان و بدتر، بردهبرده

 اروین دیالوم ✍

 

 سینوهه ��

ه دانست غیر از داند، ولی بعد از این کانسان تا عملی جدید را درنیافته خود را کامل می
معلومات و اطالعات او در جهان علم ها و اطالعات دیگر هست به نقصان و حقارت خود 

شوند، زیرا علم و بی اطالع بسیار مغرور میپی می برد و به همین جهت است که افراد بی
 ...کنند همه چیز می دانندتصور می

 میکا والتاري ✍
 

 حکایت دولت و فرزانگی ��

خبرند این است که زندگی دقیقا به ما مردم یا دست کم افراد ناموفق از آن بیآنچه بیشتر 
  .خواهیمدهد که میهمان چیزي را می

خواهی هاي توست. پس اگر میآید، محصول اندیشههر چیزي که برایت پیش می
 .هایت آغاز کنیکردن اندیشهزندگیت را عوض کنی، باید از عوض

 مارک فیشر ✍

  کریستو کنت مونت ��

 در این دنیا نه خوشبختی هست و نه بدبختی؛

 !فقط قیاس یک حالت با حالتی دیگر است

 ،تنها کسی که حد اعالي بدبختی را شناخته باشد

 ...میتواند حد اعالي خوشبختی را نیز درک کند

  ...میبایست انسان خواسته باشد بمیرد، تا بداند زنده بودن چقدر خوب است

 د و خوشبخت باشید؛پس زندگی کنی��

  ي انسان را آشکار کند، و هرگز فراموش نکنید که تا روزي که خداوند بخواهد آینده
 : ي شناخت انسان در دو کلمه خالصه میشودهمه

 ...انتظار کشیدن و امیدوار بودن 

 الکساندر دوما ✍

 ها با موریسه شنبه ��

 ه در سطح باالتري هستند نشان دهی،هایی کهایت را به آدمکنی که تواناییاگر سعی می
 .فراموشش کن

  .کنندمی ها تو را از باال نگاهچون در هر صورت آن

از این هم دست  که اگر بخواهی خودت را به مردم سطح پایین نشان دهی، این را بدان،
  .کنندچون آن ها با حسرت نگاهت می بردار،

 .تواند تو را به جایی برساندجاه و مقام نمی

شود تو در میان هر گروهی جایی را براي خودت تنها یک قلب گشاده است که باعث می 
 .باز کنی

 میچ آلبوم ✍

 

همکار محترم بخش  مریم معصوم تمیمیمعرفی این بخش توسط سرکار خانم 

 .گیردکتابخانه صورت می
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 7934ماه  بهمن/754خبرنامه داخلي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور/ سال پانزدهم/ شماره 

 6831ن ماه 

 اخبار علمی
 

 جهان یهاجنگل یایبا اح CO۲اثرات گاز  لیتعد
 

 
 

از  یکاف زانیگسترده در جذب م اسیجهان در مق يهاحفظ جنگل ا،سنیبه گزارش ا
گاز به دست  نیدهه انتشار ا کی لیاز اتمسفر و کمک به تعد دیاکسيگاز کربن د

 بشر موثر است.
 گریاصله درخت د ونیلیتر 0.2کاشت و رشد  يبرا یکاف يگفته کارشناسان فضا به

 وجود دارد. نیراسر کره زممتروک در س يهانیو زم هاشهیها، بدر پارک
 يهاروش گریاز د تواندیهدف محقق شود م نیکه ا یمعتقدند در صورت کارشناسان
 یاهیگ ییغذا يهامیو رژ يباد يهانیاز جمله ساخت تورب یمیاقل راتییمقابله با تغ

 .ردیبگ یشیپ
ن است که کارشناسا یمعن نیکمبود اطالعات به ا پندنت،یندینوشته روزنامه ا به

 نیاند. محققان در ادر نظر گرفته زیرا ناچ نیزم يها تعداد درختان موجود روسال
به  گرید قاتیو تحق ياماهواره ریبه دست آمده از تصاو يتاهایبا استفاده از د یبررس

ناساست.  نیشیپ ياز برآوردها شیهفت برابر ب دودکه ح انددهیرس ونیلیعدد سه تر
دست  یاز تعداد درختان يتا به برآورد دهدیان اجازه مبه محقق کردیرو نیا نیهمچن

 .ها وجود دارد.کنند که امکان کاشت آن دایپ
 

 هیاروم اچهیحجم در یمترمکعب ونیلیم ۹۷۸ شیافزا
 

 
 

به  يبهمن ماه سال جار 27شنبه روز آب از سد ساروق از  يرهاساز سنا،یبه گزارش ا
 آغاز شده است. هیاروم اچهیسمت در

جهت  خواهد بود. یمترمکعب با حداکثر دب ونیلیم 25 زانیبه م ياسازره نیا
 ریآب در مس انیجر دیو تشد يبه واسطه رهاساز یاز بروز حوادث احتمال يریشگیپ

از  يدر طول زمان رهاساز شودیدرخواست م یرودخانه از عموم مردم و ساکنان محل
 کنند. تیرا رعا یمنیاو موارد  يو بستر رودخانه خوددار میشدن به حر کینزد
با اشاره به  جناب آفقاي دانشجو یغرب جانیآذربا ياشرکت آب منطقه رعاملیمد

( به کیبوکان، مهاباد، زوال و در ،ياستان )شهرچا ياز سدها یقبل يهايرهاساز
بهمن  21 خیاز سد مهاباد در تار يشد: مرحله دوم رهاساز ادآوری هیاروم اچهیسمت در
 يشده که با رهاساز جامان هیمترمکعب بر ثان 21 یمترمکعب با دب نویلیم 31با حجم 

 خواهد شد. شتریب اچهیاز سد ساروق تراز در ریاخ
 یاست افزود: وسعت فعل 0271.77 هیاروم اچهیدر یکه تراز فعل نیبا اشاره به ا يو

 مربع گزارش شده است. لومتریک 2300 هیاروم اچهیدر
مترمکعب  ونیلیم 61و  اردیلیم 2را  هیاروم اچهیآب در یحجم فعل دانشجو،آقاي 

 ۸01با مدت مشابه سال گذشته  سهیدر مقا اچهیعنوان کرد و افزود: حجم آب در
 داشته است. شیمترمکعب افزا ونیلیم

 طرح بدون کاغذ در سازمان حفاظت محیط زیستاجرای 
 

 
 

به عنوان  سازمان حفاظت محیط زیست: با توجه به نقش کلیدي به گزارش ایرنا
هاي اجرایی را نیز در این متولی امر مدیریت سبز که نظارت و ممیزي سایر دستگاه

دار است، ضرورت دارد در این زمینه الگوي ممتازي بوده و به نحو خصوص عهده
 .مطلوب اقدام شود

مجري طرح بدون کاغذ در سازمان محیط زیست خاطر نشان کرد: سیاست حذف 
کاغذ و استفاده از خدمات دولت الکترونیک در فضاي مجازي نقش بسزایی در 

 .حفاظت از محیط زیست خواهد داشت
ماه در سازمان اجرا خواهد  6طرح در قالب سه مرحله و به مدت  مصطفوي افزود: این

شد، به نحوي که در پایان مرحله سوم، مصرف کاغذ در سازمان به میزان قابل 
 .توجهی کاهش خواهد یافت

وي به برخی از اقداماتی که در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته 
سازي و آموزش براي کاهش لعمل، فرهنگاست اشاره کرد و گفت: تدوین دستورا

هایی که با اندازي و توسعه سیستمهاي نوین، راهمصرف کاغذ و استفاده از فناوري
امکان تکمیل فرم الکترونیک و فرآیند گردش کار در کاهش مصرف کاغذ تاثیر 
بسزایی دارند و نیز جلب مشارکت کارکنان از طریق سیستم نظام پذیرش و بررسی 

هاي خالقانه و کاربردي و ایجاد سیستم انگیزشی براي دها به منظور جذب ایدهپیشنها
هاي در دست اقدام کارکنان به منظور بهبود و کاهش مصرف کاغذ از دیگر برنامه

 .است

 
ronmenthttp://www.hamshahrionline.ir/service/envi 

 
 

 

 عرض تسليت
 

  پورابراهیم آبادیو  ها نوبختسرکار خانم 
 

ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی  تاندرگذشت عزیز از دست رفته
از  را براي آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت براي جنابعالی

 .پروردگار متعال خواهانیم
 

همکاران محترم از  ریساال ابوالفتح قدس و آقایعلی مآقایان درگذشت جناب 
 موسسه را تسلیت عرض نموده و براي آنها رحمت و بخشش را طلب داریم.

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 خبرنامه داخلی

 کشور ها و مراتعمؤسسه تحقیقات جنگل

 مریم خدابخش،ل: مدیرمسئو

 فیروزه حاتمی تهیه و تنظیم : 

Rifria1971@gmail.com 

http://www.hamshahrionline.ir/news/431972/اجرای-طرح-بدون-کاغذ-در-سازمان-حفاظت-محیط-زیست
http://www.hamshahrionline.ir/news/90974
http://www.hamshahrionline.ir/news/90974
http://www.hamshahrionline.ir/service/environment
http://www.hamshahrionline.ir/service/environment

