زیرنویس های حفاظت از جنگل ها

 رسول اکرم (ص) :شکستن شاخه درختان به منزله شکستن بال فرشتگان است. رسول اکرم (ص) :احترام زمین را نگه دارید که به منزله مادر شماست. امام خمینی (ره) :این جنگل ها مال ملت است ،نباید آن را خراب کرد. مقام معظم رهبری :همه باید در قبال جنگل و محیط زیست احساس مسئولیّت کنند ،همچنان که در قبال انسان هااحساس مسئولیّت می کنیم.
 مقام معظم رهبری :رسیدگی به حفاظت جنگل ها و مراتع سبزه زارها و بیشه زارها و سایر مظاهر زیبایی طبیعت از جملهواجبات شرعی و وجدانی و اخالقی ما ایرانیان است.
 در صورت مشاهده تخریب یا آتش سوزی در جنگل به شماره تلفن های  4051و  4015اطالع رسانی کنید.  05درصد اکسیژن مورد نیاز دنیا را جنگل ها تولید می کنند. پوشش گیاهی جنگل ،خاک دشت ها را در برابر راه افتادن سیالب ها و هرز آب ها تضمین می کند. تغییر و تبدیل اراضی جنگلی برای توسعه کشاورزی در نهایت به بیابان زایی منجر می شود. احیاء و ترمیم جنگل های تخریب شده باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد. روند تخریب جنگل های شمال کشور به مفهوم بی اعتنایی به سرمایه طبیعی کشور و مردم است. ایران با توجه به منابع گاز و نفت خود نبایستی جنگل ها را وسیله توسعه اقتصادی قرار دهد. فرسایش خاک و بیابان زایی ،نتیجه غم انگیز تخریب جنگل ها و منابع طبیعی است. آیا می دانید حفظ پوشش گیاهی یعنی حفظ آب ،خاک و حیات انسان. حفظ سالمت ما با حفظ سالمت طبیعت میسر می شود. بدون مشارکت مردم ،حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی امکان پذیر نیست. نگذارید بمیرد جنگل ،که جهان خواهد مرد . سهم متوسط سرانه جنگل در دنیا  5/7هکتار و در ایران  5/2هکتار است؛ از جنگل های کشور محافظت کنیم. تغییر کاربری اراضی مرتعی باعث ایجاد بیابان در این مناطق می شود.1

 تخریب جنگل ها و بهره برداری بیش از حد از آب های زیرزمینی ،یکی از عوامل بیابان زایی است. پیامدهای اجتماعی بیابان زایی ،فقر و مهاجرت است. محیط زیست بشر بدون جنگل و مرتع ،خشک و بیابانی خواهد بود. ریزگرد نتیجه از بین رفتن پوشش گیاهی سرزمین است ،با حفظ جنگل ها و مراتع هوای پاک داشته باشیم. تخریب جنگل ،اولین مرحله بیابانی شدن محل زندگی ماست ،مواظب باشیم سهمی در تخریب جنگل نداشته باشیم. آیا می دانید جنگل های زاگرس  15درصد تولید آب کشور را تأمین می کند. آیا می دانید جنگل های شمال (خزری) از منحصر به فردترین جنگل های جهان محسوب می شود. درخت یعنی هوای پاک و اکسیژن. جنگل برای بقای خود به دست ها ،اندیشه ها و اراده راسخ و استوار ما نیاز دارد. برای یک تُن کاغذ 40 ،اصله درخت تنومند قطع می شود؛ پس کاغذ زباله نیست و باید بازیافت شود. هر منطقه از نظر تنوع گیاهی و جانوری ،امانت دار بخشی از میراث جهانی است. مراتع و جنگل ها ،سدهای طبیعی هستند؛ با حفظ آنها از خشک شدن قنات ها و چشمه ها جلوگیری کنیم. متوسط بارندگی در کشور ما یک سوم دنیاست ،پس منابع استحصال آب یعنی جنگل و مرتع را حفظ نماییم. همیشه و به ویژه در فصل گرما از افروختن آتش در جنگل ها ،مراتع و بیشه زار ها خودداری کنیم. کوچک ترین بی احتیاطی ،جنگل ها و مراتع را به تلی از خاکستر بدل خواهد کرد. ایجاد آتش سوزی عمدی درجنگل از سه تا ده سال محکومیت دارد. خطای انسانی عامل حدود  90درصد آتش سوزی در جنگل هاست. بسیاری از آتش سوزی ها در جنگل و مراتع به خاطر سوزاندن پس چرهای مزارع کشاورزی است. از ریختن زباله در جنگل ها برای مقابله با آتش سوزی و آفات و بیماری بپرهیزیم. -نگذاریم بمیرد جنگل که جهان خواهد مرد.
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