
هر آبی قابل استحصال نیست

افزایـش جمعیـت، تشـکیل کانون هـای فشـرده جمعیتـی، به وجـود آمـدن 
قطب هـای کشـاورزی و صنعتـی به خصوص در کشـورهای با اقلیم خشـک 
کـه منابـع آبـی محـدود و پراکنـده دارنـد، سـاخت سـد، بندهـای خاکـی، 
فعالیت هـای آبخیـزداری یـا آبخـوان داری را امـری اجتناب ناپذیـر می کنـد. 
هـر سـه روش مذکور به دلیل برهـم زدن چرخه طبیعـی آب در طبیعت دارای 
نـکات منفـی اساسـی هسـتند، به طوری کـه در شـرایط کشـوری مثـل ایران 
اگـر بـا منطق و حساسـیت های طبیعـت هماهنگ نشـوند، اثـر تخریبی آنها 
در طبیعـت به ویـژه در اکوسیسـتم های ماندابـی به مراتـب فراتر و سـریع تر از 
پدیـده تغییـر اقلیـم خواهد بـود که هسـت. نمونه عینـی آن شـرایط بحرانی 

دشـت خوزسـتان، دریاچـه ارومیـه و رودخانه زاینده رود اسـت.
جریــان آب در چشمه ســارها، مســیل ها و رودخانه هــا عالوه بــر 
توزیــع متــوازن حیــات در مســیر خــود، ســفره های آب زیرزمینــی را نیــز 
ــای  ــر علف زاره ــی نظی ــگاه های مانداب ــرده و رویش ــت ک ــا تقوی ــاد ی ایج
ــت  ــه ای و درنهای ــای رودخان ــیالبی، مانداب ه ــت های س ــوب، دش مرط
تاالب هــا و دریاچه هــا را به وجــود مــی آورد. پایــداری جریــان آب 
ــه  ــر ک ــن تفک ــن ای ــت، بنابرای ــی اس ــای طبیع ــی محیط ه ــرورت حیات ض
ــا از  ــیل ها و رودخانه ه ــارها، مس ــان در چشمه س ــال جری ــر آب در ح ه
یک ســو و آب هــای موجــود در ســفره های آب زیرزمینــی از ســوی دیگــر 
قابــل اســتحصال هســتند، تفکــر درســتی نیســت. حضــور و جریــان آب در 
ــزو  ــم ج ــت و ه ــم کاالس ــانی ه ــع انس ــرای جوام ــی ب ــای طبیع محیط ه
خدمــات طبیعــت محســوب می شــود و نقــش خدماتــی آن ایجــاد بســتر 
حیــات اســت. تأکیــد بیشــتر بــر نقــش کاالیــی آب و اســتحصال کامــل آن 
بــرای مصــرف بــدون توجــه بــه نیــاز طبیعــت بــه ایــن مــاده حیاتــی یــک 
ــد. ــم می کن ــا را فراه ــراض تمدن ه ــالل و انق ــه انح ــت و زمین ــه اس فاجع
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