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براساس آیات مبارک قرآن، انفال 
از آن خدا و رسول خدا و در زمان 
در  انفال  )عج(  زمان  امام  غیبت 
و  است  اسامی  حکومت  اختیار 
هرگونه تصرف و تجاوز به منابع 
طبیعی از نظر مراجع تقلید حرام 
است و منوط به اجازه از حکومت 

اسامی است.
خداوند در قرآن در موارد زیادی به درخت و طبیعت اشاره کرده 

است. در ذیل به چند آیه از قرآن کریم اشاره می شود:

سوره مبارکه هود آیه 61: خداوند شما را از زمین 
خلق کرد و شما را مأمور آبادانی آن نمود.

سوره مبارکه نحل آیه 10: اوست خدایی که آب را 
آب،  آن  از  و  بیاشامید  آن  از  که  فرستاد  فرو  آسمان  از 

درختان  را پرورش دهید.

سوره مبارکه حجر آیه  19: و زمین را بگسترانیدیم 
و در آن کوه های عظیم برپا نهادیم و در آن از هر چیز، 

موزون و متعادل رویاندیم .

منابع طبیعی در قرآن
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امام علي )ع(: 
عمـر طـول  بـر  سرسـبز  درختـان  قطـع  از  پرهیـز   

انسان مي افزاید.

 امام صادق )ع(:
 خداونـد بـرای پیامبرانـش کشـاورزی و درختـکاری

را برگزید.

 درختـان را قطـع نکنیـد مبـادا کـه عذاب خدا بر شـما 
نازل شـود.

پیامبر اکرم )ص(:
بـه وی می رسـد:  از مـرگ مومـن  بعـد    شـش چیـز 
فرزنـدی کـه بـرای او آمـرزش طلب کنـد ، قرآنی کـه از او 
بمانـد ) قرائـت شـود ( ، نهالـی کـه بـکارد ، چاهـی کـه حفر 
کند ، صدقه جاریه و سـنت و روش پسـندیده ای که پس 

از وی بـدان عمـل شـود .

منابع طبیعی در کالم معصومین
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پیامبر اکرم )ص(: 
  اگـر تـا برپایـی قیامـت بـه انـدازه کاشـتن یـک نهـال 

فرصـت داریـد و مـرگ شـما قطعـی باشـد آن را بکاریـد .

 هـر مسـلماني کـه بـذري بیفشـاند یـا نهالي بنشـاند و 
از حاصـل آن بـذر و نهـال پرنـده اي یـا انسـاني یاچرنده اي 

بخـورد، بـراي او صدقه محسـوب شـود. 

 از زمین حفاظت کنید به درستي که زمین مادر شماست. 

 هـر کـس درختـي بـکارد و از آن حفاظـت نمایـد تـا ثمـر 
دهـد، خداونـد به انـدازه ثمره آن به او پـاداش خواهد داد. 

 کشـاورزي و درختـکاري کنیـد بـه  خدا قسـم  آدمیزاد 
هیـچ عملـي حال تـر و پاکیزه تـر از آن انجـام نمي دهـد.

 خداونـد درخـت را بـراي انسـان آفریـد، از اینـرو او 
بایـد درخـت را بـکارد، آن را آبیـاري کنـد و در حفـظ آن 

بکوشـد. 

منابع طبیعی در کالم معصومین
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امام خمیني)ره(: 
سـرمایه هاي  از  یکـي  تجدیدشـونده  طبیعـي  منابـع 

حیاتـي ایـن مملکـت بـه شـمار مـي رود.

مقام معظم رهبري: 
پیـام مـن بـه همـه مـردم عزیـز ایـران ایـن اسـت که 
درختـکاري، ایجـاد فضـاي سـبز، حفاظـت از محیـط زیسـت، 
حفـظ جنگل هـا و دیگـر منابـع حیاتـي کشـور را یـک وظیفـه 
اسـامي، انقابـي، وجدانـي و انسـاني بـه حسـاب آورنـد . 

 حفـظ منابـع طبیعـي یـک مسـئله تجماتي نیسـت، یک 
مسـئله درجـه دو نیسـت، بلکـه یـک مسـئله حیاتـي اسـت 
یافتگـي  توسـعه  اسـت.  پایـدار  توسـعه  الویت هـاي  از  و 
پایـدار هـر کشـوري بـه توسـعه یافتـن منابـع در اختیـار 
اسـت کـه یکـي از منابـع مهـم در اختیـار مـا، جنگل هـا و 

مراتـع اسـت. 

منابع طبیعی در کالم امام خمینی )ره( ، 
مقام معظم رهبری  و مراجع عظام  تقلید
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آیت اهلل مکارم شیرازی: 
اربعـه  ادلـه  اسـتناد  بـه  طبیعـی  منابـع  از  حفاظـت 
باعـث  طبیعـی  منابـع  از  بهینـه  اسـتفاده  اسـت،  ضـروری 
مبـارزه بـا فقـر اسـت، باعـث ایجـاد اشـتغال اسـت، باعـث 
همـه  اسـتقال  از  دم  و  ایسـتادن  پـا  روی  و  خودکفایـی 

اسـت. زدن  جانبـه 

آیت اهلل نوری همدانی: 
خداونـد متعـال یـک امانتی داده به هـر ملتی، آن هم 
منابـع طبیعـی و مراتـع، معـادن، جنگل ها، نیزارهـا، دریاها 
اسـت . در برابـر این هـا مسـئولیت داریم، بایـد این منابع 

را حفـظ و نگهـداری کنیم و آن را گسـترش بدهیم .

آیت اهلل صافی گلپایگانی: 
مـردم بایـد توجـه کننـد اصـًا تخریـب جنـگل حـرام 
اسـت و اگـر کسـی بخواهـد بـرای اسـتفاده های شـخصی 
جنـگل را تخریـب کنـد و یـا منابـع طبیعی را بـه صورتی در 
آورد کـه مـردم نتواننـد از آن اسـتفاده های صحیح بکنند، 

مسـئولیت دارد.

منابع طبیعی در کالم امام خمینی )ره( ، 
مقام معظم رهبری  و مراجع عظام  تقلید
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اصل چهل و پنجم قانون اساسی:
موات  زمین های  قبیل  از  عمومی  ثروت های  و  انفال 
و  رودخانه ها  دریاچه ها،  دریاها،  معادن،  شده،  رها  و 
نیزارها،  جنگل ها،  دره ها،  کوه ها،  عمومی،  آب های  سایر 
بدون  ارث  نیست،  حریم  که  مراتعی  طبیعی،  بیشه های 
از  که  عمومی  اموال  و  مجهول المالک  اموال  و  وارث، 
اسامی  حکومت  اختیار  در  می شود،  مسترد  غاصبین 
عمل  آنها  به  نسبت  عامه  مصالح  طبق  بر  تا  است 
قانون را  یک  هر  از  استفاده  ترتیب  و  تفصیل   نماید. 

معین می کند.

مستندات قانونی 
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قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور:

مـاده 2- حفـظ ، احیـاء، اصاح ، توسـعه و بهره برداری 
از جنگل هـا و مراتـع و بیشـه زارهـای طبیعـی و اراضـی 
جنگلـی ملـی شـده متعلـق بـه دولـت بـه عهـده ی سـازمان 

جنگل هـا ، مراتـع و آبخیـزداری کشـور اسـت .

مـاده 42 - بریـدن و ریشـه کـن کـردن و سـوزانیدن 
نهـال و درخـت و تهیـه چـوب و هیـزم و ذغـال از منابـع 
ملـی و تـوده هـای جنگلـی بـدون اخـذ پروانـه از سـازمان 

جنگل هـا ، مراتـع و آبخیـزداری کشـور ممنـوع اسـت.

و  هـا  بوتـه  کـردن  کـن  ریشـه  و  43-بریـدن  مـاده 
خارهـا و درختچـه هـای بیابانـی و کویـری و دهسـتانی در 

مناطـق کویـری و بیابانـی ممنـوع اسـت .

مراتـع  و  جنگل هـا  در  بـز  چرانیـدن   -44 مـاده 
و  مراتـع   ، جنگل هـا  سـازمان   طـرف  از  کـه  مناطقـی  و 
آبخیـزداری کشـور تعییـن و آگهـی شـده ممنـوع اسـت .

مستندات قانونی 
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قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 
کشور:

چرانیدن   - مکرر   44 ماده 
ماده  در  ملی مذکور  منابع  در  دام 
جنگل های  شدن  ملی  قانون  یک 
مطلقاً  پروانه  اخذ  بدون  کشور 
جنگل ها،  سازمان  است.  ممنوع 
کشور  آبخیزداری  و  مراتع 
که  را  افرادی  دام  است  مکلف 

نفع  به  می نمایند  دام  چرای  به  مبادرت  پروانه  بدون 
به مزایده  تشریفات  رعایت  بدون  و  نموده  ضبط   خود 

فروش برساند.

روشن  یا  زدن  کت  به  مبادرت  کس  هر   -46 ماده 
کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تأدیبی 
از سه ماه تا یکسال و برای هر درخت که کت یا پی زده و 
یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی 

محکوم خواهد شد.

مستندات قانونی 
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ماده 47- هر کسی در جنگل عمداً آتش سوزی ایجاد 
نماید به حسب مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

از  حاصل  ذغال  و  هیزم  و  چوب  حمل   -48 ماده 
داخل  استثنای  به  کشور  نقاط  تمام  در  جنگلی  درختان 
شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگل ها و 

مراتع و آبخیزداری کشور ممنوع است .

و  دادسراها   -53 ماده 
دادگاه ها موظفند پرونده های 
از طرف  ارسال شده  اجرائی 
سازمان جنگلبانی و واحدهای 
نوبت  از  خارج  را  تابعه 

رسیدگی نمایند .

مستندات قانونی 
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ماده 54- ماموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی 
نامه از طرف سازمان مزبور می باشند با تحصیل نمایندگی از 
طرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات چوب و انبارها را در 
هر موقع که الزم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب 

غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام نمایند .

ملی  منابع  به  تصرف  قصد  به  کس  هر   -55 ماده 
کند  تجاوز  کشور  جنگل های  ملی شدن  قانون  در  مذکور 

به یکسال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

از  سازی  صحنه  وسیله  به  کسی  هر   -690 ماده 
قبیل پی کنی ، دیوارکشی ، تغییر حد فاصل راههای مرز 
کرت بندی ، نهر کشی ، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت 
و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از 
کشت شده یا در آیش زراعی ، جنگل و مراتع ملی شده، 
کوهستان ها ، باغ ها ، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها 
مبادرت  به منظور تصرف  یا حقوقی  ... اشخاص حقیقی  و 

نماید به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود .

مستندات قانونی 
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اسـامی  شـوراهای  و  دهیـاران  قانونـی  وظایـف 
طبیعـی:  منابـع  از  حفاظـت  درقبـال 

 الف- شوراهای اسامی روستا:
و  وظایــف   68 مــاده  بــه  الحاقــی  ع  بنــد  برابــر   
اختیــارات شــوراهای اســامی روســتا مــورخ 82/7/6 
ــت  ــه حفاظ ــوط ب ــررات مرب ــرای مق ــن اج ــر حس ــارت ب نظ
از  بــرداری  بهــره  و  بهســازی محیــط زیســت روســتا  و 
منابــع طبیعــی و جلوگیــری از فرســایش خــاک و حفــظ و 
ــف  ــا و .... از وظای ــع، جنگل ه ــا، مرات ــزارع، باغه ــران م عم

شــوراهای اســامی روســتاها اســت .

ب - دهیاری ها:
 مســتند بــه بنــد) 8 ( مــاده  69:  همــکاری  مؤثــر 
نگهــداری   و  حفــظ   جهــت   در  ذی ربــط   مســئوالن  بــا 
 منابع طبیعــی  واقــع  در محــدوده  و حریــم  روســتا از وظایــف

دهیاران است .

وظایف قانونی  
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صنایع  توسعه  به  روستاییان  ترغیب  و  تشویق   
دستی و اهتمام به ترویج ، توسعه و بازاریابی محصوالت 

کشاورزی و دامی روستا

 مســاعدت و همــکاری بــا کشــاورزان در جهــت معرفی 
صنایــع  و  صنعتــی  تولیــدات  و  کشــاورزی  محصــوالت 
دســتی روســتا در مراکــز شــهری و نمایشــگاه های ذیربــط

 پیگیری و مساعدت در  جهت ایجاد موسسات خیریه 
و صندوق های قرض الحسنه و  موسسات فرهنگی

هنــگام  در  امدادرســانی  واحدهــای  بــا  همــکاری   
وقــوع حــوادث و ســوانح غیرمترقبــه و بایــای طبیعــی

 کمک به شوراها در خصوص بررسی و شناخت کمبودها، 
نیازها و نارسایی های اجتماعی و امور رفاهی روستا و تهیه 
طرح ها و پیشنهادهای اصاحی و عملی در زمینه های یاد شده.

وظایف قانونی
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هکتار  میلیارد   4 حدود  جهان  جنگل های  مساحت   
، اما  است که 29 درصد سطح خشکی ها را  می پوشانند 
در کشور ما  حدود 14 میلیون هکتار یعنی 7/8 درصد 

سطح کشور می باشد .

 یک هکتار جنگل می تواند 2/5 تن اکسیژن در سال 
تولید کند .

خانواده چهار  اکسیژن یک  تامین کننده   یک درخت 
نفره است.

 یک هکتار جنگل قادر است 500 تا 2000 مترمکعب 
در سال آب درخود ذخیره کند .

 جنگل ها قبل از انسان ها و بیابان ها بعد از انسان 
به وجود آمده اند .

 حداقل 25 درصد از مواد مورد نیاز صنعت داروسازی 
مستقیماً از درختان و گیاهان جنگلی و مرتعی بدست می آید .

نکاتی در خصوص اهمیت منابع طبیعی
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 300 تا   200  ، خاک  متر  سانتی  یک  تشکیل  برای   
سال زمان الزم است .

 مراتع با وضعیت پوشش گیاهی خوب قدرت تخریب 
سیاب ها را تا 35 برابر کاهش می دهد .

 مراتـع و جنـگل هـا سـدهای طبیعـی هسـتند کـه بـا 
حفـظ آنهـا می تـوان از خشـک شـدن قنـوات و چشـمه هـا 

جلوگیـری شـود .

 دیـم کاری در مناطـق بـا بارندگـی کمتـر از 250 میلی 
متـر یعنـی از دسـت دادن آب و خـاک

 شـخم در خـاف جهـت شـیب، باعث نفـوذ آب در خاک 
و کاهش فرسـایش می شـود.

نکاتی در خصوص اهمیت منابع طبیعی
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 حیـات وحـش وابسـته بـه جنـگل و مرتـع هسـتند بـا 
حفـظ جنـگل و مرتـع حیـات وحـش را حفـظ کنیـم.

 متوسـط بارندگـی در کشـور مـا یـک سـوم دنیاسـت 
پـس در مصـرف آب صرفـه جویی کنیم و عامل اسـتحصال 

آب یعنـی جنـگل و مرتـع را حفـظ نمائیـم.

 حـدود 300 روز آفتابـی در کشـور داریم. این نعمت 
الهـی را بـا اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی نظیـر آبگرمکـن 
خورشـیدی  روشـنایی  خورشـیدی،  پزنـده  خورشـیدی، 

جلوگیـری از بوتـه کنـی پـاس بداریـم.

 95 درصـد غـذای انسـان از زمیـن تأمیـن می شـود. 
پـس بـا حفـظ جنـگل و مرتـع کـه محافـظ زمیـن  می باشـند 

ایـن نعمـت الهـی را قـدر بدانیـم.

نکاتی در خصوص اهمیت منابع طبیعی
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جنـگل هـا و مراتـع می تواننـد آب را در زمیـن نفـوذ 
داده و بعـد بـه صـورت چشـمه و قنـات ایـن آبهـا را بـه 
صـورت دائـم در اختیـار مـا قـرار دهنـد . بـه ایـن ترتیـب 
هم آب مورد نیاز کشـاورزی و آشـامیدنی را تامین میکنند 
و هـم از بـروز سـیل و شسـته شـدن خـاک و همچنیـن از 

خطرهـای جانـی و مالـی سـنگین جلوگیـری می کننـد .

هـر هکتـار جنـگل تـا 68 تـن گردوغبـار را در خـود 
می دهـد. رسـوب 

بقایـای گیاهـی کف جنـگل و مراتع همچـون ابری ، آب 
حاصـل از بارندگـی را در خـود جذب نموده و به آهسـتگی 
در خـاک نفـوذ می دهنـد و بدیـن وسـیله خطـر شستشـوی 

خـاک از بیـن رفتـه و خـاک حفظ می شـود .
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 در خـاک هـای جنـگل یـک لیتـر آب بـرای نفـوذ بـه 
هفـت دقیقـه زمان نیـاز دارد در حالیکـه در وضعیت فاقد 
جنـگل 4/5 سـاعت طـول میکشـد و ایـن عامـل بیشـترین 
و   اراضـی جنگلـی داشـته  را در کاهـش سـیل در  تاثیـر 

باعـث وقـوع سـیل در اراضـی فاقـد جنـگل می شـود .

 کسـانی کـه بـه منظـور تفریـح ، شـکار و غیـره وارد 
آتـش  غـذا  کـردن  گـرم  بـرای  چنانچـه  می شـوند  جنـگل 
روشـن می کننـد قبـل از تـرک آن محـل باید آتـش را کاماً 
خامـوش کننـد. هـر گونـه شیشـه و بطـری آب را در جنگل 
رهـا نکننـد زیـرا ممکـن اسـت بـا تابش نـور خورشـید این 
شیشـه ها مثـل عدسـی یـا ذره بیـن، برگ هـای خشـک را 

بسـوزاند و آتش سـوزی در جنـگل بـه وجـود آورد .



19

 خـاک هایـی کـه بـر اثـر تخریـب جنگل هـا و مراتـع 
شسـته می شـوند در پشـت سـدها رسـوب می کننـد کـه 
ایـن رسـوب در پشـت سـدها نه تنهـا ذخیره آب سـدها را 
کـم می کنـد بلکـه هزینـه هـای زیـادی را باید مصـرف کرد 
تـا خـاک هـای شسـته شـده داخـل سـدها را تخلیـه کنیم .

گـرم  مهـم  عوامـل  از  یکـی  مرتـع  و  نابـودی جنـگل   
شـدن زمیـن اسـت چـون جنـگل و مرتـع دی اکسـید کربن 
شـود  زیـاد  هـوا  در  گاز  ایـن  اگـر  و  می نمایـد  جـذب  را 
گرمـا را بـه تلـه می انـدازد و هـوای اطـراف زمیـن را گـرم 
بـارش  و  نشـده  خنـک  ابرهـا  صـورت  ایـن  در  می نمایـد 

کمتـری خواهیـم داشـت .
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 وجـود دام زیـاد باعـث کوبیـده شـدن خـاک جنـگل و 
مرتـع می شـود و از نفـوذ آب در خـاک جلوگیـری می کنـد 
در نتیجـه آبهـای سـطحی زیـاد و خـاک ها شسـته می شـوند 
کـه سـرانجام آن نابـودی جنـگل هـا و مراتـع خواهـد بود .
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نشـده  خامـوش  کبریـت  و  سـیگار  تـه  انداختـن 
در سـوزی  آتـش  باعـث  پاییـز  فصـل  در  خصـوص   بـه 

جنگل ها می شود .

در  سـوزی  آتـش  از  اطـاع  یـا  مشـاهده  صـورت  در 
پاسـگاه  یـا  جنگلبانـی  واحـد  اولیـن  بـه  بافاصلـه  جنـگل 
بـه  نسـبت  تـر  سـریع  چـه  هـر  تـا  دهیـد  خبـر  انتظامـی 
خامـوش کـردن آتـش اقـدام شـود و یـا بـا شـماره تلفـن 

نماییـد. گـزارش  و  گرفتـه  تمـاس   1504 رایـگان 
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