صفحه 4

سخن سردبیـــــر

توزی ــع زمان ــی و مکانـــی
موج ــودی و تقاض ــای آب
توزیع زمانـــی و مکانی موجودی و تقاضای آب ،ناهماهنگ
اســـت .بـــا اینکـــه موجـــودی آب شـــیرین ،علیرغم نوســـانات
طبیعـــی و افزایـــش احتمالـــی در نوســـان اقلیمـــی (ناشـــی از
ً
فعالیتهـــای انســـان) ،نســـبتا ثابت باقـــی مانده اســـت ،ولی
تقاضـــای آب همچنـــان افزایـــش مییابـــد .در برخـــی مناطق،
تقاضـــا به آســـتانه توان تأمین سیســـتم طبیعی رســـیده اســـت
و شـــمار مناطقـــی کـــه تقاضـــا از موجـــودی پیشـــی میگیـــرد،
ً
بـــه ســـرعت در حـــال افزایش اســـت .تقریبـــا ویژگی همـــه این
مناطـــق ،فعالیـــت وســـیع اقتصـــادی و تراکـــم زیـــاد جمعیت
اســـت ،از این رو ازنظر سیاســـی و اســـتراتژیک نیز پراهمیت به
شـــمار میآیند.

«در برخـــی مناطـــق ،تقاضـــا بـــه
آس ــتانه تـــوان تأمیـــن سیســـتم
طبیعـــی رســـیده اســـت و شـــمار
مناطقـــی کـــه تقاضـــا از موجودی
پیشـــی میگیـــرد ،به ســـرعت در
ح ــال افزایـــش اســـت».

انتقـــال میانحوضـــهای آب ،پرســـشهایی را از دیـــد
گروههـــای ذینفـــع و جوامـــع متأثـــر از طـــرح برمیانگیـــزد .ایـــن
پرســـشها مســـائل گوناگونـــی را کـــه بـــا رشـــتههای مختلـــف
ارتبـــاط مییابـــد شـــامل میشـــود :توجیـــه فنـــی ،چالشهـــای
تکنولوژیکـــی و طراحـــی و بهرهبـــرداری آنهـــا (مهندســـی)،
اثرات زیســـتمحیطی (اکولوژی) ،حفاظـــت از حقوق جوامع
محلـــی و در حالـــت عمومیتـــر ،پیامدهـــا از دیـــدگاه حقوقی،
اثـــرات روی فرهنگهای محلـــی و امرارمعاش (مردمشناســـی
و جامعهشناســـی) ،نحوه توزیع منافـــع و هزینهها (اقتصادی)
و مســـائل مرتبـــط بـــا مشـــارکت همگانـــی ،حکمرانـــی خوب و
فراینـــد سیاســـی (اداره امـــور عمومـــی و علوم سیاســـی).
طرحهای بزرگ مهندسی مانند انتقال میانحوضهای آب
فقط بعد از آنکه سایر جایگزینها (مقیاس کوچکتر) به کار
گرفته شده باشند توجیه مییابند و فقط اگر در هدفگذاری و
نیز در عمل برای تأمین نیازهای حیاتی انسان باشند .در این
طرحها باید پنج معیار زیر برآورده شود:
1.1مـــازاد و کســـری واقعـــی :مـــازاد واقعـــی در حوضـــه مبـــدأ و
کســـری واقعـــی در حوضـــه مقصـــد وجـــود دارد.
2.2پایداری :طرح انتقال از جنبههای اقتصادی ،اجتماعی
و زیستمحیطی پایدار است.
3.3حکمرانـــی خوب :طـــرح انتقال از طریـــق فرایند حکمرانی
خـــوب (شـــامل تصمیمگیـــری مشـــارکتی ،شـــفافیت،
پاســـخگویی ،حاکمیـــت قانـــون و نظایـــر آن) پیریـــزی
میشـــود.
4.4تـــوازن حقـــوق موجـــود بـــا نیازهـــا :طرح بـــه حقـــوق موجود
احتـــرام میگـــذارد؛ در صـــورت لـــزوم ،تدابیـــر مناســـب
بـــرای جبران خســـارت مـــورد توافـــق قـــرار میگیـــرد .در اثر
طـــرح ،وضـــع هیچکـــس بدتـــر نخواهـــد شـــد و هیـــچ تأثیر
فراســـرزمینی منفـــی وجـــود نـــدارد.
5.5دانـــش مطمئـــن :طـــرح انتقـــال مبتنی بـــر دانـــش مطمئن
اســـت و به انـــدازه کافی عدم قطعیت و ریســـک و خألها
در شـــناخت شناســـایی میشـــود .تمـــام گزینههـــای
ممکـــن در نظـــر گرفتـــه میشـــود.

