
هر روز خشک شدن فالن د ریاچه، هامون و تاالب ازطریق رسانه ها به گوش می رسد. 
از شنیدن این خبرها، چه برد اشتی د اریم و چه سؤاالتی د ر ذهن ما نقش می بندد؟! اصاًل 
حقابه محیط های طبیعی چیست؟ بی توجهی به آن چه تبعاتی د ارد و چگونه می توان این 
پدید ه محیط زیستی را مدیریت کرد؟ رویشگاه های ماند ابی شامل د ریاچه ها، رودخانه ها، 
هر  د ر  که  هستند  ماند ابی  چمن زارهای  و  جنگل ها  آبشارها،  جویبارها،  چشمه سارها، 
سرزمین با حضور د ائمی آب د ر آن رویشگاه ها به وجود می آیند. این رویشگاه ها بخشی 
از زنجیره طبیعی هید رولوژیک آن سرزمین هستند که تحت تأثیر بارندگی و وجود منابع 
و مخازن آبی زیرزمینی تبلور پید ا می کنند. بنابراین تغییر اقلیم و مدیریت ناپاید ار انسان 

تأثیر مستقیمی بر آورد آبی این رویشگاه ها د ارد. 
خشک شدن چشمه سارها منجر به خشکی و کم آبی رودخانه ها خواهد شد و کم آبی 
رودخانه ها، سرانجام مرگ د ریاچه ها و تاالب ها را به همراه خواهد د اشت. بنابراین باید بد انیم:
یک چرخه  از  بخشی  طبیعت  د ر  پراکند ه  به ظاهر  پد ید ه های  این  تمامی  نخست   -
را  چرخه  کل  به هم ریختگی  آن،  از  بخشی  به  و خسارت  هستند  هید رولوژیک  طبیعی 

به همراه خواهد د اشت.
چشمه ها،  شامل  آن  از  بخشی  هر  د ر  و  چرخه  این  د ر  آب  جریان  اینکه  د وم   -
رودخانه ها و د ریاچه ها، ضرورت اولیه برای اد امه حیات بسیاری از گونه های گیاهی، 
جانوری و موجود ات زند ه میکروسکوپی است. خشک شدن آنها، مرگ این موجود ات 
را فراهم خواهد کرد. ما هم بخشی از این چرخه حیات هستیم. ایجاد و تغییر د ر بخشی 
از آن، خسارت و بحران غیرقابل بازگشتی برای ما و جوامع انسانی به وجود می آورد. 
حضور و جریان آب د ر این چرخه، خط قرمز اد امه حیات د ر کره زمین به حساب می آید. 
انتخاب دیگری  به پذیرش و رعایت حقابه محیط های طبیعی هستیم و  ناچار  بنابراین 
ند اریم. باید بپذیریم این ما هستیم که باید با کمبود آب کنار بیاییم و با تغییر اقلیم سازگار 
شویم. معنی سازگاری این است که گزینه توسعه ای ما د ر این راستا باشد که برد اشت 
آب از طبیعت تنها با رعایت این خط قرمز خواهد بود. همچنین شاخص د رست برای 
ارزیابی برنامه های توسعه ای ما این است که د رنهایت باوجود تغییر اقلیم، گرم شدن هوا 
و کاهش بارندگی، هنوز چشمه ها زند ه بود ه و آب د ر رودخانه ها جریان د ارد و د ریاچه ها 
و تاالب ها بستر حیات موجود ات هستند. د رنهایت این ما هستیم که د ر رویارویی با تغییر 

اقلیم و بحران آب، باید د ر استفاد ه از منابع آب عقب نشینی کنیم.

سخن مد یر مسئول

باید حقابه محیط های طبیعی را
 به  رسمیت بشناسیم
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