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 چکیده

در صورتی محقق می شود که عموم افراد و نخبگان ” نجات آب“کارشناسان بر این باورند که  بسیاری از

در واقع اگر تا زمانی  .جامعه در مورد آن حساس و دغدغه مند بوده و در پیاده شدن آن، مشارکت کنند

توسط به هر اندازه و در هر کجا، از وظایف حاکمیت است که ” تامین آب“تصور عمومی این بود که 

متخصصان آبی انجام می گیرد؛ با مشخص تر شدن محدودیت های جدی در منابع آب و پیامدهای ناگوار 

وارد کردن فشار به این منابع، به نظر می رسد الزم است در این تصویر، تجدید نظر کنیم و به جای 

با محوریت سازگاری با  آب تاکید دارند، رویکردهایی” عرضه“رویکردهایی که صرفا بر تامین و به اصطالح 

را جایگزین کنیم و در این صورت، آگاهی، ” تقاضامحوری“شرایط و منابع آبی در هر منطقه و به اصطالح 

 .حساسیت و مشارکت عموم افراد جامعه، امری کلیدی به شمار می رود

 

 تقاضا محوری نجات آب، اطالع رسانی و فرهنگ سازی، ظرفیت سازی، :کلید واژه

 

 : مقدمه -0

یعنی دانستن و داشتن آگاهی در مورد آب، حساسیت و دغدغه داشتن  آگاهی، حساسیت و مشارکت عموم افراد جامعه

و در نهایت مشارکت عملی در نجات آب، از طریق آموزش و ظرفیت سازی، ایجاد و گسترش می یابند و بر این 
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رین زیربناهای مورد نیاز در عبور از بحران ها و اساس، آموزش های آبی و ارتقاء آگاهی اقشار مختلف، یکی از مهمت

 .تنش های آبی محسوب می شود

 
 محورها و الزامات مغفول در  اطالع رسانی و فرهنگ سازی-2

 :را نباید از نظر دور داشتاساسی  محوردر رابطه با آموزش و ظرفیت سازی در حوزه آب، چند 

هیچ وجه توصیه های کلیشه ای به صرفه جویی در مصرف آب منظور از آموزش و ظرفیت سازی مباحث آبی، به  -۱

)به صورت مستقیم( نیست؛ در حقیقیت، در نقطه مقابل با این، هدف آنست که که با آموزش، به ایجاد سواد آبی، 

گسترش روحیه مسئولیت پذیری و مطالبه گری، توضیح مبانی و دالیل لزوم حفاظت از منابع آبی و راهکارهای آن و 

 .ست بیابیم، د…

این درستست که بخش اعظم مصرف آب در بخش کشاورزی است و تحقق نجات آب در گرو کاهش جدی  -۲

مصرف آب در این بخش است اما این بدان معنا نیست که این اتفاق ربطی به عموم مردم ندارد. دقیقا بر عکس، این 

 :م، قابل رخ دادن استاتفاق بدالیل زیر دقیقا توسط مدیران و نخبگان و با همراهی عمو

تغییر سیاست های اساسی بخش کشاورزی که به نجات آب منجر می شود، تنها از طریق یك عزم ملی در  ۱-۲      

سطح مدیران و یك مطالبه عمومی در سطح نخبگان و مردم، ممکنست. نظارت بر پیشبرد صحیح این سیاست ها هم با 

 .نهادهای مردمی میسر است

ه شکل گیری مطالبه، مشارکت و نظارت عمومی که در باال گفته شد؛ آگاهی بخشی صحیح به مردم الزم ۲-۲      

است تا آب در لیست اولویت ها و دغدغه های اصلی ایشان قرار بگیرد. تغییر در مکتب فکری و رویکردهای مدیران 

 .نیز نیازمند آموزش و ظرفیت سازی است

رین مصرف آب اتفاق می افتد اما این آب صرف تولید محصوالتی می شود که اگر چه در مزرعه و باغ بیشت ۳-۲     

عموم مردم مصرف می کنند و برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، متناسبا باید نحوه مصرف در میان عموم 

 .(نیز اصالح شود )بحث آب مجازی

تحمیل می کند. برای پایداری کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، هزینه هایی جدی بر کشاورزان  ۴-۲     

 .نجات آب باید این هزینه ها سرشکن شود و همه در نجات آب و سرزمین مداخله کنند و سهم خود را بپردازند

در حاشیه نباید از این نکته هم غفلت کرد که آب شرب گرچه کمیت باالیی را در مصارف آب ندارد اما متناسب با  *

ز است و ایضا هزینه هایی که برای استحصال، انتقال، تصفیه و توزیع آب شرب کیفیت خاصی که برای آب شرب نیا

الزم است؛ ارزش یك لیتر آب شرب می تواند ده ها برابر باشد و درست مصرف کردن اهمیت دوچندان دارد. از منظر 

 .توجه بود روانی و فرهنگی هم به بهانه کم بودن کمیت سهم آب شرب، نمی توان به صحیح مصرف کردن آن، کم

آموزش و ظرفیت سازی یك کار تخصصی است و صرف دانستن مباحثی از آب، دلیل بر آن نیست که فرد یا -۳

مجموعه ای بتواند به حوزه آموزش ورود پیدا کند. آموزش و ظرفیت سازی صحیح و موثر منوط به دانش های میان 

مورد نیاز در این عرصه، لحاظ شود. عرصه مباحث  رشته ای و مهارت هاییست تا براساس آن ها نکات ظریف و دقیق

 …اجتماعی، عرصه ایست که به قول حافظ: هزار نکته باریك تر ز مو این جاست

این درستست که آموزش و ظرفیت سازی یکی از زیربناهای مهم برای نجات آب است اما این بدان معنا نیست که  -۴

 .کنیم. برای تکمیل پازل نجات آب، قطعات مختلفی مورد نیاز استتمامی انتظارات خود را در این حوزه، دنبال 
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مخاطب، روش(، در آموزش های آبی، مخاطبی که انتخاب می شود می  -محتوا)MAC بنا بر ماتریس سه بعدی-۵

دانش  تواند از میان اقشار مختلف باشد. در این میان، دانش آموزان و نوجوانان جایگاه ویژه ای دارند چرا که از یك سو

آموزان تاثیرپذیری و آموزش پذیری باالیی دارند و از دیگر سو می توانند بر روی افراد دیگر نظیر افراد خانواده و هم 

ساالن تاثیرگذار باشند و آموزش ها را منتقل نمایند. همچنین، دانش آموزان، با فاصله زمانی کوتاهی، در جایگاه بهره 

زان منطقه و کشور خود قرار می گیرند و از طریق آموزش ایشان، می توان نسلی با برداران، تصمیم گیران و تصمیم سا

 .آگاهی و حساسیت نسبت به حفاظت آب داشت

.از نکات حوزه آموزش و ظرفیت سازی، از دیدگاه تخصصی و بویژه با لحاظ مختصات بومی جامعه ما، بسیار است-۶

اشاره نمود که در نوع خود  دستورالعمل دوم طرح احیاء و تعادل بخشی جمله اسناد مهم در این رابطه می توان به

 منحصر بفرد و با مبانی تئوریك و همزمان چارچوب بندی مناسب از اقدامات عملی است. 

از سوی دیگر، نباید از نظر دور داشت که تاکید بسیار و در مقابل عملکرد اندک در حوزه مباحث اجتماعی می  -7

پیدمی، باید در نظر داشت که این روزها موضع گیری های تواند به یك اپیدمی ناسالم منتهی شود. در توضیح این ا

انتقادی علیه فعالیت های سازه ای حوزه آب )بویژه سد سازی( به یك ژست روشنفکرانه تخصصی بدل شده است. به 

تبع این رویکرد، نوعی گرایش به موضوعات اجتماعی )به عنوان نقطه مقابل اقدامات سازه ای( نیز در میان تصمیم 

های گذشته در کشور ما نسبت به ن و دلسوزان حوزه آب و محیط زیست به چشم می خورد.  بدون تردید در سالگیرا

موضوعات اجتماعی و مشارکتی کم لطفی شده است و لزوم انجام کار کارشناسی و حساب شده برای جبران کم 

ه های اجتماعی در حوزه آب، با رویکرد ها بر کسی پوشیده نیست. اما نباید فراموش شود که پرداختن به مقولکاری

بستر سازی جهت انجام اقدامات اجرایی مفهوم می یابد و در غیر این صورت نمی توان از آن انتظار نتایج و خروجی 

های مستقل داشت. اما برخی افراد حتی اگر نسبت به انجام موضوعات آگاهی بخشی، ظرفیت سازی و جلب مشارکت، 

نداشته باشند، به علت هایی مثل احساس تکلیف، عالقه به همنوایی با جمع، کسب منفعت یا ... به  اعتقاد یا دانش کافی

 این اپیدمی به نحو افراطی دامن می زنند.

 

به چند دلیل افراط در پرداختن به موضوعات اجتماعی یك آسیب محسوب می شود. اول اینکه: انتظار از این مباحث را 

نتیجه ساز ارتقا می دهد در حالی که موضوعات اجتماعی زمینه را برای رسیدن به نتیجه با از سطح بستر ساز به سطح 

کمك اقدامات اجرایی فراهم می نماید. با عدم حصول نتیجه اجرایی ملموس از انجام اقدامات آگاهی بخشی و ظرفیت 

 سازی، دلسردی نسبت به این مقوله ها بوجود خواهد آمد.

با هدف  -که به حق آینده کشور را تهدید می کند-معظالت و چالش های موجود  در بخش آبدوم اینکه: بیان مکرر 

اطالع رسانی و آموزش عمومی، بدون پرداختن به ریشه های اساسی مشکالت و ایجاد حس مطالبه گری اجتماعی 

 شت.)مانند غالب اقدامات صدا و سیما( تاثیری جز طبیعی شدن و بی اثر شدن هشدارها نخواهد دا

سوم اینکه: اپیدمی اجتماعی شکل گرفته در میان تصمیم گیران و تصمیم سازان موجب پیدایش پروژه هایی با محوریت 

شود. ورود به این عرصه بدون وجود مطالعات کافی و آشنایی مناسب با ابعاد موضوع، پرداختن به مباحث اجتماعی می

 اهد داشت.حاصلی جز اتالف منابع و سرمایه های اجتماعی نخو

رو الزم است تا کارشناسان، دلسوزان و تصمیم گیران عرصه آب و محیط زیست کشور، ضمن تالش در ایجاد از این

تعادل واقعی میان نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری، با استفاده از مشاورین خالق و کاربلد و انجام مطالعات جدی در 

http://www.danab.ir/wp-content/uploads/2017/01/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf
http://www.danab.ir/wp-content/uploads/2017/01/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf
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ه های اجتماعی، به تعریف و ایجاد مدل های بومی و قابل اجرا در این خصوص، ضمن شفاف سازی انتظار از مقول

 کشور بپردازند. مدل هایی که قابلیت ارزیابی و اصالح مسیرهای طی شده را داشته باشند.

 

پایان، این نکته نیز به طور ویژه مورد تاکید است که همزمان با تاکیدی که در دوره جدید وزارت نیرو با مدیریت  در

ای دکتر اردکانیان بر روی مسائل مدیریت مصرف، ظرفیت سازی و فرهنگ سازی می شود، ضروریست تا ارشد آق

بازنگری و اصالحی نیز در رابطه با ساختار سازمان شرکت های مادرتخصصی و آب های منطقه ای و آبفا ها صورت 

شود و از وضعیت فعلی که در آن روابط  بگیرد تا در سطح معاونت، در ستاد و در استان ها، مسئولیت این حوزه برجسته

 عمومی ها در کنار دغدغه های اجرای، تدارکاتی و پشتیبانی روزمره شان، به این مهم می پردازند؛ فاصله بگیریم. 


