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د بلکه  ینما حد نمی ترخانه سازمان ملل م    ینوع نظری از سوی دب     هیچ  ان  یچ وجه داللت بر ب     یهبه   یهن نشر یاسامی بکار رفته و محتوای ا      
ا یک محدوده   یع به   وا در ارتباط با محدود نمودن موض       یوده و   ربط ب ین ذ ی مسئول اتنظرنقطه  ا  یمنطقه  ،  ت قانونی هر کشور، شهر     ینشانگر وضع 

 .باشد مرزبندی خاص می

 .باشد  بر تأیید آنها توسط سازمان ملل متحد نمییذکر اسامی شرکت ها و محصوالت تجاری دلیل

 .نه سازمان ملل متحد نیستدبیرخادیدگاه های نقطه نظرات بیان شده در این نشریه مربوط به نویسندگان آن بوده و الزاماً بیانگر 



پ  

 مقدمه
 

امروزه ارتقاء آگاهی های عمومی در کلیه سطوح یکی از مؤلفه های اصلی و مهم مدیریت آب کشورها را تشکیل می دهد و بدون استثناء                      
ور به عنوان یکی از     در کلیه نشست هایی که در طول سالهای گذشته درباره آب و مدیریت آن در گوشه و کنار جهان برگزار شده، مقوله مذک                         

در راستای تحقق واقعی هدف اطالع رسانی و افزایش آگاهی ها، مدیریت آب کشور در چند سال اخیر                      . محورهای کلیدی مطرح بوده است     
 قطعاً تشکیل   .برنامه های مختلفی سازماندهی، تدارک و اجرا نموده و تالش دارد این وجه اقدامات خود را روز به روز گسترده تر و فراگیرتر نماید                     

با مشارکت یونسکو از دو بعد انتقال تجربیات و دانش روز به کشور و همچنین                  (RCUWM-Tehran)مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری       
توزیع و نشر آن در سطح ملی و منطقه ای نیل به اهداف مذکور را تسهیل و امکان پذیرتر می نماید و از این جهت آن را بایستی فرصت ارزشمندی                            

 .محسوب نمود 

یکی از مهمترین اقدامات برای ارتقاء آگاهی های عمومی در جامعه، ترجمه و نشر آثار تهیه شده توسط سازمانهای بین المللی دولتی و                          
ظری و  غیردولتی می باشد، زیرا این سازمانها بر حسب وظایف و مأموریت خود این امکان را دارندکه پس از بررسی ابعاد موضوع هم از دیدگاه ن                        

 از سری انتشارات منابع آب کمیسیون اقتصادی، اجتماعی سازمان            81نشریه شماره   . هم تجربی مطالب مناسبی را برای این منظور تدارک ببینند           
یات تهیه گردیده یکی از نشر» راهنمای ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه حفاظت آب«که تحت عنوان ) اسکاپ(ملل در منطقه آسیا و اقیانوسیه 

نظر به اهمیت محتوایی آن، تصمیم گرفته شد نشریه مذکور به فارسی برگردانده             . بسیار مناسبی است که در این مقوله چاپ و منتشر گردیده است           
خوشبختانه این مهم به طور مشترک با تالش و پشتکار            . شده، چاپ و حتی المقدور در سطح گسترده ای بین اقشار مختلف جامعه توزیع گردد               

کاران سازمان مدیریت منابع آب ایران و مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری و پس از کسب مجوزهای الزم از مراجع وابسته به سازمان ملل                           هم
 .انجام گردید که اینک در اختیار عالقمندان قرار می گیرد 

مان مدیریت منابع آب ایران که زحمت ترجمه        بدینوسیله از سرکارخانم عالیه ثابت رفتار و جناب آقای کورش حکیم پور از همکاران ساز            
متن را بعهده داشته اند، از جناب آقای روزبه حسینی که مقابله متن ترجمه را با متن اصلی انجام داده اند، از جناب آقای ساویز غروی از همکاران                            

ارخانم رقیه فتح اللهی که تایپ مجموعه را به عهده         مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری که بازخوانی و ویرایش متن ترجمه را متقبل شده اند، سرک              
جناب آقای محمد حاتمی ورزنه که طراحی و صفحه آرایی این نشریه را با دقت و حساسیت انجام داده اند و باالخره روابط عمومی و امور                        . داشتند

 .اند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم بین الملل سازمان مدیریت منابع آب ایران که پیگیر تکثیر، تجلید و چاپ نشریه بوده 

همچنین الزم می دانم از همکاری کمیسیون اقتصادی  و اجتماعی سازمان ملل در منطقه آسیا و اقیانوسیه که متن اصلی و تصاویر گرافیکی 
بدیهی است  . سی، قدردانی نمایم  مربوطه را در اختیار قرار دادند و نیز توجه آن کمیسیون محترم درخصوص اعطای مجوز انتشار برگردان فار                      

ترجمه حاضر علیرغم دقت نظر بعمل آمده، عاری از اشکال نیست، لذا موجب امتنان خواهد بود تا صاحب  نظران ما را در جریان اشکاالت و                               
 .اصالحات احتمالی قرار دهند

که در متن نشریه نیز بدان اشاره گردیده،        شایان ذکر است که فعالیت درخصوص ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه حفاظت آب همانگونه                
منحصر به گروه خاصی نبوده و باید در کلیه سطوح و اقشار جامعه و با بسترسازی مناسب دولت درخصوص نقش سازمانهای غیردولتی در این                             

 .مهم، تعمیم یابد 

مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری که با        در خاتمه خاطرنشان می سازد نشریه حاضر قرار است در کارگاهی که با همکاری اسکاپ و                   
 در  1382 اردیبهشت ماه سال      19 لغایت   17شرکت تعدادی از کارشناسان از کشورهای منطقه و همچنین مدیران و کارشناسان ایرانی از تاریخ                    

 .تهران برگزار شود به عنوان یکی از نشریات مرجع توسط تهیه کنندگان اصلی آن ارائه گردد
 رضا اردکانیان

 عاون وزیر نیرو در امور آبم
 و

  تهران-مدیر مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری

 



 ت  
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 توسط بخش منابع طبیعی و محیط زیست اسکاپ و زیر نظر آقای یوری                     »حفاظت آب در زمینه    راهنمای ارتقاء آگاهی عمومی       « 
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 . اند به نوبه خود سهم به سزایی در تهیه این متن داشته،تبدیل نموده

 از جمله   ،4از مؤسسات ملی مرتبط با آب کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه            کارکنان برخی    در اثر مشارکت ارزشمند       متن حاضر عمدتاً  
 .قدردانی بعمل می آیددریغ آنان   بدینوسیله از مساعدت بیکه تهیه گردیده ،لمللی و شرکت های آبسازمان های بین ا
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 پیشگفتار
بیـانگر افزایـش بیـش از حد فشار بر منابع         مصرف  روند کنونی   . ست که بایـد آن را به نسل بعد بسپارند          ا ها آب گنجیـنه مشترک انسان   

دلیـل ایـن امر افزایـش مداوم میـزان آب        . می باشددهنده در سطح این منطقه      حالت هشدار   یک   حاکی از ـانوسیـه و   آب شیـریـن در آسیـا و اقی      
. های شدیـد نیـز تأثیـرات منفی زیـادی بر منابع آب شیـریـن وارد می کنند               آلودگی.  زندگی روزمره ، کشاورزی و صنایـع می باشد         درمصرفی  

، محدودیـت شدیـد آب    بسیاری از مناطق  در  .  پیـامدهای وخیـم اقتصادی، اجتماعی و زیـست محیـطی می شود          دایجاتخریـب منابع آب باعث      
گردیـده در سطح منطقه    های اجتماعی    توأم با کمبود امکانات بهداشتی و کنترل ضعیـف آلودگی منابع آب منجر به وقوع قحطی، بیـماری و تنش                 

تریـن چالش   جدی. تریـن شرایـط زندگی به سر می برند تأثیـر می گذارد        فراد فقیـر و مستمند که در سخت      که عمدتاً در مرحله نخست بر زندگی ا       
. فوری، درک ایـن واقعیت است که صدها میـلیـون نفر به آب آشامیـدنی سالم دسترسی ندارند و از امکانات بهداشتی الزم نیـز برخوردار نیـستند                       

 نکته مهم ایـن است که مقوله آب نیـاز         ولی اگرچه ارزش آن را چندان نمی دانیـم         ،دشوار و پیـچیـده است   تردیـدی نیـست که آب یـک مقوله       
 .از سوی کلیـه دست اندرکاران مرتبط با توسعه و مدیـریـت منابع آب داردسریع به یـک توجه 

 و در نتیـجه     ایجهت فعالیـت های توسعه  آن  یـش  در حال وخیـم تر شدن است که دلیـل آن برداشت رو به افزا             بطور مداوم    آب   یکمیـاب
 که در   1»کنفرانس وزراء «. و از ایـن رو است که آب به عنوان یـک مقوله جهانی نمود پیـدا می کند               می باشد  کاهش میـزان دسترسی به منابع آبی       

نیـل در راستای   کشورها را   کلیۀ   ،ی شده بود   سازمانده 2000 در مارس سال     3الهه در شهر    2» جهانی آب  گردهمایی«ارچوب برگزاری دومیـن    هچ
اساساً امنیـت آبی بدان معناست که هر فردی بایـستی دسترسی به آب سالم و کافی و با                    . به امنیـت آبی در قرن بیـست و یـکم فراخوانده است           

 است که توسعه پایدار و ثبات        یشرایطتحت چنین   گردد و    ن امر به یک زندگی مولد و سالم منتهی می           یصرف هزینه مناسب داشته باشد که ا       
 که در   یهای ایـن موضوع جهت فعالیت کلیه افراد ذینفعی که به نحوی در ارتباط با مدیریت منابع آب می باشند و نیز دولت                   . یـابد میارتقاء  سیاسی  

 . نمایند یک هدف مشترک تلقی می گرددسطح منطقه نقش محوری را در فرآیند مذکور ایفا می

 لیـکن می باشد،یـک منبع نادر و کمیـاب شدن به  در حال تبدیل منطقه آسیـا و اقیـانوسیـه آب به سرعت یر بسیـاری از کشورهاهرچند د
مصرف فعلی صورت نگیرد،    اسراف گرایانه   چنانچه در طول یـک دهه، هیچگونه تغییری در الگوهای          . استفاده غیرمفید از آن همچنان ادامه دارد      

شدید آب سالم به سر خواهند      بحران  ط تحت فشار توأم با      یدر شرا جهت رفع نیازهای پایه خود      اتب جمعیت بیشتری در سطح منطقه       احتماالً به مر  
هی است  یبد. ت رفع فشار بر منابع آبی و دستیـابی به پایـداری توأم با توسعه خواهد بود              ه مقدماتی ج  از جمله روش های  بنابرایـن حفاظت آب    . برد

 در حال حاضر    .بهینه مصرف گردند  بصورت  یابد که منابع آب فعلی       در صورتی تحقق می   بمنزله یک هدف،    نده آبی مطمئن و پایـدار      نیـل به آیـ  
جویـی آب در بخش های کشاورزی و صنعت  آوریـ های صرفه که فعالیت های مرتبط با حفاظت آب از جمله بکارگیـری فن می گرددچنین استنباط

های کاهش تلفات آب، استفاده مجدد از فاضالب و اقدامات مربوط به آگاهی رسانی عمومی جهت استفاده منطقی                      برنامه .ابدیبایـستی گسترش   
تواند در اختیار مردمی     می چنیـن آبی . جویـی اساسی در مصرف آب گردد     ه تواند منجر به صرف    از آب از جمله ایـن موارد به شمار می رود که می          

می توان انجام هرگونه پروژه     عین حال   ازات الزم برخودار نبوده و دسترسی پایـدار به خدمات مرتبط با آب ندارند در                    قرار گیـرد که از امتیـ     
 . ن سال به تأخیـر انداخته و به بعد موکول نمودیگردد را حداقل برای چند عمرانی جدیـد و هزیـنه بر که باعث توسعه منابع تأمیـن آب می

 جهت توسعه   مطمئنک منبع تأمیـن آب      یهای آبی و به منظور نیل به           طیتواند برای مقابله با تخریب مح        می ی که یاز جمله اولویت ها  
اطالع رسانی عمومی و    . اقتصادی و اجتماعی پایـدار مورد استفاده قرار گیـرد، گسترش آگاهی عمومی در رابطه با لزوم حفاظت آب می باشد                     

ضمناً ارتقاء  .  که به منظور ترویـج مصرف بهیـنه آب در نظر گرفته شده است                می باشداظت آب   جهت حف   یـکی از اقدامات حیـاتی     ،آموزش
درک عمومی جهت جلب حمایـت های مردمی در رابطه با سیـاست ها و برنامه های مرتبط با توسعه منابع آب و مدیـریـت آن از جمله در                                  

در تعدادی از کشورهای منطقه، اجرای برنامه های آموزش عمومی و اقدامات             ه  ک شدههرچند ثابت   . طرح های آبی خاص الزم االجرا می باشد      

                                           
1 Ministerial Conference 
2 World Water Forum 
3 Hague 



خ  

ای است که     معهذا درک کلی چالش هایـی که در بخش آب با آن مواجه هستیـم به گونه              ،انجام شده در زمیـنه حفاظت آب موفقیـت آمیـز بوده          
و ا و اقیـانوسیـه مباحث مرتبط با آب            ییـاری از کشورهای آس     ایـن بخش به آهستگی از خطر مطلع و آگاه می گردند و هنوز در بس                      در  

در ایـن میـان، دولت ها نقش بسیـار دشواری را در ارتقاء وجدان               . نمی باشد منطبق رخوروضعیـتی د  مرتبط با آن، بر        دستورکارهای آموزشی 
 .باشنددارا می عمومی از طریـق آغاز نمودن و هدایـت چنیـن برنامه ها و فعالیـت هایـی 

 اقشارآب در بیـن کلیـه     در خصوص   ط دولت های عالقمند به گسترش آگاهی عمومی         سبه منظور حمایت از تالش های بعمل آمده تو        
 با مساعدت مالی    ESCAP(1( ، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه            تا سیـاستگزاران گرفته  از دانش آموزان    ،  جامعه

ای را در زمینه اهمیت        آگاهی به مراتب بیـشتری در بیـن کشورهای عضو، پروژه           ارتقاءت افزایش حساسیت جامعه و به منظور          دولت ژاپن جه  
راهنمای ارتقاء آگاهی   « مجموعه حاضر تحت عنوان      .  مقوله حفاظت آب در نیل به توسعه پایـدار به مرحله اجرا در آورده است                  2راهبردی
به  ESCAPبا همکاری متخصصان بسیاری از کشورهای منطقه تهیـه و به عنوان یکی از نشریـات منابع آب                    » حفاظت آب  در زمینه    عمومی

بر این در ایـن راهنما به اندازه کافی تجارب ملی در زمینه ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به مسائل آبی منعکس گردیـده و سعی . چاپ رسیـده است
اجتماعی موجود در سطح منطقه آسیـا و اقیانوسیه را              - لی داشته باشند تا بلکه بتوانند شرایـط اقتصادی          پیـشنهادات بیـشتر جنبه عم    بوده که    

دار سهمی را در آگاهی هر چه بیـشتر و درک بهتر مسائل و                 ی پا  ایزندگی امروز و آیـنده    در  امیـد است که راهنمای حاضر       . دگرگون سازد 
 .مشکالت مرتبط با ارزش آب داشته باشد

 2003 در سال    یتسالمللی آب شیـریـن نشان می دهد که مراسم آن بای          را در سال بیـن    ESCAPپ ایـن نشریـه به نوعی ، مشکالت         چا
 میـالدی مبنی بر اعالن سال        2003 در بیـستم دسامبر سال        196/55با تصویـب قطعنامه شماره       .  برگزار گردد   ESCAPمیـالدی با همکاری     

 هر چه بیـشتر از فرصت      که ه است  نمود گوشزد به سازمان ملل و سایـر نقش آفریـنان          ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد    بین المللی آب شیـریـن،    
ای،  ت افزایـش آگاهی در زمیـنه اهمیـت آب شیـریـن و گسترش اقدامات در سطوح بین المللی، منطقه              هج) 2003سال  (بدست آمده در ایـن سال      

بدیـهی است که به منظور حصول اطمیـنان از دستیـابی یـکسان به منابع کافی آب شیـریـن و پایـدار از همیـن امروز                     . ملی و محلی استفاده نمایـند    
 .بایـد اقدام نمود

 
 3 سو-کیـم هاک  
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 واژگان مخفف
 

ADB Asia Development Bank بانک توسعه آسیا 

AWWA American Water Works Association انجمن سامانه های آبی آمریکا 

EPA United States Environmental Protection Agency سازمان حفاظت محیط زیست ایاالت متحده آمریکا 

ESCAP Economic and Social Commisson for Asia and 
the Pacific 

 کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه

IWA Internatinal Water Association انجمن بین المللی آب 

IWRM Integrated Water Resources Management مدیریت یکپارچه منابع آب 

NGO Non-Govermental Organization سازمان غیردولتی 

NRW Non- revenue Water  غیر درآمدزا(آب به حساب نیامده( 
OFWAT Office of Water Services (regulator of private water 

companies in England and Wales) 
مسؤول رسیدگی به فعالیت های (اداره خدمات آب 

 )شرکت های خصوصی آب در انگلستان و ولز

SWOT Strengths, weaknesses, opportunities and threats نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization 

 سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد

UNICEF United Nations Childrens’ Fund صندوق کودکان ملل متحد 

WCA Water Conservation Awareness آگاهی در زمینه حفاظت آب 

WHO World Health Organization سازمان جهانی بهداشت 

WWF World Wildlife Fund صندوق جهانی حیات وحش 
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ذ  

 خالصه
 مقدمه  -الف 

 به علت استفاده روز     مشکلیـدار شدن است و ایـن       جهانی در حال پد    عضلی است که بعنوان یـک م     أله اامروزه امنیـت آب شیـریـن مس    
افزون از منابع محدود توسط جمعیـت رو به رشد دنیـا بوجود آمده و با کاهش دستیـابی به ایـن منابع به دلیـل مدیـریـت نامناسب، جنگل زدایـی و 

های تأمیـن و مصرف     ی فعلی سیـستم  ی الزم است کارآ   ،اربه منظور دستیـابی به آیـنده آبی مطمئن و پایـد         . افزایـش آلودگی دوچندان شده است    
 .آب بهبود یـابد

 50دود  حبه جز یـکی دو مورد استثناء جالب توجه، آنچه در منطقه آسیـا و اقیـانوسیـه متداول است، مسأله اتالف آب می باشد بطوریـکه                      
 منابع موجود   ،در اثر ایـجاد فرهنگ حفاظت آب       .ف می گردد درصد آب تصفیـه و لوله کشی شده یـا در شبکه توزیـع و یـا ضمن مصرف تل                   

 ست،صرف هزینه ا  مستلزم  که  را  گردند و بدین ترتیب قادر خواهیم بود که طرح های توسعه منابع جدید آب                بهینه و مؤثرتر استفاده می    بصورت  
 .لغو نموده و یـا حداقل برای چند سال بهره برداری از آنها را به تعویـق اندازیـم

 حفاظت  -نخست:  و شامل دو قسمت است     شودبکارگیـری اقدامی است که جهت استفاده بهیـنه از آب انجام می            حفاظت آب منظور از   
قل تلفات و مصرف    ا حفاظت آب تأمیـن شده و توزیـع آن با حد          -سپس مدیـریـت کارآمد، ذخیـره، تخصیـص و انتقال آب خام؛              -منابع آب   

 .ه شودهدر دادآب بدون ایـنکه 

 ، آب تا مصرف آن    تأمین از   ، در واقع درک ضرورت استفاده بهیـنه از آب در کلیـه مراحل           1(WCA)آگاهی در زمیـنه حفاظت آب      
به جز چند کشور در منطقه آسیا و         . می باشد تا بدیـن ترتیـب با توجه به مدیـریـت و مصرف آب تغیـیـری در رفتار و رویه انسان ها ایـجاد گردد                    

از مخاطرات مربوطه    رسانی در زمینه حفاظت آب را انجام می دهند، سایر کشورهای منطقه بطور بطئی             وسیه که بطور موفقیت آمیـزی آگاهی     اقیـان
 .اند مطلع و آگاه گردیده

ه نمود  کشی شده تمرکز نمایـیـم بایـستی توج      بیـن مصرف کنندگان منابع آب لوله      WCA ارتقاءقبل از ایـنکه بر روی چارچوبی جهت        
اگرچه ایـن راهنما وارد جزئیـات حفاظت      . تشریـح می نمایـد  2 (IWRM)پارچه منابع آب    کرا در مدیریت ی    WCAکه راهنمای حاضر اهمیـت     

 راهنمای. توان در ایـن بخش نیـز بکار برد       را می ارائه شده   ت  اگردد لیـکن پیـشنهاد   باشد نمی  تریـن طبقه می   آب در بخش کشاورزی که پرمصرف     
، اجرای   WCAارتقاء   جهت تهیـه یـک راهبرد کلی و طراحی فعالیـت های           یا مورد نظر مراتب حمایـت خود را از یـک چارچوب چند مرحله           

ه پیـشنهادات مطرح شده در ایـن نشریـه را با توج        کشورها  از ایـن رو الزم است که       . فعالیـت ها و پایـش و ارزشیـابی اثربخشی آنها ابراز می نمایـد        
 .به شرایـط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود بکار گیـرند

سیاستمداران و سیاستگزاران،    : دارند د که در سه گروه زیر قرار         نباش ای از خوانندگان می     مخاطبین هدف این راهنما، طیف گسترده       
 تا  شودف کلی این است که به این گروه ها کمک            هد .افراد مرتبط با آموزش و بازاریابی اجتماعی       باالخره  ریـزان و مدیران بخش آب و         برنامه

که افراد    و نحوه برخورد با این قضیه به نوبه خود حائز اهمیت است بطوری                 هدولزوم حفاظت آب را در بخش تأمین آب آشامیدنی درک نم             
 .ندیدر جامعه شرکت نما WCA ارتقاءمذکور می توانند در 

 WCA تهیه راهبرد –ب 

چنین راهبردی ممکن است به     . ملی جامع را تهیه نمایند    ) استراتژی( یک راهبرد    ، نخست به منظور حفاظت آب     لهمرحدولت ها بایستی در    
ضمناً . عنوان مثال تأکید نماید که نگهداری منابع آب مستلزم تالش ملی در زمینه حفاظت آب جهت دستیابی به توازن بین عرضه و تقاضا است                          

 اصالح مدیریت مربوط به تأمین آب به منظور کاهش           و ارتقاء حفاظت    ،مال مدیریت یکپارچه منابع آب    راهبرد مذکور ممکن است نسبت به اع       
 یازده گام جهت تهیه     3در رویکرد باال به پایین     . توسط بخش تقاضا جهت محدود نمودن اتالف آب متعهد باشد          یریتتلفات و نسبت به اعمال مد     
 :دیده که به شرح ذیل می باشند پیشنهاد گر WCA ارتقاءیک راهبرد تفصیلی جهت 
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عالوه بر متخصصان آب، نیاز به افرادی       . را مدیریت نماید   WCA ارتقاء تا   .)یا هیئت مدیره  ( تشکیل یک کمیته مدیریتی     – 1گام  
 .می باشدهای بازاریابی اجتماعی، روابط عمومی، آموزش و ارتباطات نیز  با تخصص

که دارای منافع مستقیم در تهیه       نمودن نقطه نظرات آن دسته از افرادی      با لحاط    WCA خشی  اثر ب . 1شناسایی افراد ذینفع    – 2گام  
 . بد یامیبهبود ، یا عدم موفقیت آن هستندموفقیت ، و و اجرای راهبرد

ت های سازمانی، دالیل کمبود آب و استطاعت پرداخ         ها و ضعف    الزام سیاسی، توانایی   . سیاسی مسائلتجزیه و تحلیل      – 3گام  
 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند WCAبایستی به منظور کمک به تهیه راهبرد  است که مسائلیهزینه های واقعی آب از جمله 

 -توصیه شده در این راهنما، بایستی منطبق بر شرایط محلی، سیاسی، اقتصادی                 WCAراهبرد  . بررسی عوامل محلی    – 4گام  
 .باشدمنطقه مورد نظر و باالخره شرایط جغرافیایی اجتماعی، فرهنگی، قانونی، زیست محیطی 

به نوبه خود   در بدو امر بین گروه های اصلی هدف که در آینده آنان             بایستی   WCA. )هدف(شناخت گروه های مخاطب      – 5گام  
ن، متخصصان امور آب،     سیاستمدارااین گروه ها می توان به       از جمله     .در بین عموم مردم کمک خواهند کرد گسترش یابد            WCAبه ارتقاء   

 .اشاره نمود) NGOs( غیر دولتی سازمان هایراهبران جامعه، آموزگاران، رسانه های جمعی و 

سازمان های دولتی،  : شرکاء و حمایت کنندگان مالی ممکن است شامل           . شناخت شرکاء سرمایه گذار و پشتیبانان      – 6گام  
 و شرکت های   3مشابه، انجمن های حرفه ای، مؤسسات بین المللی      2فعالیت های سازمان یافته دهندگان  ترتیب ، سایر   NGOsسازمان های تأمین آب،    

 .ولیت به چشم می خوردؤخصوصی مشتاقی باشند که عالقمند به تصویر درآوردن اجتماعی هستند که در آن احساس مس

عنوان نخستین گام در طراحی یک         کمیته مدیریتی بایستی به       . توافق بر سر اهداف و پیام های مهم و کلیدی            – 7گام  
تعیین نماید که این امر به نوبه خود معموالً در دو مرحله             WCA خاص، اهداف و پیام های مهم و کلیدی را جهت ارتقاء            فعالیت های سازمان یافته  

 .ارتقاء سطح آگاهی و شروع به ایجاد تغییرات رفتاری: انجام می پذیرد

فعالیت های گسترده ای با استفاده از یک چارچوب برنامه ریزی منطقی می تواند انجام           . WCA  شناخت فعالیت های ارتقاء    –8گام  
پذیرد از جمله اینکه چه موضوعاتی را در مورد هر یک از مخاطبین باید مطرح نمود، کدامیک از پیام ها از اهمیت بیشتری برخوردارند و                                   

 .مناسبترین روش جهت دریافت آنها کدام است

پنج سال وقت الزم است تا        WCAبرای اجرای یک برنامه ارتقاء       . تعیین اهداف ارتباطی و برنامه های زمان بندی       – 9گام  
در این مدت اقدامات کوتاه مدت متعددی را به منظور ایجاد تغییرات            ضروری است که    ، در عین حال     فتبه سطح خوبی از آگاهی دست یا      بتوان  

 .تدر نظر گرفرفتاری افراد در برنامه 

هزینه ـ منفعت بایستی طرحی در       آنالیز   براساس مسائل اقتصادی و ملحوظ نمودن         .تنظیم بودجه و تأمین منابع مالی       – 10گام  
 مالی مربوطه بحث و     منابع مالی تهیه گردد و در این خصوص با دولت، شرکاء و حمایت کنندگان مالی جهت تأمین                   منابعرابطه با بودجه و تأمین      

 .معموالً هزینه سالیانه اقدامات مورد نظر، حدود چند درصد از بودجه یک سازمان آب را تشکیل می دهد. رت گیردتبادل نظر صو

پس از تعهد و الزام نسبت به تأمین امور مالی مربوطه، کمیته مدیریتی بایستی یک نفر را به عنوان                    .  تشکیل تیم های پروژه   -11گام  
معموالً یک تیم مطلوب    . تشکیل دهد  WCAیم های مختلف پروژه را به منظور اجرای فعالیت های خاص           مدیرکل پروژه به استخدام درآورد و ت      

 .از چهار الی هشت نفر از افراد مختلف تشکیل می گردد

                                           
1 Stakeholder 
2 Campaign 
3 Multilateral agencies )در این نشریه تحت عنوان مؤسسات بین المللی آمده استمنظور سازمان های چند منظوره یا چندجانبه می باشند که (  
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 WCAرنامه  اجرای ب–پ 

ضروری جهت اجرای   پیش نیاز  .  متعددی مورد نیاز می باشد    اقدامات اولیه ،  WCAبه منظور شروع اجرای برنامه های       . پیشگامان سازمانی 
مشخص و مصوب    WCA ارتقاء   ، در موضوعات مرتبط با    مسئولیت های سه رده دولتی در سطح ملی، استانی و محلی           این برنامه عبارت است از اینکه        

 .ددگر

ابراز نماید که به عنوان مثال این امر را می تواند بطور علنی از طریق شروع                    WCAبایستی تعهد خود را نسبت به          دولت ملی  •
ضمناً دولت ملی بایستی تعهد خود را نسبت . فعالیت های سازمان یافته و اعمال رهبری مقتدرانه در مورد رویدادهای مهم انجام دهد

 از پیش نشان داده و اطمینان حاصل گردد که ادارات و سازمان های وابسته به آن، امور محوله را به نحو                       به اجرای قانون آب بیش    
 .احسن انجام داده و آب را بطور بهینه مصرف می نمایند

در قبال آب دارای مسئولیت می باشند، آنها نیز بایستی مسأله گسترش و ترویج                    دولت های محلی و استانی   در حدی که      •
 . آب را پذیرفته و در این زمینه فعاالنه برخورد نمایندحفاظت

بایستی بطور فعاالنه مراتب حمایت خود را        مقامات مسؤول مدیریت حوزه آبریز    آغاز می گردد و     حفاظت آب از منابع آب       •
 .اعالم نمایند WCAاز 

 کاهش داده و آن را در شبکه های آب         را 2(NRW) بایستی میزان آب به حساب نیامده یا غیر درآمدزا           سازمان های تأمین آب   •
کنترل نمایند چنانچه مصرف کنندگان آب دریابند که سازمان تأمین آب، ناکارآمد و غیر مؤثر عمل می نماید، بعید به نظر می رسد            

 .که حفاظت آب در بخش تقاضا یا مصرف توأم با موفقیت باشد

در سطوح مختلف اجتماع     WCA ی موفقیت آمیز را جهت ارتقاء         3»پایین به باال  « الزم است که یک رویکرد        مروجین جامعه  •
آنچه الزامی است اینکه جوامع باید مسائل محلی مرتبط با آب را مشخص نموده و جهت رفع آنها                           . محلی خود تهیه نمایند    

 .مسیرهای ارتباطی الزم را با رهبران محلی ایجاد نمایند
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جاد یک چشم انداز محلی، ارج نهادن و ایجاد انتظارات در تصمیم گیرندگان،             از طریق ای    جامعه تشریک مساعی درگیر نمودن و    
ضمناً مشارکت مذکور موجب تشویق تعهد درازمدت جامعه نسبت به مالکیت برنامه فوق شده و . می گردد WCAباعث غنا بخشیدن برنامه ارتقاء 

امعه ای باید به عنوان تسهیل کننده امور عمل نموده و سازمان های میزبان            یک عضو فعال در هر ج     . مؤید تمایل جامعه در ازای موفقیت آن می باشد       
 . غیر دولتی بایستی به منظور تأمین حمایت های اداری الزم شناسایی گردندسازمان هاینظیر 

گروه تمرکز راهنمای حاضر بر روی سه       . محسوب می گردند  WCAاز جمله محورهای ارتقاء      برنامه های آموزش و اطالع رسانی    
این راهنما  ) روش شناسی (کودکان و دانش آموزان است ولی متدولوژی          باالخره   تأمین کنندگان آب، مصرف کنندگان آب و           یعنیاز مردم   

 .مورد استفاده قرار گیرد WCAمی تواند نزد مصرف کنندگان آب در بخش کشاورزی نیز به سهولت جهت ارتقاء 

آنها . ق می گردد که مسؤولیت برنامه ریزی و مدیریت تأمین آب را به عهده دارند                 به افرادی اطال   تأمین کنندگان آب     )1(
آموزش باید براساس برپایی    . بایستی درک نمایند که آب، منبع محدودی بوده و جهت توسعه اقتصادی سرتاسر کشورشان حائز اهمیت است                     

 می گردد صورت پذیرد، بطوری که کارمندان بایستی از بین کسانی سازماندهی WCAسمینارها و کارگاه های آموزشی که توسط کمیته مدیریتی 
که این آموزش ها را طی دوره های فنی کوتاه و میان مدت می بینند انتخاب شده و دوره های توسعه حرفه ای نیز در کشورهایی برگزار شود که                             

 .دارای فرهنگ غنی حفاظت آب هستند

اضر منظور از مصرف کنندگان آب، مشترکان عمومی سازمان های تأمین آب                  در متن راهنمای ح      مصرف کنندگان آب     )2(
 .می باشند که رفتار آنها در زمینه مصرف آب بایستی تغییر یافته و بدین ترتیب مسائل حفاظتی را بکار بسته و آب را بصورت بهینه مصرف نمایند

 آب در سطح منازل که در آن جزئیات مربوط به تجهیزات              مربوط به صرفه جویی   ) اخطار(بایستی برگه های عملی     مشترکان خانگی 
این اطالعات می تواند ضمیمه    . صرفه جویی آب و اطالعات مربوط به هزینه های واقعی خدمات آبی منعکس شده باشد را دریافت نمایند                

یزی های آب در مورد مشترکان     شایان ذکر است که انجام مم     . قبض آب مشترک مربوطه شده و یا بطور مجزا از طریق پست ارسال گردد             
 .پرمصرف بایستی در بردارنده هزینه اضافی نباشد

 هم می بایستی در جریان اثرات صرفه جویی بالقوه هزینه بر روی قیمت محصول تولیدی خود و حالت رقابتی مربوطه مشترکان صنعتی
 فوق توزیع گردیده و بازدیدهای اختصاصی نیز می باید              نمونه هایی از این قبیل صرفه جویی ها بایستی در بین مشترکان             . قرار گیرند 

درخصوص صنایع دارای مصرف باالی آب صورت گیرد تا آنها هم ممیزی آب را انجام داده و توصیه های الزم به آنها در زمینه صرفه                           
ویج داده شود تا بتوان نشان داد که        نیز تر ) اعم از مایع یا جامد    (کاهش مواد زاید    همچنین ضروری است که برنامه      . جویی آب صورت پذیرد   

 . از طریق بهینه نمودن تأسیسات آب و اداره بهتر امور می توان کاهش مصرف آب و در نتیجه کاهش میزان فاضالب تولیدی را سبب شد

انجام . اشدبایستی دریابند که صرفه جویی در هزینه های تجاری ناشی از کاهش مصرف آب می تواند قابل مالحظه ب                 مشترکان تجاری 
ممیزی در مورد آب امری ضروری بوده و اطالعات توزیع شده در زمینه تجهیزات صرفه جویی آب و برنامه های کاهش مواد زاید هم                          

 . می تواند مؤثر واقع گردد

جام ممیزی آب و    ان. تحت هدایت دولت اقدام نمایند     WCA بایستی ترغیب گردند تا نسبت به تنظیم نمونه ای در راهبرد             مشترکان اداری 
 .حمایت از شعارهای دولتی داده شده توسط مروجین سازمانی و ارائه توصیه هایی در زمینه تجهیزات صرفه جویی آب، امری الزامی است

باعث جا انداختن فرهنگ حفاظت  آب در بین کسانی می گردد که جامعه آتی را تشکیل                  کودکان و دانش آموزان   آموزش    )3(
نکه این امر باعث آموزش جامعه فعلی نیز می شود  زیرا هنگامی که این کودکان به منزل بر می گردند آنچه فرا گرفته اند به                             می دهند، ضمن ای  

در واقع برنامه تحصیلی رسمی وغیر رسمی در سطح مدارس، کالج ها و دانشگاه ها این شرایط را فراهم نموده                  . خانواده های خود منعکس می نمایند   
 :یاری در این خصوص باید در نظر گرفته شود که به شرح ذیل می باشد و مالحظات بس

 و یافتن راه هایی جهت وارد شدن به موضوع، بایستی مشترکاً توسط کمیته مدیریتی و مقامات عالیرتبه                          توسعه برنامه تحصیلی  
هترین راه حل ممکن جهت ایجاد      تجربیات نشان می دهند که آگاهی در زمینه آب و آموزش حفاظت از آن ب               . آموزشی مشخص گردد  

ارتباط با موضوعاتی است که در حال حاضر تدریس می گردد و در عین حال بکارگیری یک رویکرد متقابل و خودآموز جهت                                
 .نوجوانان می تواند مؤثر واقع شود
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شخاص خبره در زمینه آب      نیز به عنوان یک پروژه فرعی می بایستی به بهترین نحو توسط متخصصان آموزش و ا                مطالب درسی توسعه  
 که کودکان بایستی     1بکارگیری نوعی بازی معمایی    . مدیریت گردد و در این خصوص طراحان گرافیک هم می توانند مثمرثمر باشند              

، برگزاری پرسش و آزمون کوتاه، استفاده )مقوایی یا چوبی (2قطعات از هم جدا شده را در کنار یکدیگر قرار دهند، بازی های روی تخته
 یا تلویزیون بازی می کنند، می تواند مؤثر 3ها، اسالید و داستان هایی که در آن قهرمانان مشهور نمایش های کمدیCDاز نوارهای کاست، 

 .واقع گردد

  4 باید دوره های آمادگی و ضمن خدمت را بگذرانند و اطالعات زمینه ای راهنما جهت برنامه های تحصیلی، برگه های کار                      آموزگاران
 . ش آموزان و امکانات یا مطالب الزم جهت کار کالسی در اختیار آنان قرار داده شوددان

این سازمان ها می توانند آموزگاران و بسته های نرم افزاری دانش           . به نوبه خود ارزشمند است       حمایت از سوی سازمان های آب     
ای سیار را ایجاد و بازدیدهای دانش آموزی از تأسیسات آب را              آموزی الزم را در اختیار قرار داده و مراکز دانش آموزی و نمایشگاه ه             

همچنین سازمان های مذکور می توانند دوره های     . سازماندهی نموده و افرادی را به عنوان مهمان جهت سخنرانی در مدارس دعوت نمایند              
 آموزان کالس های باالتر، بتوانند در روزهای       کوتاه مدت آموزشی جهت آموزگاران را پیشنهاد نموده و شرایطی را مهیا نمایند تا دانش               

 .تعطیل، کار عملی در زمینه مورد نظر را تجربه کنند

منشأ .  خاصی الزم است که اصوالً بازاریابی اجتماعی و ارتباطات مهمترین آنها می باشد              فنون و مهارت های   WCAبه منظور ارتقاء    
. در آن به جای یک محصول که جهت فروش عرضه می گردد، پیام عرضه می شود                    همان بازاریابی تجاری است ولی         بازاریابی اجتماعی 

صحیح دارد تا در     ابزارهای ارتباطی بازاریابی اجتماعی مستلزم ایجاد سطح باالیی از آگاهی اجتماعی نزد مردم است و این امر بستگی به یافتن                    
هر نوع زمینه بازاریابی باید به نحوی        . جهت مخاطبین خاص خود ارائه نماید      زمینه مناسب بکار گرفته شوند و پیام خود را بطور موفقیت آمیزی               

 .موردتجزیه و تحلیل قرار گیرد که در آن روش ارتباطی صحیح مربوطه بکار برده شده باشد

جارت به کمک    ، تبلیغات و روابط عمومی؛ آموزش؛ انتشار اطالعات، ارتقاء فروش، ت             5استفاده ازکالم جاری  : ابزارهای ارتباطی شامل  
 . 7 و استفاده از یک تصویر به عنوان آرم6بسته بندی های جذاب و عرضه آن، آگهی نمودن؛ نمایشگاه ها و ایجاد هویت واحد

 WCA داشتن مهارت و تجربه امری الزامی است زیرا فقدان آن احتماالً منجر به شکست اقدامات                 همکاری با رسانه های گروهی   در  
برای  ،   WCAط عمومی سازمان های آب و دوایر دولتی بایستی از طریق آموزش نمایندگان خود در زمینه آب و ضرورت                   ادارات رواب . می گردد

 . فهرست نمودن رسانه های گروهی وقت صرف نمایند

 های  دراین زمینه اقدام نمایند بیشتر سازمان       ظرفیت سازیفرصت مناسبی است تا سازمان های آب نسبت به           WCAاجرای یک برنامه    
 لیکن در مرحله بعد قادر به توسعه           ،آب در بدو امر نیازمند بکارگماردن مهارت هایی نظیر ارتباطات و بازاریابی اجتماعی خارجی می باشند                    

 .های عملی خواهند بود ی خود از طریق انتقال توانایی هاتوانایی

رد مدیران مصرف آب خانگی هستند و می توانند باعث            با اهمیت می باشد زیرا زنان در اغلب موا          WCA در برنامه های     نقش زنان 
در بسیاری از کشورهای    . نمایندمی ایفا   WCA لذا نقش برجسته ای را در برنامه های         ،ارتقای پتانسیل اقتصادی خانوار و توسعه اجتماعی گردند        

 . سطح جامعه انتشار دهندرا در  WCA بطور گسترده ای پیام های قادرندمنطقه آسیا و اقیانوسیه سازمان های زنان 

، مستلزم بکار گیری فنونی است که بیشتر متکی بر ارتباطات بین افراد و استفاده وسیع و گسترده از گرافیک                    رسیدگی به گروه های بیسواد   
 . بیسواد تلقی گردندبه والدین WCA می توانند منبع خوبی جهت اطالع رسانی ،کودکانی که خواندن یاد گرفته اند. در زمینه اطالع رسانی است

.  استانداردها و مقررات اجباری مربوط به حفاظت آب به منظور حمایت از اقدامات حفاظتی داوطلبانه امری ضروری به نظر می رسد                      اجرای
ه مصرف کنندگان آب    قوانین بایستی از طریق برگه های اطالع رسانی مصور در عین حال ساده و با استفاده از کالم ساده و به زبان عامیانه جهت کلی                          

مورد بازاریابی و توجه قرار گیرد بطوریکه آنها بطور کامل آن را درک نمایند و در ضمن مقررات بایستی جهت بازبینی عمومی،کامالً در دسترس                             
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 ش  

ز، چنانچه حفاظت از آب به      آمی پس از طی دوره موفقیت    . باید توجه نمود که مردم نباید در حالت شبهه و تردید نگهداشته شوند            . همگان قرارداده شود  
 .صورت داوطلبانه و به قدر کافی صورت پذیرد، می توان اطمینان حاصل نمود که مقررات به مرحله اجرا درخواهد آمد

  اثر بخشی پایش و ارزشیابی–ت 

و ورد نظر پایش    ، ضروری است که داده های ورودی و خروجی برنامه م         WCAبه منظور تداوم حمایت های سیاسی و مالی جهت ارتقاء          
 .هزینه های پایش و ارزیابی بایستی در بودجه های اولیه ملحوظ گردد.  تا بدین ترتیب بتوان روند مثبت در این زمینه را نشان دادارزشیابی شوند

کی اجرایی  ی: در این مبحث دو جنبه وجود دارد که دارای ارتباط داخلی با یکدیگر بوده و پایش و ارزشیابی آنها امری الزامی است                           
مورد نخست، بخشی از مدیریت برنامه محسوب می گردد که در اثر              . نمودن برنامه و دیگری نتایجی که در اثر اجرای برنامه حاصل می گردد              

ست تعدیالت منطقی، برنامه را در مسیر صحیح خود پیگیری می نماید، در حالیکه مورد دوم نیازمند تالش به مراتب بیشتری بوده لیکن ضروری ا                        
نتایج تا حد زیادی بستگی به اجرای برنامه دارد و این مسأله هنگامی به چشم می خورد که                  . های برنامه را به معرض نمایش قرار دهند        که موفقیت 

 . دو جنبه پایش با یکدیگر تلفیق گردند

 کمی، نظیر   معیارهای. ای مقدماتی است  جهت برنامه ه ) معیار  (1نقاط مبنا دستیابی به نتایج پایش و ارزشیابی مستلزم ایجاد یک سری              
 کیفی، نظیر   معیارهایاشکال مختلف تأمین و مصرف آب بوده و معموالً می توان این نقاط را با توجه به داده های تاریخی ایجاد نمود در حالیکه                         

 مورد ارزیابی قرار     جتماعی ا –بررسی های پایه ای اقتصادی   آگاهی، رویه و رفتار مصرف کنندگان آب بایستی از طریق انجام                  سطوح
میزان کاهش  ی نمودن   کمّ. نشان دهد را  سپس بررسی های دیگری باید بطور سالیانه انجام گیرد تا میزان تغییرات در شاخص های کیفی                . گیرند

 تا از این طریق      ممکن است نیازمند بکارگیری فنون خاصی نظیر پایش میزان مصرف نمونه ای از واحدهای خانگی مجهز به کنتور باشد                     مصرف
حاصله در  باید به منظور پی بردن به پیشرفت های        می سازمان های آب   .گردداثرات ناشی از افزایش معقول مصرف و نوسانات فصلی مربوطه حذف              

 .مورد سنجش قرار دهندشاخص های عملکردی را بخش تأمین آب 

متداولی  2شاخص های عملکرد ایت از سوی مشترکان به عنوان        ، هزینه های تولید واحد و تعداد موارد شک        بحساب نیامده آب  مقادیر  
 .هستند که می توانند توسط سازمان های مذکور مورد استفاده قرار گیرند

 پیشنهادات –ث 

دولت ها و سازمان های تأمین آب بایستی در مواقعیکه تنش بر منابع آب افزایش می یابد، فرهنگ حفاظت آب را ارتقاء داده و               )1(
 .را بین کلیه تأمین کنندگان و مصرف کنندگان آب ترویج دهنداین فرهنگ 

حفاظت آب با توسعه منابع آب آغاز می گردد و به منظور مدیریت کارآمد و پایدار آنها بایستی با رویکردی یکپارچه مورد                         )2(
 .استفاده قرار گیرد

 .را بعهده بگیرند WCAدولت، مردم و بخش خصوصی آب باید هدایت و ارتقاء  )3(

م با متخصصان امور آب، ضروری است از افراد ماهر و متبحر در زمینه بازاریابی اجتماعی، آموزش و ارتباطات جهت                        همگا )4(
 .استفاده نمود WCAطراحی و اجرای فعالیت های برنامه 

 . ردکلی مربوطه مدنظر قرار گی) استراتژی(باید در راهبرد  WCAپایش و ارزشیابی سری اقدامات انجام گرفته در زمینه  )5(

حفاظت در بخش تأمین آب نباید به بوته فراموشی سپرده شود و موفقیت های تأمین کنندگان خدمات آبی باید از طریق                             )6(
 .ارزشیابی شاخص های عملکرد مورد پایش قرار گیرد

و یا   WCAقاء  راهنمای حاضر در واقع چارچوبی را فراهم می نماید که بایستی در تهیه، اجرا، پایش و ارزشیابی یک برنامه ارت                   )7(
 .در بازنگری محتوا و رویکرد برنامه های در دست تهیه مورد استفاده قرار گیرد
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 مقدمه.  1
 

   هدف این راهنما .الف

هدف راهنمای حاضر ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب           
می باشد که اهمیت حفاظت آب را بعنوان یک جزء اصلی از                     

این راهنما  . مدیریت پایدار آب در قرن بیست و یکم نشان می دهد            
در منطقه ای از جهان تهیه شده که توازن بین عرضه و تقاضای آب               

 مورد چالش قرار گرفته است، در ضمن شرایط و تجارب در             شدیداً
 .دیگر مناطقی که دارای مشکالت مشابه هستند را نیز نشان می دهد

حفاظت آب به فعالیت هایی اطالق می شود که از طریق               
کاهش مصارف زیاد غیر ضروری و کاهش اتالف آب منجر به                 

: مل دو بخش    حفاظت آب شا  . استفاده منطقی و بهینه آب می گردد       
که شامل مدیریت کارآمد، ذخیره،          ( آب     منابعیکی حفاظت     

و دیگری حفاظت از آب     ) تخصیص و انتقال آب خام از محل منبع        
که شامل توزیع با حداقل تلفات و مصرف بدون اتالف            (شده تأمین
 .است ) آن

 در واقع درک      (WCA)آگاهی در زمینه حفاظت آب         
تر و بهینه در کلیه مراحل از            ضرورت استفاده به مراتب منطقی        

دریافت تا مصرف آب می باشد تا بدین ترتیب با توجه به مدیریت و             
 .مصرف آب، تغییری مثبت در نگرش و رفتار انسان ها ایجاد گردد 

این راهنما قبل از اینکه به طور اخص بر روی چارچوبی                
 WCA در مرحله تأمین آب متمرکز گردد، اهمیت          WCAجهت  

پس از این    . یت یکپارچه منابع آب تشریح می نماید         را در مدیر   
 در سه فصل ذیل ارائه          WCAمقدمه، چارچوبی جهت ارتقاء        

 :می گردد

تهیه راهبرد آگاهی رسانی در زمینه حفاظت           . فصل دوم 
 آب؛

اجرای برنامه های آگاهی رسانی در زمینه           . فصل سوم  
 حفاظت آب؛

 .تأثیر پایش و ارزشیابی برنامه ها. فصل چهارم

نهایتاً نتایج در فصل پنجم آورده شده و پیشنهادات الزم               
جهت کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه ارائه گردیده است تا این               

خود را به مرحله اجرا      WCAکشورها با بکارگیری آنها، برنامه های      
بدیهی است ضروری خواهد بود که هر کشوری این              . در آورند 

خود یط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی      برنامه های پیشنهادی را با شرا    
منطبق نماید لذا راهنمای حاضر بایستی به عنوان چارچوبی تلقی گردد            

بکار می رود و ممکن است          WCA برنامه های     که جهت تهیه    
 .جزئیات آن در صورت لزوم اصالح و بازنگری گردند

پیوست نخست آن      : این نشریه دارای دو پیوست است          
بوط به آب بوده و دیگری فهرستی از برخی           واقعیت های جهانی مر  

پایگاه های اطالعاتی اینترنت می باشد که جنبه اطالع رسانی در زمینه          
 .حفاظت آب دارند

این راهنما را بخواند باید  چه کسی . ب  

به منظور مؤثر واقع شدن این راهنما الزم است که آگاهی              
م گیرد  رسانی در زمینه حفاظت آب در کلیه سطوح جامعه انجا               

بطوریکه از سیاستمداران و سیاستگزاران دولت و بخش آب آغاز             
گردیده و در سطح افرادی که دارای مسؤولیت خاصی در زمینه                 
مدیریت بخش آب هستند گسترش یافته و نهایتاً به مصرف کنندگان           

 .نهایی آب ختم گردد

هدف این راهنما توسعه آگاهی  رسانی در زمینه حفاظت             
گروه های وسیعی از خوانندگان است که در سه         بین  ) WCA(آب  

دسته قرار دارند و به نحو مناسبی جهت ارتقاء درک و فهم و تطابق                
WCA            این سه گروه     .  در کلیه سطوح جامع تجهیز می گردند

 :عبارتند از

 می باید یعنی کسانی  که       سیاستمداران وسیاستگزاران،  .1
در حل مشکالت کمبود      WCAچگونگی مشارکت   

ان با فراهم آوردن منافع اقتصادی ـ             مهمزآب را     
سیاستمداران و . نماینداجتماعی و زیست محیطی درک 

ن بیسیاستگزاران به عنوان عوامل تسهیل کننده ما              
مردم نقش مهمی را ایفا می نمایند و         متخصصان فنی و     

 الزم است این گروه به عنوان واسطه          ،نکته مهمتر اینکه  
 بخشی، مقوله حفاظت      ارتباط دهنده میان شرکاء بین       
 .آب را به طور مؤثری ارتقاء دهند

 که در برنامه ریزی و        مدیران و متخصصان امور آب      .2
 شامل  و بودهتوسعه و مدیریت سیستم های آبی دخیل        

که در رابطه با محیط        می گردد  مدیران و محققینی      
هدف راهنمای حاضر    . فعالیت می نمایند زیست پایدار   



2 

حفاظت آب به این گروه است   نشان دادن اهمیت فنون     
 برنامه ریزی و توسعه سیستم های تأمین آب و   در آن که  

نیز در مورد نحوه بکارگیری فنون بازاریابی اجتماعی          
 جهت ارتقاء آگاهی در زمینه ضرورت مدیریت تقاضا        

 . بحث گردیده استمفصالً

های   و بازاریاب      کارشناسان آموزش و پرورش          .3
اندکی در زمینه بخش    اجتماعی که ممکن است دانش      

آب داشته باشند ولی در زمینه روابط عمومی،                   
الزم ارتباطات، بازاریابی و آموزش دارای تخصص           

، نحوه  به این گروه از خوانندگان      این راهنما . می باشند
خصوص ایجاد   مهارت های مختلف را در         مشارکت   

 .بین مردم نشان می دهدآگاهی در زمینه حفاظت آب در 

روه مذکور، خوانندگان این راهنما ممکن است          در بین سه گ    
چنین استنباط نمایند که با توجه به  وجود طیف وسیعی از رشته ها و یا حتی 
در اثر قرار گرفتن در طیف گسترده ای از سازمان ها جزو خوانندگان این              

 نشان  1. 1چنانچه رشته و یا سازمان شما در کادر          . مجموعه قرار گرفته اند  
 .این راهنما می تواند مورد استفاده شما قرار گیردداده شده، 

  تغییر رویه نسبت به نحوه مدیریت و استفاده از آب . پ

اکثر مردم نسبت به این موضوع واقفند که آب نیاز اساسی             
وجود آب برای مصارف شخصی           . حیات محسوب می گردد     

، تهیه غذا و جهت مصارف صنعتی، تجاری و )آشامیدنی و بهداشتی  (
. اری که امرار معاش مردم به آن بستگی دارد امری الزامی است               اد

قدر مسلم عده قلیلی از مردم، علت مشکالت تأمین مقادیر کافی آب 
اگر . سالم و بهداشتی برای جوامع سرتاسر دنیا را درک می نمایند             

آب به طور رایگان از آسمان نزول می کند پس چرا باید تا این حد                
 آن هزینه نماییم؟جهت مدیریت و توزیع 

بوده » پیش بینی و تأمین   «رویکرد سنتی متخصصان آب،        
است به طوریکه پیش بینی میزان تقاضا، یافتن یک منبع تأمین کافی،            
توسعه آن و انتقال آب از یک منطقه به منطقه تقاضای دیگر در این               

طی چندین دهه اخیر،توجه  برنامه ریزان بخش       . رویکرد مشهود است  
آب به سمت کاهش سریع دسترسی به منابع مناسب آبی که تحت               
تهدیدهای فزاینده می باشند، معطوف گشته است که از جمله این              
تهدیدها می توان به برداشت بیش از حد آب، عدم تغذیه مجدد                 

 انسانی اشاره   بدلیل جنگل زدایی و آلودگی های ناشی از فعالیت های       
به طـور کلــی  میزان سرانه آب شیرین قابل دسترس در جهان            . نمود

کاهش یافته است در حالیکه رشد تقاضا جهت آب نسبت به حدی              
تا . که جمعیت دنیا توسعه یافته با سرعت بیشتری توأم بوده است               

 میالدی، اروپا به دلیل تراکم نسبتاً باالی جمعیت              80اواسط دهه    
 سال  15یزان سرانه آب در دسترس را دارا بود؛ لیکن طی            کمترین م 

اخیر آسیا درمقایسه با سایر قاره ها، دارای کمترین میزان سرانه آب             
 .در دسترس بوده است

خوانندگان بالقوه این راهنما.  1. 1کادر   
 سازمان ها یا ادارات 

 نهاد ریاست جمهوری و نخست وزیری

 وزارتخانه ها و سازمان های دولتی

 :مقامات وسازمان های ذیل
 محیط زیست -
 منابع آب و تأمین آب -
 توسعه اقتصاد ملی -
 امور عمرانی -
 کشاورزی و آبیاری  -
 رات روابط عمومیمطبوعات و ادا -
 سازمان های آب منطقه ای -
 سازمان های حوزه آبریز رودخانه -
 آموزش -

 سازمان های تأمین آب و بهداشت

 مشاورین ـ مؤسسات تحقیقاتی بازار و رسانه ها

 مؤسسات چند منظوره 

 گروه های حرفه ای
 سیاستمداران عالقمند به امور آب

 سیاستگزاران
 قانونگزاران آب
  ریزان منابع آبمدیران و برنامه

 مدیران و برنامه ریزان تأمین آب
 متخصصان حفاظت آب

 متخصصان مدیریت تقاضای آب
 مدیران بهداشت عمومی و دفع بهداشتی فاضالب

 برنامه ریزان توسعه پایدار
 متخصصان برنامه های آموزشی

 آموزگاران و مربیان
 متخصصان روابط عمومی و رسانه های گروهی

  و تحقیق در مورد بازارمتخصصان بازاریابی
 روزنامه نگاران

 برنامه ریزان رادیو و تلویزیون
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چالش پیش روی کشورهای در حال توسعه، مهار و کنترل            
 میلیارد نفر است که به قدر کافی به آب سالم           1/1جمعیتی در حدود    
 میلیارد نفر هم    4/2نگی دسترسی نداشته و حدود      جهت مصارف خا  

منطقه آسیا و اقیانوسیه     . به امکانات بهداشتی کافی دسترسی ندارند       
بیشترین تعداد جمعیتی را دارا می باشد که خدمات آبی به آنها ارایه             

دو سوم جمعیتی که در سطح دنیا به هیچ وجه دسترسی            . نشده است 
افرادی که به امکانات     % 80تقریباً  به منابع آب بهداشتی ندارند و          

. ]1[بهداشتی مناسب دسترسی ندارند در آسیا زندگی می کنند                
دولت ها و متخصصان آب نهایتاً تشخیص می دهند که به جز چند               
منطقه که اساساً دارای کمبود آب می باشند، معضل واقعی در رابطه             

یازهای با آب تنها داشتن مقادیر اندک آب جهت برآورده نمودن ن            
آبی مورد نظر نیست، بلکه معضل اصلی بدلیل عدم مدیریت صحیح            

 .آب می باشد

    پوستر توزیع شده در سنگاپور.2شکل 
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از هم گسیختگی مدیریت منابع آب، توأم با تداخل وظایف          
و در برخی مواقع برخورد منافع و سیاستگزاری های اقتصاد، در                 

است، در کنفرانس وزرا در       منطقه آسیا و اقیانوسیه امری متداول          
 در  2000رابطه با دومین همایش جهانی آب که در ماه مارس سال              

برگزار » الهه«در شهر    » امینت آبی در قرن بیست و یک          «زمینه  
گردید، بیانیه اجرایی به تصویب رسید که بر اساس آن کشورهایی              

 : ]2[عضو متعهد شدند تا به موارد ذیل نایل گردند 

اطمینان یافتن از اداره و مدیریت      : نه امور آب  اداره خردمندا 
مطلوب، به طوریکه مشارکت عمومی و عالیق کلیه ذینفعان         

 . در مدیریت منابع آب لحاظ می گردد

اداره آب به گونه ای که نمایانگر            : ارج نهادن به آب      
ارزش های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی          

 . کلیه مصارف آب باشد

 ه و مدیریت منابع آب به هر یک از شاخه های           تفکیک توسع 
در ) اعم از خانگی، کشاورزی، صنعتی و حفاظت رودخانه        (مصرف  

مدیریت و تخصیص بخشی مناسب،      . حال حاضر مناسب نمی باشد    
 .نیازمند بکارگیری رویکردی یکپارچه است

در منطقه آسیا و اقیانوسیه، منابع آب شیرین نسبتاً به وفور یافت             
 و در عین حال کمبودهایی نیز وجود دارد که اصوالً مربوط              می گردند

به مشکالت مرتبط با استحصال، ذخیره و انتقال ناکافی و استفاده                    
در یک سری از گزارش هایی که برای دومین       . ناکارآمد از آب می باشد   

 ]3[1همایش جهانی آب و بویژه توسط مؤسسه مشارکت جهانی آب            
 رفتار افراد و نقش هایی که آنها در زمینه           تهیه گردیده بود، در رویه و      

مدیریت آب در منطقه آسیا و اقیانوسیه ایفا می نمایند تغییرات مطلوبی              
 :مشاهده گردیده، که به شرح ذیل مورد شناسایی قرار گرفته اند

 همراه با داشتن بهبود اداره حکومتی دولت در امور آب  •
 و  عزم سیاسی قوی در سطوح ملی، استانی و محلی             

حذف موارد منجر به تداخل وظایف و مسئولیت ها و            
این گزارشات نشان    . دوباره کاری ها در بخش آب       

دهنده وجود عزمی قوی در زمینه مدیریت یکپارچه             
 می باشد که عمدتاً به دلیل فقدان       (IWRM)منابع آب   

آگاهی سیاسی از مزایای آن، هنوز به مرحله اجرا                 
 .گذاشته نشده است

                                           
1 Global Water Partnership 

ه بیشتر از سوی سازمان های غیردولتی                 مشارکت هرچ  •
)NGOs (     و گروه های محلی مصرف کنندگان آب. 

سازمان های غیردولتی می توانند هدایت تشویق و            
ترغیب همگانی را به انجام مشارکت بعهده گرفته و           

در اغلب  . نقش زنان را در این خصوص ارتقاء دهند        
وله کشی  موارد، در مناطق روستایی که فاقد آب ل           

شده می باشند، زنان مدیران آب محسوب می گردند        
. و تهیه و توزیع آب در خانواده بر عهده آنان است             

ضمن اینکه آنها نقش مهمی در مطرح نمودن اهمیت         
 .نظافت و بهداشت به عهده دارند

افزایش آگاهی مصرف کنندگان آب در خصوص             •
 جوامع محلی ندرتاً         .ضرورت مصرف بهینه آب        

ت داخلی بین اجزای مختلف یک سیستم حوزه         ارتباطا
آبریز رودخانه ای و تعداد زیاد تقاضا برای منابع آب را           
درک می کنند و اکثر مصرف کنندگان آب نسبت به           

اطالع  دادن درباره   . هزینه های واقعی آب آگاهی ندارند    
هزینه های استحصال آب خام و تعرفه های باالیی که            

ز آب تصفیه شده صورت      جهت استفاده بیش از حد ا      
می گیرد از جمله اقداماتی است که جهت ارتقاء                 

 .بهره وری آب می تواند مفید واقع گردد

بهبود کارآیی بهره برداری سازمان های تأمین آب و            •
 تعرفه های پایین از نقطه نظر تاریخی و سنتی          .بهداشت

معموالً ناشی از فشاری های سیاسی است که آب               
زل در اختیار افراد قرار گیرد و در           بایستی با قیمت نا    

اغلب موارد از اخذ هزینه های به منظور پایه نگهداری،          
بهره برداری و استهالک سیستم های موجود، حمایت         

یکی از مهمترین چالش ها، مطرح     . کافی بعمل نمی آید  
نمودن اخذ تعرفه های کامل برگشت هزینه هاست که         

ی بهینه تر و      در درازمدت منجر به ایجاد سیستم ها         
 .ارتقاء حفاظت از آب می گردد

اعمال سیاست  های حمایت فنی و مالی مناسب تر و               •
 طی  .متمرکزتر از سوی سازمان های مالی چند منظوره        

سالیان اخیر به منظور دریافت وام هایی جهت طرح های         
تأمین آب، تغییرات مناسبی درخصوص شرایط دریافت       

منظوره ایجاد گشته که وام توسط سازمان های مالی چند 
این تغییرات عمدتاً بر روش اجرای برنامه های موردی به         
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منظور ارتقاء سطح بهداشت و بازاریابی اجتماعی               
 حفاظت آب و مصرف بهینه آب متمرکز بوده است 

یکی نیاز به   : در این رابطه دو نکته اصلی به چشم می خورد         
 به ارتقاء     و دیگری نیاز     (IWRM)مدیریت یکپارچه منابع آب        

WCA .               اگرچه راهنمای حاضر صرفاً در زمینه ارتقاءWCA 
می باشد ولی در عین حال به شدت طرفدار مدیریت یکپارچه منابع              
آب می باشد، زیرا این نوع مدیریت به طور قابل مالحظه ای به                    

 .حفاظت آب کمک می نماید

  ضرورت حفاظت آب در سیاست های مدیریتی بخش آب–ت 

که افزایش معقول نیاز آبی، از طریق ارتقاء          ضروری است   
در این خصوص الزم است که به       . کارایی مصرف آب تنظیم گردد    

، »پیش بینی و تأمین آب    «منظور اجتناب از اقدام و رویکرد سنتی            
اقدام سنتی مذکور که همراه با . الگوی مناسب دیگری انتخاب گردد

مینان اقتصادی و    تداوم توسعه سیستم های تأمین آب می باشد، اط          
زیرا در این سیستم ها برای تأمین آب،        . مالی کمی را ایجاد می نماید    

از منابع آب موجود در دوردست که مستلزم صرف هزینه بیشتری               
می باشد، استفاده می شود؛ که در عین حال این شیوه تأمین باعث                

یا بیشتر از منابع آب تصفیه شده هدر رفته،           % 50می شود که حدود    
 .ف شده یا به طور بهینه مصرف نمی گردندتل

حفاظت، جزئی از سیاست های مدیریتی بخش آب است که  
 سال پیش در مناطق با محدودیت شدید آب، 30 الی 25این مقوله از 

در . از جمله ایالت کالیفرنیا در ایاالت متحده آمریکا، آغاز گردید           
 سرعت  این مناطق تقاضا در کلیه بخش های مصرف کننده آب با             

فزاینده ای افزایش می یافت، در حالیکه منابع آب خام موجود در               
فواصل منطقی به طور کامل توسعه داده شده بود و مسأله توسعه از               

در . منابع آب دور دست تر نیز هزینه فوق العاده ای را در بر داشت              
برخی موارد، این توسعه به ناچار می بایستی از صدها کیلومتر دورتر            

ی پذیرفت تا آب به مناطقی که نیاز آبی داشتند منتقل                صورت م 
در بسیاری از موارد، منابع دور دست مذکور نیز جهت             . می گردید

تأمین نیازهای آبی مناطق در حال رشد اختصاص می یافت و این امر             
به نوبه خود بین گروه های مصرف کننده نهایی در سطح این مناطق              

 .موجب بروز کشمکش هایی می گردید

مطالعات بعمل آمده مؤید آن است که آب در بیشتر                   
بخش های مصرف کننده به طور غیر مؤثر و مازاد بر نیازهای واقعی              
مصرف کنندگان، مصرف می گردد و مدیریت تقاضا جهت حفاظت         

در حال  . آب، دربردارنده منافع اقتصادی قابل مالحظه ای می باشد         

ور اکید در     به ط   WCAحاضر مسأله حفاظت آب و ارتقاء              
سیاست ها و عملیات تأمین آب ایالت کالیفرنیا مد نظر قرار گرفته               

به همین ترتیب فلسطین و سرزمین های اشغالی و سنگاپور، که          . است
هر دو با کمبود منابع آب مواجه هستند، از سال ها پیش فرهنگ                   
آگاهی در زمینه حفاظت آب را بکار بسته و هر دو در دستیابی به                  

استرالیا هم در رابطه با        . صرف بهینه آب موفق بوده اند       افزایش م 
آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب قدرتمند  بوده و آن را به عنوان              
بخشی از راهکارهای رفع مشکل تأمین آب برای جمعیتی که به طور            

 .نامنظم در سطح آن کشور توزیع شده اند، بکار بسته است

رخی مناطق جهان   در حال حاضر حفاظت آب تدریجاً در ب        
که ظاهراً دارای منابع آب خام کافی بوده ولی به طور فزاینده ای در              
معرض تهدیدات ناشی از تقلیل کیفیت و برداشت بیش از حد آن               

فعالیت های انسانی در اثر شهرنشینی،        . می باشند، اعمال می گردد    
صنعتی شدن، جنگل زدایی و فعالیت های نامناسب کشاورزی موجب        

می و کیفی آب رودخانه ها، دریاچه ها و سفره های آب               زوال ک 
برداشت های بی رویه و تخلیه های کنترل نشده       . زیرزمینی، می گردد 

به سیستم های رودخانه ای و سفره های آب زیرزمینی دلیل نخست             
بروز صدمات زیست محیطی از جمله در خود منابع است که این امر             

 .از مصرف آن می گرددباعث افزایش هزینه تصفیه آب قبل 

در بخش   WCAاگرچه تمرکز این راهنما، ارتقاء و ترویج          
تأمین آب شرب است لیکن بکارگیری رویکردها و فعالیت های               

به طور  . مشابه آن در بخش آبیاری نیز از اعتبار کافی برخوردار است          
کلی در منطقه آسیا و اقیانوسیه، بخش کشاورزی و آبیاری بیشترین             

ف را از کل آبهای مصرفی در فعالیت های انسانی دارا              میزان مصر 
 درصد آب در این بخش         80 الی    70می باشد به طوریکه معموالً       

در اکثر این کشورها نیز کشاورزان هزینه ای جهت . مصرف می گردد
آب مورد استفاده جهت آبیاری پرداخت نمی نمایند و یا اینکه مبلغ             

 انگیزه ای هم برای مصرف بهینه       پرداختی بسیار ناچیز است و بالطبع      
مؤسسه بین المللی مدیریت    «مطالعه ای که توسط     . آن وجود ندارد   

 ]4[ سیستم آبیاری در سطح جهان صورت گرفته          50 بر روی    1»آب
مؤید آن است که حدود شش برابر اختالف در بهره وری آب                   
آبیاری بین سیستم های با حداکثر و حداقل کارآیی به چشم                     

بعنوان مثال در هندوستان چنانچه بتوان این اختالف               . می خورد
فاحش را به حداقل رساند، موجبات افزایش محصول برنج به میزان             

بدیهی است با توجه به      .  تن در هر هکتار فراهم می گردد        4 الی   2

                                           
1 International Water Management Institute 
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رشد جمعیت جهانی، افزایش کارآیی آبیاری بعنوان جزء اصلی               
 .ور محسوب می گرددراهبرد موفقیت آمیز تولید غذا در آن کش

  اهداف ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب –ث 

هدف اصلی این راهنما کمک به سه گروه هدف از                    
خوانندگان است تا لزوم حفاظت آب در بخش تأمین آب شرب را              
درک نموده و با نحوه برخورد با این مسأله آشنا گردند به طوریکه               

به هر فردی در     WCAام های  آنها نیز متقابالً بتوانند باعث ترویج پی       
اهداف ویژه ای که در    . سازمان خود و به طور کلی به اجتماع گردند        

بین سه گروه مورد نظر به چشم می خورد، لزوم مشارکت آنها را در              
 :بنا به دالیل زیر نشان می دهد WCAارتقاء 

 سیاستمداران و سیاستگزاران  -1

ده این افراد باید عزم سیاسی الزم را ایجاد نمو           •
تا بدین ترتیب سیاست های مدیریت پایدار آب       

 .اعمال گردد

حمایت از تغییرات تشکیالتی و قانونی و اصول    •
بازگشت سرمایه که باعث بهبود کارآیی کلی        

 . مدیریت و مصرف آب می گردد

افزایش درجه آگاهی و حمایت های عمومی از        •
طریق دولت و مروجین سازمان های تأمین آب        

مینه حفاظت آب از جمله        و بهداشت، در ز     
 .لزوم آبیاری مؤثرتر در بخش کشاورزی

 مدیران و متخصصان امور آب -2

تمرکز بیشتر بر روی فعالیت های سازماندهی          •
شده که هدف آنها به طور مشخص بر روی هر          
یک از طبقات مصرف کننده آب می باشد تا           
آنها در زمینه هزینه های واقعی آب آموزش           

 به طور مؤثر مصرف       الزم را دیده و آب را        
 .نموده و از اتالف آن اجتناب ورزند

تشویق و ترغیب مصرف کنندگان آب به               •
 .همکاری در فعالیت های مروجین حفاظت آب

 (IWRM)ارتقاء مدیریت یکپارچه منابع آب  •

 کارشناسان آموزش و پرورش و بازاریاب های اجتماعی -3

گنجاندن موضوعات اهمیت آب در زندگی و         •
رورت ایجاد رفتار آگاهانه در     محیط زیست، ض 

قبال آب و اجتناب از اسراف آن در برنامه های         
 .تحصیلی در سطح مدارس

متقاعد نمودن کلیه مصرف کنندگان آب در           •
کلیه رده های سنی درخصوص اعمال مدیریت       

 .آب از سوی کلیه افراد

آموزش همگانی در زمینه اثرات زیست                •
 .محیطی تصفیه نامناسب منابع آب

در بین   WCA فعالیت های سازمان یافته       اجرای •
 .کلیه مصرف کنندگان آب در همه سطوح جامعه

  مزایای آگاهی در زمینه حفاظت آب–ج 

آژانس حفاظت محیط زیست ایاالت متحده آمریکا در سال         
 بیانیه صریحی را با مضمون ذیل در زمینه مزایای حفاظت آب             1992

 :بهینه آب می باشد که مربوط به لزوم مصرف ]5[منتشر نمود 

به منظور تأمین نیازهای آبی جمعیت فعلی و آینده و حصول            «
اطمنیان از حفاظت زیستگاه ها و اکوسیستم ها، آبهای ملی هر کشور              

اعمال مدیریت جامع منابع آب که       . بایستی پایدار و تجدیدپذیر باشند    
ی است  استفاده بهینه و دقیق آب را مورد تأکید قرار می دهد امری الزام           

 .که از آن طریق می توان به این اهداف دست یافت

استفاده مؤثر از آب می تواند منافع زیست محیطی، بهداشتی و         «
تحقق این امر از طریق        . اقتصادی بسیار مهمی را در برداشته باشد          

بهبودکیفیت آب، نگهداری اکوسیستم های آبی و حفاظت از منابع              
ام مواجهه با مخاطرات فزاینده در      هنگ. آب آشامیدنی امکان پذیر است   

مورد اکوسیستم ها و وضعیت بیولوژیکی آنها، ارتباط پیچیده بین                
استفاده مؤثر از   . کیفیت و کمیت آب بیش از پیش مشخص می گردد          

آب راه مهمی جهت دستیابی به اهداف کمی و کیفی آب محسوب               
الب، ضمناً مصرف بهینه آب از طریق استفاده مجدد از فاض           . می شود

بازچرخانی آب موجود در صنایع، بازیابی فاضالب و باالخره استفاده            
 ». از انرژی کمتر، می تواند به پیشگیری از آلودگی آب منجر گردد

امروزه پیام فوق بیشتر در مورد کشورهای منطقه آسیا و                
در این کشورها، بهبود ارائه خدمات آبی        . اقیانوسیه صدق می نماید   

به همین  . قتصادی و اجتماعی محسوب می گردد    بخش اصلی توسعه ا   
 سهم به سزایی را در این مهم ایفا می نماید به همان                 WCAدلیل  

ترتیب که از طریق ترویج مشارکت عمومی و افزایش سطح اعتماد             
 .جامعه می توان در توسعه اجتماعی تأثیر گذاشت 
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 تهیه راهبرد آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب. فصل دوم
 

   مقدمه.الف

این فصل چارچوب پیشنهادی جهت تهیه راهبرد ارتقاء              
 .آگاهی در زمینه حفاظت آب را ارائه می نماید

در ابتدا به دولت ها توصیه می شود که در زمینه حفاظت                
رخی از   تاکنون ب  . ملی را تهیه نمایند      ) استراتژی(آب، راهبرد     

آنچه در قسمت ذیل تشریح     کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه مطابق        
 .گردیده، چنین راهبردی را تهیه نموده اند

 میالدی، کشور فیلیپین کمیته ملی را در زمینه         1995در سال   
حفاظت آب و مدیریت تقاضا تشکیل داد که منعکس کننده                    

. ب بود نقطه نظرات رئیس جمهور آن کشور در خصوص حفاظت آ         
 : وظایف محوله به این کمیته عبارت بودند از

 .تهیه طرح حفاظت آب در سطح کشور •

تقبل انجام فعالیت های سازمان یافته در سطح کشور در          •
زمینه آگاهی رسانی هرچه بیشتر درخصوص اقدامات        

 .حفاظت آب

تشویق و ترغیب به مشارکت فعاالنه بخش خصوصی           •
 .بدر رابطه با فعالیت های حفاظت آ

 . بسیج حمایت های مالی جهت تحقق اقدامات مربوطه •

مورد ) زیر کمیته (وظایف مذکور توسط پنج کمیته فرعی         
تحقیق و توسعه قرار گرفت که از جمله دیگر وظایف آنها، پایش                

این کمیته در مرحله      . بازخوردهای دریافتی از سوی ذینفعان بود        
 . آب نمودبعدی، اقدام به تهیه  پیش نویس طرح ملی حفاظت

دولت اندونزی با انجام یک سری بررسی های سازمانی در            
 راهبرد حفاظت آب کشور را تهیه           ، حوزه آبریز خود     134مورد  

که در آن پارامترهایی نظیر قابلیت دسترسی به منابع           نموده
، کاربرد   )هیدرولوژی(آب، مصرف آب، آب شناسی           

مورد اراضی و شرایط اقتصادی ـ اجتماعی این حوزه ها              
در میان حوزه های مذکور،    . بررسی و مقایسه قرار گرفته اند    

 حوزه آبریز از اولویت باالیی جهت حفاظت منابع آب           41
برخوردار بودند که در عین حال شرایط موجود در                   
حوزه های آبریز اطراف شهرهایی نظیر جاکارتا، باندونگ        

 . نیز بحرانی اعالم گردید1و سورابایا 

سالمی ایران، سازمان مدیریت منابع      دولت جمهوری ا  
آب ایران را موظف به اجرای تعداد معدودی سیاست های                

در زمینه حفاظت آب در طی برنامه سوم توسعه          ) بنیادی(اصلی  
 2004 الی     2000بین سال های     (اقتصادی ـ اجتماعی خود         

نموده است که از جمله این سیاستگزاری ها، مدیریت         ) میالدی
ریت تقاضا و مدیریت کمی و کیفی حفاظت        یکپارچه آب، مدی  

: سایر اقداماتی که در دست انجام است عبارتند از        . آب می باشد 
ارتقاء آگاهی عمومی، اعمال تعرفه های تصاعدی مصرف آب،        
تشویق به استفاده مجدد از فاضالب و تغذیه مجدد آبهای                  
زیرزمینی، تعیین مناطق حفاظتی آب، تأسیس شرکت های              

 . و نگهداری و تشکل های مصرف کننده آببهره برداری

                                                 
1 Jakarta, Bandung and Surabaya   2000 جهت روز جهانی آب در کشور فیجی در سال شعار پذیرفته شده. 3شکل  
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، 1999دولت جمهوری دموکراتیک خلق الئوس، در سال          
به منظور ایجاد هماهنگی الزم در زمینه فعالیت های مرتبط با مصرف            
آب در سطح کشور، کمیته ای را تحت عنوان کمیته هماهنگی منابع            

، از جمله اولویت های فعالیتی کمیته مذکور          . آب تأسیس نمود    
اهمیت آب به عنوان یک      اجرای برنامه آموزش عمومی در رابطه با          

منبع حیاتی بود که در وهله نخست، هدف آن آموزش کارکنان بخش              
 .آب بوده است

 1. 2راهبرد کامل آگاهی در زمینه حفاظت آب که درکادر          
 14نشان داده شده شامل اجرا، پایش و ارزشیابی می باشد که جمعاً از             

شایان ذکر است که استفاده از کلیه گام های        . افته است گام تشکیل ی  
بعنوان مثال در   . فوق جهت تهیه راهبرد در همه موارد الزامی نیست          

مواردی که پیشرفت هایی در زمینه ایجاد آگاهی درخصوص                  
حفاظت آب صورت پذیرفته، تعداد گام های مورد نظر کاهش                 

چهارچوب همچنین ممکن است که نیاز به انطباق                   . می یابد
 اجتماعی و شرایط    -فوق الذکر با ساختار اداری، اجتماعی، اقتصادی       

ولی می بایست از ارائه      . حاکم بر کشور یا منطقه مورد نظر باشد           

سیاست های روشن و یکسان تمام اجزای راهبرد اطمینان حاصل               
 .نمود

به منظور تهیه راهبرد مذکور، توصیه شده از رویکردی که            
در مواردیکه این راهبرد    . از باال به پایین اعمال می شود استفاده گردد       

طح کشور بکار برده می شود، راهبرد مورد نظر بایستی توسط             در س 
یک سازمان دولتی مرکزی هدایت گردد و در مواردیکه بکارگیری          
رویکرد در سطح کشور امکان پذیر نباشد، رویکردهای بکار رفته             
توسط سازمان های دولتی محلی یا استانی می تواند منجر به تهیه                 

یه موارد، راهبرد انتخابی بایستی به       در کل . راهبردهای ناحیه ای گردد  
وضوح نشان دهد که کدامیک از فعالیت های متداول، در هر سطح             

 .باید بکار گرفته شود

شایان ذکر است رویکردهایی که از باال به پایین اعمال                
می گردند، تنها جهت تهیه راهبرد بکار می رود ولی بمنظور به                   

محلی می بایستی به صورت    حداکثر رسانیدن مشارکت فعاالنه جوامع      
پایین به باال عمل نمود که اجزای زیربخشی آن در فصل سوم مورد               

 .بحث قرار خواهد گرفت

 WCAچارچوب تهیه راهبرد .   1. 2کادر 

ـ تشکیل کمیته مدیریتی   ه در قبال شرح وظایف شفاف جهت نیل به راهبرد آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب و در                     این کمیت   
 . ، دارای مسئوولیت می باشدراستای تحقق اهداف و مقاصدی که به خوبی مشخص گردیده

  :1گام 

  :2گام  .یت آن دارای منافع مستقیمی می باشند منظور افرادی است که در رابطه با تهیه و اجرای راهبرد و موفقیت و عدم موفقـ شناساسی افراد ذینفع

  :3گام  . الزم است مسائل مهم سیاسی در برنامه آگاهی رسانی عمومی مشخص گردندـ تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی

  : 4گام   . منظور عوامل ملی یا منطقه ای است که در تهیه راهبرد مورد نظر مؤثر می باشندـ بررسی عوامل محلی

  :5گام  . شناسایی و تشخیص شفاف گروه های هدف و ویژگی های آنان در این مرحله انجام می گیرد ـیی گروه های هدفشناسا

ـ شناسایی شرکاء و حمایت کنندگان مالی        منظور شناسایی آژانس های مناسب بخش دولتی و سازمان های بخش خصوصی               
 .رد نظر کمک نمایندمی باشد تا به اجرای راهبرد و تأمین نیازهای مالی مو

  :6گام 

 این توافق بایستی جهت هر یک از گروه های هدف درخصوص موضوعات مختلف اعم از تهیه آرم  ـتوافق بر سر اهداف و پیام های مهم
 .و شعارهای فعالیت های مورد نظر صورت پذیرد

  :7گام 

ـ شناسایی فعالیت های آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب         از جمله تعیین     WCAای عملی جهت ارتقاء        منظور روش ه    
 .مناسب ترین سطح ارائه پیام های مهم و کلیدی می باشد

  :8گام 

  :9گام  . منظور تعیین برنامه ریزی فعالیت ها، اهداف و مراحل مهم کار است ـتعیین اهداف ارتباطی و برنامه های زمان بندی

  :10گام .نه های تهیه راهبرد مورد نظر و افزایش مسائل مالی آن در این مرحله صورت می گیرد محاسبه هزی ـتعیین بودجه و تأمین مسائل مالی

  :11گام . راهبرد آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب را در سطوح مختلف مخاطبین هدف ارائه نمایند ـایجاد تیم های پروژه

  :12گام .بودجه مورد نیاز برنامه می باشد تا فعالیت های اجرایی آغاز گردد منظور تعیین وظایف و تخصیص  ـاجرای ریز فعالیت های پروژه ها

  :13گام . فعالیت های تیم پروژه و نتایج این فعالیت ها، از جمله تغییر رویه و رفتار گروه های هدف بایستی مورد پایش قرار گیرد ـپایش

ـ ارزشیابی تلفیق این نتایج در اصالحیه های      ) در صورت لزوم  (رفی، و    در آخرین مرحله بایستی بر حسب کاهش میزان آب مص             
 .مربوط به برنامه های آتی، میزان اثربخشی برنامه مورد ارزشیابی قرار گیرد

  :14گام
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در مناطقی که از قبل اقداماتی در ارتباط با آگاهی رسانی              
 ، خوانندگان می توانند با در دست داشتن کتاب راهنمای         وجود داشته 

زم مورد بازنگری قرار     حاضر، فعالیت های خود را با شاخص های ال        
 .دهند

 تشکیل کمیته مدیریتی :  1گام   .ب

 ساختار و مهارت های مورد نیاز.  1

مدیریت ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب نیازمند                 
مهارت هایی است که معموالً فراتر از مهارت های الزم در پروژه های          

دیریت مالی  نظیر آنچه در رابطه با م     . تأمین آب یا منابع آب می باشد     
پروژه، مدیریت جامع پروژه، مدیریت تأمین آب و مدیریت منابع              
آب دیده می شود، کمیته مدیریتی بایستی دارای افرادی با مهارت ها           
و تجاربی در زمینه بازاریابی اجتماعی، روابط عمومی، امور                     

البته اگر افرادی که در       . آموزشی، علوم ارتباطات و رسانه ها باشد       
اریابی عمومی و رسانه ای دارای تبحر کافی می باشند در              زمینه باز 

ارتباط با موضوعاتی نظیر مدیریت محیط زیست، بهداشت عمومی و          
آبیاری که جزئی از وظایف آنها تلقی می گردد نیز مهارت هایی را              

 .کسب نمایند، به نوبه خود می توانند مثمرثمر واقع گردند

 کمیته مشورتی یا    کمیته مدیریتی ممکن است در قالب یک      
 .به صورت هیئت مدیره تشکیل گردد

  کمیته های مشورتی ) الف(

در مواردی تشکیل کمیتۀ مدیریتی در قالب کمیته های               
مشورتی از تناسب الزم برخوردار است که یک وزارتخانه یا سازمان           
دولتی به عنوان حامی اصلی تلقی گردد و مسؤولیت کامل را جهت              

ن مسائل مالی مورد نیاز و اختیارات الزم در هزینه          نیل به اهداف، تأمی   
اعضای کمیته مشورتی، نقطه نظرات کلی و        . نمودن ها را تقبل نماید   

فنی خود را با نماینده معرفی شده از سوی سازمان مربوطه، مطرح                
این نوع کمیته ها در واقع متداولترین شکل کمیته های             . می نمایند

 محسوب می گردند، ولی همواره         مدیریتی یا کمیته های راهبری      
نمی توانند حمایت اعضاء خود را جلب نمایند، زیرا وقتی که آنها               
نتوانند کنترل نهایی الزم را انجام دهند، ممکن است تمایلی هم به                

به منظور  . مشارکت در قبال مسؤولیت های مشترک نداشته باشند          
اره صحیح  اجتناب از بروز این معضل که می تواند منجر به عدم اد              

کمیته مشورتی گردد، توصیه شده که حداکثر اعضای کمیته مذکور          
 .  نفر باشند12

 ها  ت  مدیرهأهی ) ب(

وقتی که کمیته مدیریتی در قالب هیأت مدیره تشکیل                 
اعضای کمیته به منظور نیل به اهداف و اعمال مدیریت مالی،           ،  گردد

لبته بکارگیری  ا. مسؤولیت های فردی و جمعی را به عهده می گیرند         
این رویکرد به مراتب با صرفه تر وکارآمدتر می باشد، لیکن مسأله              

از آن دسته از     . این است که باید اعتماد حامیان مالی جلب گردد            
اعضای هیأت مدیره که به صورت انفرادی و مستقل عمل می نمایند،               

راهبرد می توان درخواست نمود که در قبال اجزای مشخصی از                    
 بیشترین  .نی در زمینه حفاظت آب، قبول مسؤولیت نمایند       آگاهی رسا

میزان تأثیر و کارآمدی اعضای هیئت مدیره زمانی است که تعداد              
 . نفر باشد10 الی 6اعضای آن بین 

 اهداف، مقاصد و شرح وظایف.  2

درصورت بکارگیری هر یک از ساختارهای کمیته                  
تعیین شود و   مدیریتی، اهداف و مقاصد آن بایستی به طور شفاف             

شرح وظایف مربوطه باید صریح بوده و طوری تهیه گردد که                    
در رابطه با    این موضوع بویژه      . مسؤولیت ها کامالً مشخص گردد     

پاسخگویی به مسایل مالی کمیته،  در ارتباط با مجوزهای صرف هزینه،             
 .تهیه دستورالعمل ها و قراردادهای مدیریتی صدق می نماید

 آگاهی رسانی در   دی اجرای مداوم برنامه   بمنظور هدایت راهبر  
زمینه حفاظت آب، شفافیت در تفکیک وظایف و مسؤولیت ها،               

همگام با کمیته مدیریتی که دارای مسؤولیت           . امری الزامی است   
هدایت راهبرد کلی می باشد، می توان از یک رویکرد دو جانبه نیز              

تشکیل ) 6براساس بخش چ، گام      (استفاده نمود و تیمهای پروژه را        
داد که این تیم ها بایستی گزارش های خود را به کمیته مدیریتی ارائه             

به طور کلی نقش هایی که به عهده کمیته مدیریتی و تیم های            . نمایند
 : پروژه می باشد، به ترتیب عبارتند از

 کمیته مدیریتی 

 سیاستگزاری و تعیین اولویت ها •

 ارتباطات بین بخشی و فرابخشی •

های پروژه برای هر یک از فعالیت های            تشکیل تیم   •
 هر برنامهمرتبط با 

 افزایش سطح حمایت های مالی و تخصیص آن •

 پایش و گزارش •
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 تیم های پروژه 

 برنامه ریزی، اجرا و ارائه برنامه روزانه فعالیت ها •

 مدیریت بودجه بندی فعالیت ها •

 ایجاد مشارکت های محلی •

 ایجاد هماهنگی و ارتباط در سطوح کاری •

افزایش میزان مشارکت های محلی در زمینه        •
 جلب حمایت های مالی

تهیه گزارش های پیشرفت کار و ارائه آن به          •
 کمیته مدیریتی

 شناسایی افراد ذینفع :  2گام . پ

اثربخشی آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب             
می تواند در اثر آغاز مشارکت با دیگر افرادیکه دارای                 

تند ارتقاء یابد، و از جمله           اهداف مشابه یا تکمیلی هس        
نخستین وظایف کمیته مدیریتی، شناسایی افراد ذینفع در             

منظور . رابطه با آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب می باشد        
 WCAاز ذینفعان، افرادی هستندکه بعنوان شرکاء ارتقاء            

از جمله کسانی که در حال حاضر از آگاهی رسانی ناکافی           (
منافعی متوجه آنها     )  می برنددر زمینه حفاظت آب رنج         

 نیز جزو افراد    WCAمی باشد، و دریافت کنندگان پیام های      
برقراری ارتباط با اهداف و مقاصد      . فوق محسوب می گردند  

راهبرد آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب و با دیگر افراد             
و توافق بر سر اقدام مشترک موجب می گردد که دسترسی            

ش یافته و این پیام ها مناسب تر و           افزای WCAبه پیام های    
 .اثربخش تر گردند

در واقع مشارکت، شاخص تعهد و الزام سیاسی           
 میالدی    1990بنابر بیانیه دهلی نو در سال         . تلقی می گردد 

 ، که متعاقباً مورد موافقت مجمع عمومی سازمان ملل            ]1[
 : متحد قرار گرفت، تأکید شده است که

ی ضروری است و بایستی     تعهد و الزام سیاسی امر    «
توأم با تالش های شدید جهت ارتقاء آگاهی از طریق برقرار          

 ».نمودن ارتباط و بسیج کلیه بخش های جامعه باشد

در بدو امر الزم است که کمیته مدیریتی اقدام به بررسی و                 
بازنگری درخصوص کلیه افرادی که ممکن است به نوعی ذینفع تلقی            

آنکه در نظر گرفتن مالحظاتی در رابطه با کلیه          به ویژه   . گردند، بنماید 

تصمیم گیرندگان کلیدی که باید در تهیه راهبرد ارتقاء آگاهی در                
زمینه حفاظت آب و برنامه های آن مشارکت نمایند، امری الزامی                 

از آن جمله می توان به افرادی اشاره نمود که بایستی راهبرد                 . است
ازمان ها و اداراتی که ممکن است      مذکور را به تصویب رسانده و نیز س       

گام های سوم الی دهم راهبرد     . هزینه های مالی مورد نیاز را تقبل نمایند      
WCAرا می توان با مد نظر قرار دادن افراد ذینفع مذکور تهیه نمود . 

 تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی :  3  گام. ت

وظیفه بعدی کمیته مدیریتی، بررسی دقیق و همه جانبه                
 سیاسی است که توسط راهبرد ارتقاء آگاهی در زمینه                    مسائل

در این مرحله شرح وظایف       . حفاظت آب مشخص گردیده است      
تهیه شده جهت این کمیته الزم است که بر حسب نحوه تأسیس آن               
و به منظور تعیین موضوعات مهم و کلیدی که نیازمند برقراری                  

 و یا در برنامه ریزی     ارتباط مستقیم می باشند، مورد بازبینی قرار گرفته      

 نشانه خوش یمن بودن حفاظت آب در کره جنوبی. 4شکل 



13 

 

مسائل سیاسی فوق ممکن    . فعالیت های ارتباطی مدنظر قرار داده شود     
 :است شامل موارد ذیل باشد

پی بردن به دالیل مشهود کمبودهای فصلی و یا                   •
 منطقه ای آب؛

نقاط ضعف و قوت سازمانی در رابطه با منابع آب و                •
 بخش های تأمین کننده آن؛

میان افراد محروم و میزان      سطح ارایه خدمات به ویژه        •
تعهد و الزام سیاسی به تأمین آب به قدر کافی برای                

 همگان از نظر کمی و کیفی؛

سطح فعلی آگاهی در میان سطوح مختلف جامعه در            •
خصوص هزینه های کلی خدمات آبی و ضرورت             

 مصرف بهینه آن؛

ساختار فعلی تعرفه های آب، استطاعت و میزان تمایل           •
 . سوی مصرف کنندگانبه پرداخت آن از

 بررسی عوامل محلی :   4گام . ث

 تجزیه و تحلیل شرایط محلی . 1

 در ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب در نظر گرفتن                

شرایط محلی امری الزامی است و گام بعدی مرور و درک ساختار              
، طراحی و اجرا      WCAمحلی  می باشد که در آن راهبرد ارتقاء             

که معموالً تشکیل دهنده ساختارهای محلی          زمینه هایی  . می گردد
 :می باشند، عبارتند از

عنوان مقوله ای مهم    آیا موضوعات مرتبط با آب به      
در دستور کارهای سیاسی تلقی می گردد؟ آیا عزم          

 سیاسی در رابطه با حفاظت آب وجود دارد؟

 :اسییس

آیا گروه های اجتماعی خاصی وجود دارند که           
آیا همه افراد جامعه         باید شناسایی گردند؟         

 دسترسی یکسانی به آب دارند؟

 :اجتماعی

در زمینه بهداشت عمومی        آیا در حال حاضر      
فعالیت هایی به منظور حفظ آب سالم و بهداشتی          

 انجام می گیرد؟

بهداشت 
 :عمومی

آیا موضوع پایداری محیط زیست مقوله ای مهم          
 تلقی می گردد؟

 :ستیط زیمح

 و بهداشتی، محدودیتی     آیا عدم تأمین آب سالم      
 برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی می گردد؟

توسعه 
 :اقتصادی

به چه میزان     WCAنقش زنان محلی در ارتقاء           :تیجنس

 دارد؟ است؟ آیا سازمان زنان مقتدری وجود

آیا رفتارهای مذهبی و فرهنگی مرتبط با آب و             
 بهداشت در سطح جامعه به چشم می خورد؟

 :فرهنگی

 رابطه با تأمین آب از نقطه نظر محیط زیست و            در
 فشارهای موجود به کدام نقاط وارد               ،توسعه

 می گردد؟

 :ییایجغراف

آیا خطر سیل و خشکسالی در منطقه در حال                
 افزایش است؟

رات ییتغ
 :اقلیمی

چگونه می توان هماهنگی و یکپارچگی بین               
 مؤسسات مرتبط با آب را بهبود داد؟

 :هماهنگی

ه رویکردهای مورد استفاده این است که نقاط قوت،         از جمل 
ضعف، فرصت ها و تهدیدها را که موسوم به تجزیه و تحلیل                     

(SWOT)                  می باشد، طی یک نشست گروهی و در قالب یک 
 2. 2کادر  . هم اندیشی جهت رفع مشکالت تجزیه و تحلیل نمود           

 در یک شهر     WCA برای اجرای     swotمثالی از تجزیه و تحلیل        
 . را ارائه می نمایدفرضی

 کار تحت چارچوب های قانونی  . 2

چارچوب های قانونی متداول، شرایط محلی با ویژگی های         
فشار فزاینده بر منابع آبی سبب گردیده         . خاصی را ایجاد می نماید     

که لزوم توسعه قوانین و مقررات در سطوح ملی و محلی به منظور                 
ص عادالنه آب صورت    حصول اطمینان از مدیریت کارآمد و تخصی      

در مواردیکه چارچوب قانونی موجود، دارای نقاط ضعف           . پذیرد
باشد یکی از وظایف راهبردی، ارتقاء وضعیت قوانین مرتبط با                  

 .حفاظت آب می باشد

قانونگذاری های اخیر در تعدادی از کشورها، الزام به                 
وارد رعایت توسعه پایدار منابع آبی را در بر می گیرد، که در اغلب م             

در آنها به وضوح به مصرف بهینه و حفاظت آب اشاره شده است                 
ایاالت متحده آمریکا، انگلستان، ایرلند شمالی و آفریقای جنوبی             (

چنین قانونگذاری هایی می تواند    ). مثال هایی در این رابطه می باشند      
 . گرددWCAباعث تقویت و ارتقاء 

 حفاظت  قانون فدرال در ایاالت متحده آمریکا، آژانس           
 را ملزم به تهیه راهنمای طرح حفاظت آب            (EPA)محیط زیست   

کرده است که بر مبنای آن بخش های دولتی در          ) 3. 2کادر شماره   (
هر ایالت، تقاضاهای ارائه شده توسط سازمان های آب برای دریافت           

در . کمک های دولت در پروژه های تأمین آب را، بررسی می نمایند         
 ها در کشور آمریکا ملزم به داشتن برنامه طرح           حدود نیمی از ایالت   
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حفاظت آب به عنوان بخشی از طرح پیشنهادی خود در بخش آب              
 .می باشند

سنگاپور دارای قوانین سخت گیرانه ای در زمینه اتالف و             
مصرف غیر مجاز آب می باشد و در موارد عدم رعایت قوانین و                  

ده مقررات، برای متخلفین مجازات های کیفری در نظر گرفته ش              

در انگلستان و ولز که کلیه خدمات آبی بصورت خصوصی             . است
ارائه می گردد، شرکت های آب موظف به ترویج مصرف بهینه آب            

این مسأله بصورت سالیانه توسط       . در میان مشترکان خود می باشند      
 .قانونگذاران پایش و گزارش می شود

 

  به طرح های حفاظت آب در ایاالت متحده آمریکاالزامات قانونی در تهیه رهنمودهای مربوط .  3. 2کادر 
 قانون آب آشامیدنی سالم، ارزش های بالقوه حفاظت آب را در برنامه های مالی زیربنایی نظیر صندوق                          1996اصالحیه های سال    

 : قانون مذکور 1455بنا بر بخش . ، مشخص نموده است1 (SRF)تنخواه گردان ایالتی آب آشامیدنی 

 رهنمودها
، مجری قانون موظف گردید تا نسبت به انتشار            1996 از دو سال پس از تصویب اصالحیه  قانون آب آشامیدنی سالم در سال                    کمتر

 نفر، بین   3300فهرست رهنمودها و دستورالعمل های فدرال طرح های حفاظت آب جهت سیستم های تأمین آب با جمعیت تحت پوشش کمتر از                   
 هزار نفر اقدام نماید، البته این کار می بایست با در نظر               10تم های تأمین آب با جمعیت تحت پوشش بیش از            هزار نفر و نیز سیس      10 الی   3300

 .گرفتن عواملی همچون آب و هوا و میزان دسترسی به آب انجام می گردید

 های مالی ها و کمک وام
 دولت ایالتی که مسؤولیت اصلی را در خصوص            پس از گذشت یکسال از انتشار رهنمودها و دستورالعمل اشاره شده در بند قبل،                   

 قانون آب آشامیدنی سالم و دریافت وام از          1452مدیریت سیستم های تأمین آب بر عهده دارد، اجرای کلیه سیستم های مذکور، براساس بخش               
 .دولت ایالتی را، منوط به ارائه برنامه های حفاظت آب منطبق با استراتژی های تدوین شده نمود

 رهنمودهای تهیه طرح های حفاظت آب را منتشر نمود که دسترسی            1998 حفاظت محیط زیست ایاالت متحده آمریکا در سال           آژانس
 ). مراجعه شود2به پیوست شماره (به آنها از طریق اینترنت امکان پذیر است 

                                                 
1 State Revolving Fund 

  SWOTمثالی از تجزیه و تحلیل .   2. 2کادر 

 نقاط قوت 
 .ندیت نمای حماWCAفعالیت های سازمان یافته شورای شهر و سازمان آب موافقت نموده اند که از  •

 .ی فشارهای بیشتری را درخصوص کسب اطالعات مربوط به آب بهای مصرفی خود وارد می آورندساکنین محل •

 نقاط ضعف
 . لی به همکاری با شورای شهر نداردیست تمایط زیر دولتی مهم مرتبط با محیک تشکل غی •

 .افته استین رابطه اختصاص نیدر حال حاضر بودجه ای در ا •

 .ندیف عمل می نمایعادارات روابط عمومی سازمان های آب ض •

 فرصت ها
 .فراهم نماید WCAمرتبط با سیار مشتاق است که رهبری تمام نمایی را در ارتباط با سلسله اقدامات شهردار شهر ب •

 . می باشدWCAج و گسترش یانه برگزار می گردند فرصت مناسبی جهت ترویب که به طور سالآجشن های مذهبی مرتبط با  •

 تهدیدها
 .ندینما ار منتقدانه عمل مییمحلی نسبت به عملکرد سازمان های آب بسهای جمعی  رسانه •

 .شروع زود هنگام باران های موسمی •
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بسیاری از کشورها دارای قوانین، نظام نامه ها، استانداردهای            
ت محلی می باشند که استفاده از ملزومات             لوله کشی و سایر مقررا      

مصرف بهینه آب را جهت خانه ها و محوطه منازل خصوصی الزامی                
 مربوط به خدمات آبی،     (CP48)در سنگاپور دستورالعمل    . نموده است 

تأکید بر آن دارد که استانداردهای لوله کشی لوله ها و اتصاالت آنها                
به عنوان مثال   . ت گردد بایستی توسط کلیه مصرف کنندگان آب رعای       

دستورالعمل های مذکور تصریح می نماید، که توالت های خصوصی که        
دارای مخزن آب کم فشار هستند بایستی طی هر بار استفاده از سیفون،               

فلسطین و سرزمین های اشغالی،  .  لیتر آب مصرف کنند    5/4 الی   5/3فقط  
ناسبی می باشند که ژاپن و کره جنوبی نیز دارای قوانین شفاف و اجرایی م        

 .همواره از مسأله حفاظت آب پشتیبانی می نمایند

مسؤولیت های قانونی در رابطه با ارتقاء آگاهی در زمینه               
حفاظت آب ممکن است میان چندین وزارتخانه یا سازمان تقسیم              

حال اگر کلیه سازمان های ذینفع موافق اجرای راهبرد                 . گردد
ضعیت قانونگذاری موجود در    مشترک جهت آگاه نمودن مردم از و      

خصوص مصرف بهینه آب باشند، در این صورت این مسأله می تواند           
 .به نوبه خود نوعی مزیت تلقی گردد

 شناسایی گروه های هدف : 5گام . ج

شناسایی گروه های اصلی هدف که نیازمند آگاهی یافتن و           
 برای عموم مردم       WCAمتقاعد شدن در زمینه مزایای ارتقاء             

بایستی جهت هر      WCAپیام های  . شند، امری الزامی است     می با
برده  گروه و به طریقی که متناسب با خصوصیات آنها باشد بکار               

 :گروه های اصلی هدف که پیشنهاد گردیده اند، عبارتند از. شوند

 سیاستگزاران •

 متخصصان منابع آب •

متخصصان تأمین آب و دفع              •
 بهداشتی فاضالب

 جامعهادارات دولتی و رهبران  •

  )NGOs(سازمانهای غیر دولتی  •

 آموزگاران و مربیان  •

 کارکنان بخش بهداشت •

 رسانه های گروهی •

 هنرمندان و بازیگران •

 رهبران مذهبی •

هرگاه که نیاز به حفاظت آب و مزایای آن الزامی گردد                
گروه های مذکور را می توان به عنوان شرکایی در نظر گرفت که                

رف کنندگان آب که در تماس         پیام حفاظت آب را به کلیه مص         
 . مستقیم با آنها می باشند، می رسانند

 سیاستگزاران . 1

مهمترین وظیفه کمیته مدیریتی، احتماالً جلب حمایت              
 از سوی سیاستگزاران کشور      WCAگسترده و پشتیبانی از راهبرد        

این افراد شامل وزیران و سیاستمداران دولت مرکزی و ایالتی،          . است
ی رتبه دولتی، رهبران اقتصادی و برنامه ریزی توسعه و          کارمندان عال 

افرادی است که در رابطه با خط مشی بخش آب تصمیم گیری                   
افراد مذکور بایستی متقاعد گردند که چرا ارتقاء        . می نمایند، می باشد 

WCA              حائز اهمیت می باشد و مشارکت آنها یا اثرگذاری آنها بر 
پیام هایی که  . به چه نحوی است   روی منافع و یا مسؤولیت های خاص       

ممکن است منجر به جلب حمایت این افراد گردند، شامل موارد                
 : ذیل می باشد

عنوان به  وقتی که سیاستمداران از مسائل مربوط به حفاظت آب           •
وسیله ای  جهت ارتقاء توسعه اجتماعی و کاهش فقر اطالع                

  از حمایت های انتخاب کنندگان برخوردار           ،ندنمایحاصل   
 .د شدنخواه

از آنجا که سیاستمداران بر روی کلیه افراد جامعه تأثیرگذار               •
می باشند، لذا مطرح نمودن موضوعات مرتبط با آب باعث                

، به   اتحاد بین دولت و مردم     حصولایجاد ارتباطات مهمی برای     
 غیردولتی و ادارات مسؤول توسعه شهری         صورت سازمان های 

 .دگردمی  زیست و محیطو روستایی، بهداشت عمومی، آموزش 

کارتون تهیه شده در زمینه حفاظت آب با استفاده از حمایتهای مالی یونیسف در . 5شکل 
 منطقه آسیای میانه 
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عنصر  WCAافت که ارتقاء     یران بخش آب درخواهند       یمد •
مهمی جهت اعمال مدیریت یکپارچه منابع آب محسوب                

 .می گردد

• WCA              باعث ارتقاء سطح مسؤولیت افراد در زمینه توسعه 
 .اجتماعی می شود

در اثر طرح مسائل سیاسی مربوط به گام سوم، کمیته                   
 تا فهرستی از اولویت های محلی را که            مدیریتی قادر خواهد بود     

منافع خاصی در بردارند، در اختیار سیاستگزاران قرار دهد و در عین             
 .حال پیام هایی به مراتب مناسب تر تهیه و تدوین نماید

 در  WCAء  مثالی از حمایت سیاستگزاران در رابطه با ارتقا        
ت خاصی در    ارائه گردیده است، که نمایانگر اتخاذ اقداما       4. 2کادر  

سری النکا به منظور اعالم خط مشی در مورد منابع آب با تأکید بر                
 .مدیریت تقاضا و حفاظت آب می باشد

 متخصصان منابع آب . 2

داشتن تفاهم و حمایت از کارکنان منابع آب که در ادارات یا              
 WCAمؤسسات دولتی مشغول بکارند، به منظور موفقیت راهبرد ارتقاء          

کارکنان مهم و کلیدی شامل مدیران حوزه آبریز         . امری ضروری است  
الزم است که افراد فوق       . رودخانه و برنامه ریزان منابع آب می باشند         

 : را در زمینه حفاظت آب درک نمایند 1رویکرد مسیر دوتایی

از طریق ذخیره منابع، تنظیم میزان        حفاظت منابع آب      •
آب رودخانه ها، مدیریت یکپارچه حوزه آبریز                

انه و سفره های آب زیرزمینی و تخصیص بهینه           رودخ
آب برای هر کشوری نوعی اولویت محسوب                  

به ویژه تقسیم منابع آب رودخانه های اصلی        . می گردد
برای  که از مرزهای ملی هر کشور عبور می نمایند نیز          

 .آن کشور حائز اهمیت می باشد

آب از طریق ارتقاء       تأمین    از سیستم های  حفاظت    •
 و نگهداری از سیستم های تأمین و توزیع           بهره برداری

 . و مصرف بهینه تر آب توسط مصرف کنندگان،آب

در نظر گرفتن اعضای مسؤول در زمینه مدیریت حوزه آبریز   
رودخانه های بزرگ، به ویژه مسؤوالن مدیریت حوزه های آبریزی           
که در محدوده مرزهای ملی واقع اند، به عنوان هدفی جهت رساندن            

 .ظت آب دارای اهمیت خواهد بودپیام حفا

                                                 
1 Twin track approach 

 متخصصان تأمین آب و بهداشت  . 3

متخصصان ارشد تأمین آب و بعداشت که در سازمان های            
مدیران و  . آب کار می کنند، گروه هدف دیگری بشمار می روند           

برنامه ریزان آب، همچنین کارکنان غیر فنی نظیر مسؤوالن برجسته            
ام رسانی به گروه های       روابط عمومی، که نقش مهمی را در پی              

مصرف کننده آب به عهده دارند، می بایستی به عنوان گروه هدف              
 از نظر   WCAامکان دارد که برخی از پیام های       . در نظر گرفته شوند   

مدیران نامطلوب به نظر برسد، ولی الزم است که این پیام ها به                    
 .مدیران سیاستگزار همراه با کارمندانشان رسانده شود

WCA   حاً رویکرد جدیدی را در زمینه مدیریت              صری
تأمین آب، تأکید بر مصرف بهینه دارایی های موجود، بهبود شرایط            
نگهداری ازلوله ها و تأسیسات، کاهش موارد نشتاب، بهینه سازی              
وضعیت مالی و امور حسابداری و ارتقاء سطح ارتباط با مشترکان               

أمین آب و بهداشت،     از نظر بسیاری از سازمان های ت      . بیان می نماید 
این امر مستلزم ایجاد تغییری ژرف در رویه و رفتار افراد و انجام                   

مدیران منابع  . بازنگری اساسی در زمینه اولویت های مدیریتی است        
انسانی ممکن است نیاز به معرفی نگرش ها و دوره هایی با محتوای               

 .جدید برای آموزش کارکنان خود داشته باشند

 ی و رهبران جامعهمؤسسات دولت . 4

اگر وظیفه آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب در بین                
تعدادی از مؤسسات دولتی و سازمان های مردمی تقسیم گردد، انجام          

در کشورهای منطقه آسیا و  . این وظیفه آسانتر صورت خواهد گرفت     
اقیانوسیه، یافتن وزارتخانه ها، ادارات و مؤسسات متعددی که                  

هایی در بخش آب هستند، امری متداول و مرسوم عهده دار مسؤولیت 
است و در عین حال هدف هر یک از ارگان های مذکور، رساندن                
پیــام های حفـاظت آب مـی بـاشـد، بــه طــوری کــه مــی توانند در          
آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب به اقشاری از جامعه که تحت               

 .نفوذ آنها می باشد،کمک نمایند

تخانه ها و سازمان هایی که خارج از بخش آب            سایر وزار 
قرار دارند نیز ممکن است عالقه وافری به مشارکت در                           
آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب داشته باشند، که از آنجمله                 
می توان به سازمان هایی اشاره نمود که مسؤولیت بهداشت و سالمت           

 عمومی  عمومی، محیط زیست، رفاه اجتماعی، اطالع رسانی، روابط        
 . و باالخره آموزش را بر عهده دارند
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هنگامی که رهبران جامعه و دولت های محلی در زمینه                
حفاظت آب آگاه، مطلع و دارای انگیزه  گردند، می توانند در زمینه             

.  به مردم محلی نقش حیاتی را ایفا نمایند             WCAتقال پیام های    ان
کشور تایلند مثالی از این مورد است که در آن طی یک فصل                     

 میالدی مسؤولین تأسیسات    1998خشک و وقوع خشکسالی در سال       
آب در سطح استان، فعالیت های سازمان یافته را در جهت ارتقاء                 

 آب، ارتباط بین کمبودهای     آگاهی عمومی در زمینه نیاز به حفاظت      
واحدهای . آب سالم با جنگل زدایی و آلودگی صنعتی آغاز نمودند         

سیار آگاهی رسانی در تایلند از مناطق خدماتی سراسر کشور بازدید           
بعمل آوردند تا لوله های آب، شیرهای آبی که چکه می کنند و                  
. کنتورهای خراب آب مشترکان را به طور رایگان تعمیر نمایند                

جزواتی در زمینه استفاده منطقی از آب توزیع گردید و سیاستمداران           
در سطح استان و رهبران جوامع محلی، نقش برجسته ای در کمک              
به تهیه و اجرای اقدامات مربوطه داشتند که این مهم در اثر تماس                 

 .مستقیم با مردم هر منطقه تحقق یافت

  )NGOs( سازمان های غیر دولتی  . 5

 سازمان های غیر    )NGOs(ازمان های غیردولتی    معموالً س 
انتفاعی می باشند، که در آنها سطح باالیی از مشارکت داوطلبانه به              
چشم می خورد و در سطح منطقه آسیا و اقیانوسیه مشارکت مهمی را             
در بخش آب دارند و بایستی اسامی آنها را در فهرست بازاریابان                 

. ینه حفاظت آب جای داد      اجتماعی مربوط به آگاهی رسانی در زم       
بسیاری از سازمان های غیر دولتی که خود درگیر مدیریت طرح های           
آبی روستایی در مقیاس کوچک بوده اند، راز موفقیت شان را بسیج            
جوامع محلی جهت شرکت فعاالنه در برنامه های آگاهی رسانی،              

 روند رو به رشدی در فعالیت سازمان های غیردولتی که با           . می دانند
مشارکت دولت های ملی و محلی در زمینه طرح های آبی فعالیت               

 . دارند، وجود دارد

نظر هم اکنون به منظور ارائه برنامه ها و طرح های محلی،               
معطوف ردولتی  ی های غ سازمانای به    ندهیبرخی دولت ها به طور فزا     

 ای را در ارتباط    ، دولت اقدامات گسترده    جنوبی در کره . گشته است 
نه حفاظت آب انجام داده     یدر زم خود   به شهروندان  ی رسانیبا آگاه 

ی مذکور دعوت بعمل آورده تا نقش            و سازمان ها   و از تشکل ها   
ایفا ای را در انجام اقدامات مربوطه در سطح محلی               ت کننده یهدا

کرد نسبت به اقدامات ین رویت ایگردد که موفق  نی می یش ب یپ. نمایند
 . باشدشتریهای دولتی ب روابط عمومی

سازمان های غیر دولتی با دارا بودن تجربه کافی در زمینه               
توسعه، تولید و بکارگیری وسایل آموزشی و اطالع رسانی،                    
می توانند شبکه ارزشمندی از افراد با انگیزه، مجرب و متعهد را                  
تشکیل داده که در رابطه با آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب                 

 .همکاری نمایند

 نقش مدیریت تقاضا در سیاست های ملی منابع آب: سری النکا  .   4. 2کادر 

سیاستگزاران بخش آب در سری النکا به اهمیت مصرف بهینه آب و لزوم حفاظت آن در ارتقاء توسعه ملی، عدالت اجتماعی،                              
سیاستگزاران مذکور، خط مشی منابع آب آن کشور را که شامل اجزای کلیدی هفت گانه ای              . ه اندحفاظت محیط زیست و توسعه پایدار پی برد      
 :می باشد تهیه و تدوین نموده اند، که عبارتند از

 . که به منظور ارتقاء حفاظت آب و تخصیص کارآمدترآن صورت می گیرد:انتقالقابل آب  اعتبارات •

ت یت منابع آب در سطح حوزه براساس کم        یریهای مد  نهی که براساس آن هز     :ت آب یریهای مربوط به مد    نهیمشارکت در هز   •
 .م خواهد شدیرمصرفی تقسیغیا کاربرد مصرفی و و آب مصرفی، استطاعت پرداخت افراد 

 .گردد نه آب مییط مصرف بهیبندی و شرا ت بوده و شامل زمانیریاز مدی آب ابزار مهم مورد ناعتبارات :کنترل نظارتی •

از جمله یکی از شرایط مربوط به مقررات آب محسوب               ابزارهای اندازه گیری آب      :رفه جویی در مصرف آب    فن آوری ص   •
 .باید ارتقاء یابد صرفه جویی آب راه هایتحقیق در مورد . دنمی گرد

فرا ان آب    مدیران منابع آب، ارتقاء حفاظت آب را از طریق اقدامات خود و در ارتباط با مصرف کنندگ                   :آموزش و آگاهی رسانی   •
 .گرفتخواهند 

 .قرار گیرد نظر آب مد مالی عمومی مربوط به برنامه ها و طرح های مدیریتی  های موضوع حفاظت آب می بایستی در کلیه هزینه:سرمایه گذاری •

ایی  و پیشرفت ه  یافتهانتشار  می بایستی   تقاضای آب در این خصوص اطالعات مربوط به        :عملکرد مدیریت تقاضا و اطالع رسانی      •
 . د گردگزارش، که در زمینه نیل به اهداف مدیریت تقاضا حاصل گردیدهنیز 

 .2000هیئت ملی تأمین آب و زهکشی، سری النکا، سال       : منبع         
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 ن و مربیانآموزگارا . 6

ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه موضوعات مرتبط با حفاظت         
این فرایند باید از ابتدای ورود          . آب فرایندی بلندمدت می باشد     

کودکان به دبستان آغاز گردیده و آب باید در کلیه مطالب درسی               
بنابراین معلمان و   . سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان گنجانده شود      

کاء و همکاران بسیار مهمی برای تهیه و اجرای               آموزگاران، شر 
 . راهبرد آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب به حساب می آیند

معموالً آنچه که از مدیران آموزشی درخواست می گردد،           
در نظر گرفتن موضوعات مرتبط با آب در برنامه تحصیلی مدارس              

ی مطالب در نظر گرفته شده برا        . در سطح ملی و یا محلی است          
آموزگاران بایستی تأکید بیشتری بر اهمیت آب در تمامی جنبه های            
زندگی و در درس هایی نظیر علوم، ادبیات، هنر و نمایشنامه نویسی             

تولید مطالب آموزشی جالب توجه، جذاب و آگاه             . داشته باشد 
کننده برای آموزگاران و دانش آموزان، از اولویت باالیی در                   

 .وردار است برخWCAاستراتژی ارتقاء 

 کارکنان بخش بهداشت . 7

کارکنان بخش بهداشت اعم از پزشکان، پرستاران و بهیاران،          
ضمن ارائه خدمات خود به طبقات مختلف جامعه، به طور روزانه و                 

تجارب وسیع و مستمر    . مداوم در اقصی نقاط کشور فعالیت می نمایند       
مومی بویژه از    آنها در زمینه بازاریابی اجتماعی پیام های بهداشت ع           

نقطه نظر بهداشت، دفع بهداشتی فاضالب و در زمینه مخاطرات                   
استفاده از آب آلوده باعث گردیده تا افراد مذکور به طور خارق                   
العاده این آمادگی را پیدا نمایند، که شرکایی ارزشمند در رابطه با                  

 .رساندن پیام آگاهی رسانی در  زمینه حفاظت آب محسوب گردند

دکان سازمان ملل متحد موسوم به یونیسف              صندوق کو  
(UNICEF)1            به منظور ارتقاء سطح بهداشت جوامع محلی از طریق

تأمین آب سالم و بهداشتی، دارای برنامه فعالی در بسیاری از                        
یونیسف اقدام به تهیه تعدادی کتاب مرجع          . کشورهای دنیا می باشد   

اد ارتباط در    جهت کارکنان بخش بهداشت در زمینه برنامه های ایج           
 ، که شامل موضوعاتی از       ]2[زمینه آگاهی های بهداشتی نموده است       

قبیل بهداشت و پیشگیری از بیماری تا حفاظت منابع آب، استفاده و                
قسمت اعظم این نوع مطالب آموزشی         . ذخیره صحیح آب می باشد    

متمم آگاهی رسانی در زمینه آب بوده و بایستی به منظور مشارکت در             
 . آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب مورد بررسی قرار گیرندراهبرد

                                                 
1 The United Nations Children’s Fund  

 رسانه ها . 8

تلویزیون، رادیو، سینما، روزنامه ها، مجالت، تابلوهای              
البته در جوامعی که فراوانتر یافت           (اعالنات بزرگ و اینترنت         

دارای قدرت عظیمی در رابطه با آگاهی رسانی و آموزش           ) می شود
ودن درجه دسترسی جوامع محلی به هر         پس از لحاظ نم    . می باشند

یک از کانال های رسانه ای فوق، راهبرد آگاهی رسانی در زمینه                
حفاظت آب بایستی تعیین نماید که بهترین نحوه بکارگیری آنها به             
منظور رساندن پیام های حفاظت آب به مصرف کنندگان آب                  

ی بایستی طرحی مابین متخصصان آب و گروه ها       . چگونه باید باشد  
رسانه ای در رابطه با نحوه مشارکت در کارها وجود داشته باشد که              
این طرح آموزش متخصصان آب را در زمینه روابط رسانه ای و نیز               
آموزش متخصصان رسانه ها را در رابطه با موضوعات مرتبط با                  

 . حفاظت آب شامل شود

الزم است که متخصصان آب در برخورد و استفاده از                 
لت انفعالی خارج شده و به سمت مدیریت فعال و               رسانه ها از حا   

این مسأله بر لزوم ارتباطات کاری فعالتر    . پویای رسانه ای گام بردارند   
از آنچه که معموالً در وضعیت فعلی مابین کارکنان فنی و بخش                 

 .روابط عمومی سازمان های تأمین آب وجود دارد، داللت دارد

 هنرمندان و بازیگران  . 9

 ارتباط جمعی اساساً یک راه ارتباطی یک طرفه           رسانه های
محسوب می گردند اما تجربه نشان داده است که رویه و رفتار                    
عمومی، احتماالً در مواردیکه ارتباطات به صورت دو طرفه و متقابل            

برای گروه های کوچکتر بحث و     . باشد، به مراتب بیشتر تغییر می یابد     
ادن نمایشنامه ها و قصه هایی که     بازخوردها را می توان توسط ترتیب د    

با استفاده از بازیگران محلی وضعیت محلی را شبیه سازی می نمایند و           
نیز تئاترهای ملی و محلی، نمایشنامه های عروسکی، قصه گویی و              
. موسیقی انجام داده و به کمک آنها انگیزه های الزم را ایجاد نمود              

ظور تأثیر هر چه بیشتر بر       فعالیت های مذکور می توانند به ویژه به من        
روی مخاطبین جوان تر و نیز به منزله گامی در جهت آموزش و                   

 .توسعه مد نظر قرار گیرند

گروه هدف در اینجا، سازمان دهندگان بر پایی نمایشگاه ها،         
مسابقات، نمایشنامه ها، و جشنواره های هنری در جوامع ملی                    

ط با آب آگاه      می باشند، که نیاز است درمورد موضوعات مرتب           
گردیده و به منظور ایجاد خالقیت در زمینه ارتباطات مربوط به                  

WCA     کلیه موارد فوق از قبیل تدارک       .  دارای انگیزه کافی باشند
نمایشگاه ها، نمایشنامه های کوتاه، طرح ها و مسابقات هنری، شعر و            
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رقص به طور مؤثری در مورد اقدامات مرتبط با آب در سطح                     
ع در کشورهای منطقه از جمله هندوستان، ژاپن،             مدارس و جوام   

قزاقستان، قرقیزستان، فیلیپین، کره جنوبی، سنگاپور، تایلند،                   
 . ترکمنستان و ازبکستان بکار گرفته شده اند

 رهبران مذهبی . 10

آب در بسیاری از مذاهب به عنوان عنصری اساسی حیات،              
رهبران . تبهداشت فردی و پاک کننده پلیدی ها شناخته شده اس              

مذهبی به دو دلیل بایستی بعنوان گروه هدف تلقی گردند، آنها                     
 در حین آموزش، مشارکت     WCAمی توانند ضمن گنجاندن پیام های     

  .پیروان خود را در رابطه با اقدامات مرتبط با آب ترغیب نمایند

 در سطح  WCAشهروندان کره جنوبی اقداماتی در رابطه با        
دگانی از سازمان های مسیحی و بودایی         کشورشان با حضور نماین     

زارعین برنج شالیزارهای تراس بندی شده     ). 5. 2کادر  (انجام داده اند   
گروه های «،  1در منطقه بالی واقع در اندونزی از طریق سوباکس              

، موجبات مدیریت فوق     2»تعاونی مصرف کننده اجتماعی ـ مذهبی       
بد آب و جشن های آب     العاده کارآمد آبیاری را فراهم نموده اند، معا      

هندوها، بخش الینفکی با کارایی بسیار باال را در سیستم مدیریت               
در بنگالدش، روحانیون    . بهینه آب در هندوستان تشکیل می دهند        

 5/1مسلمان مجوز پخش بیش از نیم میلیون اعالمیه بهداشتی را بین              
میلیون نفر از افراد تحت پوشش خود توسط کارمندان بخش                    

موارد فوق، نمونه هایی از نحوه       .  یونیسف صادر نمودند     ارتباطات
ارتقای سطح اقدامات مرتبط با حفاظت آب از طریق جلب حمایت             
رهبران مذهبی است که در این زمینه به خوبی مطلع و آگاه                        

 .گردیده اند

 مصرف کنندگان آب . 11

وقتی که گروه های هدف فوق به نوبه خود پیام                         
فاظت آب را درک نموده و بپذیرند،            آگاهی رسانی در زمینه ح     

بعنوان شرکایی برای رساندن پیام حفاظت آب به مصرف کنندگان            
فن آوری های مختلفی جهت ارتقاء حفاظت تأمین         . درخواهند آمد 

آب و منابع آب و رساندن پیام های حفاظت در مناطق شهری و                   
 تجارب هر گروه هدف به کمیته مدیریتی      . روستایی الزم خواهد بود   

کمک می نماید تا روش و نحوه فعالیت ها در ارتباط با ارتقاء آگاهی            
 .در زمینه حفاظت آب را مشخص نمایند

                                                 
1 Subaks 
2 Socio- religious cooperative user groups. 

به منظور حفاظت منبع آب شهری، بایستی در بین طیفی از             
گروه های مصرف کننده آب  آگاهی رسانی صورت گیرد، که البته           

. ی باشندهر یک از این گروه ها دارای نیازها و شرایط متفاوتی م                 
شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر یک از گروه های مورد نظر          
بایستی به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در طراحی سطحی              
که آگاهی رسانی باید صورت گیرد و نیز روش مناسب برقراری                
ارتباط در مورد پیام ها، حرکت به سمت دریافت کامل هزینه های              

 یکسان نمودن تعرفه های یارانه ای می باشد که در        ارائه خدمات آبی و   
پیام های مربوط به   . این رهگذر باید افراد مستمند مدنظر قرار گیرند         

کاربری نامناسب اراضی و شیوه های نادرست مصرف آب، پیامهای           
بغرنجی در زمینه حفاظت منابع آب محسوب می گردند که ممکن             

ایر مصرف کنندگان  است اثرات سویی بر روی محیط زیست و س            
 .آب که حتی صدها کیلومتر دورتر زندگی می کنند، داشته باشد

  مالیانامیشناسایی شرکاء و ح :  6گام . چ

 مشارکت های راهبردی. 1

در سطح  راهبردی، نیاز به وجود شرکاء و حامیانی در بین                 
سیاستگزاران و سیاستمداران احساس می گردد که وظیفه آنها متقاعد            

هبران جامعه در این خصوص است که حفاظت آب نیز نظیر             نمودن ر 
مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار دارای حقوق و جایگاه           

البته برخی از رهبران جامعه ممکن است به آسانی         . خاص خود می باشد  
در این زمینه متقاعد نگردند و قانع نمودن آنها، مستلزم گذشت زمان و              

 .جهت تغییر افکار و عقایدشان باشدتالش قابل توجهی در 

از جمله شرکای راهبردی حائز اهمیت در ارتقاء راهبرد                 
آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب، سطح دولتی می باشد و منظور               
افرادی است که در سطح ادارات دولتی، در رابطه با جنبه های مختلف             

، بهداشت   )منابع آب، تأمین آب شهری و روستایی            (بخش آب     
می، محیط زیست، آبیاری، کشاورزی و برنامه ریزی روستایی              عمو

خارج از محدوده بخش دولتی، شرکای      . مسؤولیت هایی به عهده دارند   
، ارائه  )NGOs(راهبردی ممکن است شامل سازمان های غیر دولتی            

دهندگان خصوصی خدمات آب و برق، سازمان های مربوط به امور             
 های تجاری حمایت کننده از این       زنان و سایر امور اجتماعی، شرکت      

 مثالی از این     5. 2کادر  . نوع مشارکت ها و رسانه های گروهی باشند       
نوع مشارکت و ارتباط در سطح کشور کره جنوبی است، که به منظور             
کمک به انجام فعالیت های سازماندهی شده در زمینه حفاظت آب                

 .برای شهروندان این کشور در نظر گرفته شده است
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 راهب های بودایی در تایلند حین یادگیری مسائل حفاظت آب.  6لشک

 
 چارچوب فعالیت های سازمان یافته حفاظت آب شهروندان کره جنوبی در سطح کشور.  5. 2کادر

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جنوبیوزارت محیط زیست کره     : منبع

 گروه های اجرایی
)کمیته های مدیریتی(

تشکل ها و انجمن های 
غیر دولتی حمایت کننده

 سازمان های دولتی

 حمایت کننده

وزارت محیط زیست  دولت مرکزی
 وزارت آموزش و پرورش •

 وزارت دفاع ملی •

سازمان های عمومی تحت  •
 نظارت دولت

 تشکلهای زیست محیطی •

 گروههای شهروندی •

 گروههای مذهبی •

 مسیحی -

 بودایی -

 تحقیقات در زمینه آب •

مؤسسات و مشاغل مرتبط با آب •
 هتلها -

 رستورانها -

 حمامهای عمومی -

 خشکشویی ها -

ن های غیردولتی منطقه ایسازما -

ستادهای ملی جنبش
 حفاظت از آب

ستادهای منطقه ای 
وزارت محیط زیست

ستادهای محلی 
وزارت محیط زیست

سازمان های غیردولتیشعب محلی 
ده آبو مؤسسات مصرف کنن

 دولت منطقه ای
 سازمان های آموزشی •
 دانشگاهها •

 دولت محلی
 سازمان های آب  •
 مسؤوالن آموزش و پرورش •
مدارس ابتدایی، متوسطه و •

 مدارس راهنمایی
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ارد تمایز قایل شدن میان اتحادیه هایی که هدف آنها و                
نمودن فشار سیاسی بر دولت به منظور تأثیرگذاری بر سیاست های              
دولت، و شرکایی که هدفشان جلب حمایت و تأمین منابع مالی برای            
. فعالیت مشترک است، به نوبه خود می تواند مفید واقع گردد                   

اتحادیه ای که با فشار سیاسی می خواهد کار خود را پیش ببرد                    
یر رسمی میان گروه هایی که باعث پیشبرد        معموالً در اثر همکاری غ    

شرکای حمایت کننده،   . همان مسائل سیاسی می شوند، پدید می آید      
در واقع تأمین کنندگان منابع مالی، تهیه کنندگان کاالها یا ارائه                 
دهندگان خدماتی هستند که در مقابل باید از نقش آنان قدردانی                

ازاریابی تجاری، در    در ب . نموده و محصوالت آنها را تبلیغ کرد          
مواردی که فعالیت های حفاظت آب از رسیدن به اهداف بازاریابی            
شرکت پشتیبانی می نماید این نوع حمایت می تواند به صورت                  

شرکای . برجسته نمودن و شفاف سازی منافع شخصی، صورت بگیرد       
تجاری می توانند باعث دگرگون نمودن راهبرد آگاهی رسانی در             

لیکن مدیریت آن بایستی توأم با دقت          .  گردند زمینه حفاظت آب   
 .زیاد حاکی از شفاف سازی و مسؤولیت پذیری در هر مرحله باشد

 شرکاء و حمایت کنندگان بالقوه . 2

چنانچه کمیته مدیریتی، شرکاء و حامیان مسؤولیت پذیری را        
جهت همکاری در اجرای آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب                

 ارتباط با مردم به مراتب مؤثرتر        انتخاب نماید، ایجاد  
 گروه از حمایت        9نمونه هایی از      . خواهد بود  

کنندگان بالقوه به شرح ذیل است، که البته شامل              
برخی گروه هایی که قبالً به عنوان مخاطبین اولیه             
پیام های آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب                

 : شناسایی گردیده ا ند، نیز می باشد

 زیدولت مرک    ) الف

وزارتخانه ها و مؤسساتی که ممکن است           
بعنوان شرکاء عمل نمایند، شامل نهادهایی هستند که        
: در زمینه های ذیل دارای مسؤولیت می باشند                

برنامه ریزی منابع آب، مدیریت و توسعه، تأمین آب         
و دفع بهداشتی فاضالب شهری و روستایی، بهداشت        
عمومی، کشاورزی و آبیاری، محیط زیست،                

نامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی، خانه سازی        بر
 .و آموزش

 
 

 دولت استانی و محلی      ) ب 

نه خدمات آب،    یی در زم   یت هایؤولــکه مس ی  واردـــدر م 
های دوم و سوم      ست و آموزش به رده      یط ز یبهداشت عمومی، مح   

ن یها و مقررات مربوط به ا      ن نامه ییکه آ ی   و در مواقع   ،ضیدولت تفو 
ر نظر دولت صادر می گردد، مؤسسات دولتی شهری و                 یزامور  

 .ستی به عنوان شرکاء مورد نظر تلقی گردندیاستانی با

 بهداشت سازمان های تأمین آب و      ) پ 

ن آب کشور   یدر سطح دولت مرکزی،  مقامات مسؤول تأم        
 .تی مطرح گردندیریته مدیر شده و به خوبی در کمیستی درگیبا

ستی به منزله      یمان های آب با     در سطوح محلی، ساز        
نه حفاظت آب تلقی    یت کننده آگاهی رسانی در زم    یسازمان های هدا 

که در  ،  و ژاپن ین خصوص، مثالی مربوط به شهر توک        یدر ا . گردند
به سازمان های آب و همچنین        . ، آمده است    ارائه شده   6. 2کادر  

شرکت های خصوصی که دارای قراردادهای اعطایی و مجوزهای            
ه هستند، می بایستی مسؤولیت انجام بخشی از حفاظت فیزیکی          صادر

آب، نظیر برنامه های مدیریت تأمین و تقاضا واگذار گردد، که این              
 : مسؤولیت ها شامل برخی یا کلیه فعالیت های ذیل می باشد

گیری عمومی و اجرای برنامه های جایگزینی و           اندازه •
 ؛تعمیر کنتورها

 امور آب شهر توکیو، ژاپنافته یتهای سازمان یمن بودن فعال ینشانه خوش.  7شکل 
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 ؛کنترل و کاهش میزان نشتاب •

 ؛ارتقاء میزان کارآیی امور حسابداری و مالی •

 ؛مدیریت فشار شبکه توزیع آب •

 ؛ممیزی مصرف آب •

تعویض و جایگزینی وسایل مربوط به مصرف آب در           •
 ؛سطح منازل مشترکان

جایگزینی و ارتقاء استفاده از وسایل مصرف بهینه               •
 ؛آب

استفاده مجدد از فاضالب و بازچرخانی آب                     •
 ؛سیستم های خنک کننده 

 ) NGOs(سازمان های غیر دولتی        ) ت 

 اسـتفاده از نه ـیی در زمــالتیتی ممکن است تمایریته مدیکم

 

ردولتی، مهارت ها و تجارب     یسازمان های غ ملی و بین المللی     منابع  
ردولتی یغی  سازمان ها.  داشته باشد  WCAارائه شده در مورد برنامه      

کردهای یری رو  یفعال در سطح ملی که دارای تجربه بکارگ                 
ز یو ن بوده  نه آب    یمشارکتی جهت ارتقای سطح آگاهی در زم           

 ،بر روی نقش زنان متمرکز می باشند        که فعالیت آنها     ی  یسازمان ها
. ندیفا نما  ینه ا  ین زم  یممکن است نقش مهم و خاصی را در ا                 

ن المللی که در رابطه      یر دولتی بزرگ ب   یی از سازمان های غ   یها نمونه
ند شامل  ینما نه حفاظت آب مشارکت می       یرسانی در زم    با آگاهی 

ن المللی حفاظت   یه ب ی، اتحاد 1 جهانی آب   مشارکت :ل است یموارد ذ 
مشارکت ،   3ات وحش  یت از ح    ی صندوق جهانی حما       ،2عتیطب
  .5مؤسسه کمک رسانی آب و 4المللی آب نیب

ته یردولتی، کم یش از شروع همکاری با سازمان های غ           یپ
است های دولت  ین س یا اختالف جدی ب   یابد که آ  یستی در یتی با یریمد

 ؟ وجود داردر دولتی به یو تشکل های غ

 ویی آب در توکی راهبرد صرفه جو:ژاپن.  6. 2کادر 
 

 : افته استیل یر تشکیراهبردهای حفاظت آب در ژاپن از پنج بخش اصلی ز              

 :قی از طر،ی در مصرف آبینه صرفه جوی زمعمومی در ش سطح آگاهییافزا .  1

 ؛پوسترها، جزوات و تبلیغات تلویزیونی  •

 ؛تهیه کتاب تمرین جهت دانش آموزان مدارس •

 ؛اطالع رسانی در سطح خیابان ها و میادین شهرفعالیت های سازمان یافته مرتبط با انجام  •

 : جمله از،ی آبیزات صرفه جویع تجهیتوز .  2

 . صرفه جویی مصرف آبواشرهای شیر آب جهت •

 :ریی آب نظیزات صرفه جوی راهنما جهت تجهتهیه .  3

 ؛فشارکم توالت های دارای سیفون  •

 .ماشین های لباسشویی که آب را به طور بهینه مصرف می نمایند •

 : قی از طر،کاهش موارد نشتاب .  4

 ؛اجرای عملیات مربوط به پیشگیری از نشتاب در سطح منازل مشترکان •

 آب ؛لوله های قدیمی در سطح شبکه های توزیع تعویض  •

 نزن؛نگ زتعویض جنس اتصاالت با لوله ها و قطعات  •

 .تحقیق در زمینه نگهداری خطوط انتقال آب •

 :، نظیر آباستحصالق بازچرخانی و ینه آب از طری مصرف بهارتقاء .  5

 ؛ توالت هااب در داخل منازل به منظور  استفاده از آن در فالش تانکپسبازچرخانی  •

 ها، سطوح سنگفرش شده و محوطه باز پارکینگ های وسایل نقلیه به منظور اهداف غیرشرب استحصال آب باران از پشت بام •
 .2000اداره امور آب شهر توکیو، سال       :   منبع

1 Global Water Partnerships    2 International Union for the Conservation of Nature      3 World Wildlife Fund        
4 Water Partners International   5 Water Aid                      
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 منظورهمؤسسات چند      ) ث 

 مؤسسه وابسته به سازمان ملل در بخش آب             20ب به    یقر
ه ای نظیر بانک توسعه     و همچنین مؤسسات منطق     ند  ینما ت می یفعال

 بین المللیی که مؤسسات     یراه ها . دارد ودنیز وج  ADB(1( آسیایی
بانی ینه حفاظت آب پشت   یتوانند از راهبرد ملی آگاهی رسانی در زم       می
 : عبارتند از،ندینما

 و یا طرح های تأمین       WCAتأمین بودجه پروژه های      •
که در آن آگاهی رسانی در زمینه           آب و بهداشت   

که اهداف   است   آب بخشی از پروژه ای         حفاظت   
  ؛سازد مؤسسه را برآورده می

تدارک توسعه حرفه ای و آموزشی از طریق حمایت از          •
برگزاری کارگاه ها و کنفرانس ها و انتشار رهنمودها و         

 ؛استانداردها

فــراهم نمــودن منــابع اطــالعات پــایــه و شبکــه            •
 . آگاهی رسانی از طــریق انتشارات

ارائه  به منظور    ، در اغلب موارد   منظورهؤسسات مالی چند    م
وام جهت طرح های تأمین آب، شرایطی را تعیین می نمایند که الزمه            

ابی یهای موازی جهت ارتقاء سطح بهداشت و بازار         آن اجرای برنامه  
نه در  ین زم یمثالی در ا  . نه آب است  یاجتماعی حفاظت و مصرف به     

د آبرسانی در    یک طرح جد   ی مورد     ارائه شده که در       7. 2کادر  
 (ADB)ییایباشد که بودجه آن توسط بانک توسعه آس          ن می یپیلیف

 .ده استین گردیتأم

  بزرگ مصرف کننده آب       اصناف) ج 

 اصلی مصرف کننده آب     اصناف وجود دارد که  امکان  این  
منزله شرکای بالقوه    به  جاری  تدر بخش های کشاورزی، صنعت و        

این . ژه در سطح ملی مطرح گردند      یوه   ب WCAبه  اقدامات مربوط   
به دلیل منافع مالی که در اثر ارتقاء کارایی مصرف آب در               اصناف

داخل مجموعه خود عایدشان می گردد و همچنین تصویری که از              
مسؤولیت پذیری اجتماعی آنها در سطح جامعه ترسیم می شود،                

ن است به مـنظـور    همچنین ممک . تمایل به انجام این فعالیت را دارند       
ارتقاء اعتبارنامه زیـست محیطی صنف خود، از طریق اتخاذ                    
فعالیت های سازمان یافته بازاریابی اجتماعی که از سوی دولت هم              

 . نشان دهندتمایالتی از خود پشتیبانی می گردد، در این خصوص

                                                 
1 Asian Development Bank 

 فوق به منظور حفظ     اصنافکه   وجود دارد هم  ن امکان   یاالبته  
باشند، به   ها  یاستگزاریر در س   ی در پی نفوذ و تأث       ،دمنافع تجاری خو   

بعمل ستی دقت کافی     یباحتماً  ی  ین شرکا ی انتخاب چن  همین دلیل در  
ی در  خوبار  یدگاه های تجاری بس   ی ممکن است د    این شرکت ها . آید
 . داشته باشند که به نوبه خود ارزشمند استWCAنه ارتقاء یزم

 انجمن های حرفه ای      ) چ 

المللی آب   نیانجمن ب نظیر  های تخصصی     از انجمن  ارییبس
(IWA)2)      ًآب اطالق   تأمین   المللی    نیانجمن ب  به آن     که سابقا

مسأله ،   3(AWWA)کا   یسات آبی آمر    یو انجمن تأس    ) شد می
سات یانجمن تأس . ندینما ج می یشان ترو ین اعضا یحفاظت آب را ب     

ه هر  نه حفاظت آب است ک     یکا دارای بخش فعالی در زم      یآبی آمر 
ی کنفرانسی درخصوص حفاظت آب را            ی برپا  ،کباریسه سال     

ر آن مربوط به سال        ید که برنامه کنفرانس اخ       یمانسازماندهی می  
 .الدی بوده استمی 2002

وسته ی هم دارای اعضای پ     (IWA)ن المللی آب     یانجمن ب 
و هم اعضای مستقل و       ) ن آب و بهداشت     یسازمان های تأم  رینظ(

اری از   یبس. باشد ه می  یانوسیا و اق    یطقه آس  منفرد از کشورهای من      
 ،باشند  می IWAهای ملی وابسته به       کشورهای منطقه دارای انجمن    

ن، یا، بنگالدش، چ    یتوان به کشورهای استرال       که از آنجمله می      
و جنوبی  ن، کره   یپیلیلند، ف یوزیهندوستان، اندونزی، ژاپن، مالزی، ن     

 .تنام اشاره نمودیو

ه الزم جهت    یتوانند دانش پا    ای می  های حرفه  ن انجمن یچن
های  اری همچون شبکه     یهای بس   نهیارتقاء آگاهی عمومی در زم          

 .ندیارزشمند شرکاء بالقوه و متخصصان امور حفاظت آب را فراهم نما

 مرتبط با بهداشت عمومی فعالیت های سازمان دهندگان       ) ح 

مرتبط با بهداشت عمومی و          فعالیت های سازمان یافته        
تدارک توان در اغلب موارد به طور مشترک              را می   بفاظت آ ح

 غالباً هنگامی که     ،نه بهداشت عمومی  یشرفت های مهم در زم    یپ. دید
ن بار به آب لوله کشی و بهداشتی دسترسی         یافراد مستمند برای نخست   

ستی یقاً زمانی است که آنها با     ین دق یگردد و ا   کنند حاصل می   دا می یپ
همزمان با  . نندیز آموزش های الزم را بب    یآب ن نه  یدر مورد مصرف به   

 WCAارتقاء    تأمین خدمات جدید آب و بهداشت در یک منطقه،           
جهت ارتقاء  ضمناً  . ردیار مؤثری صورت پذ     یطور بس می تواند به    

                                                 
2 International Water Association 
3 American Water Works Association  
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ابی اجتماعی از   یکرد بازار یروسطح بهداشت و سالمتی نیز می تواند        
ه فراهم کننده مدل ها    المللی ک  نیق آن دسته از مؤسسات ملی و ب       یطر

نه ارتقاء آگاهی در     ی افرادی که در زم      برایو تجارب ارزشمندی     
 . بکار گرفته شودهستند،نه حفاظت آب فعال یزم

ل شرکاء  یدگاه تشک یستی با د   ی با WCAتی  یریته مد یکم
 در موارد مناسب نسبت به مشاوره با افراد متخصص بخش               ،کاری

 .دیبهداشت عمومی اقدام نما

 سازمان دهندگان فعالیت های زیست محیطی      ) خ 

ن یش سران زم  یدار که با هما    ی توسعه پا  راستایحرکت در   
ده، یل آغاز گرد   یرو برز یودوژانیرشهر  الدی در    ی م 1992در سال    

ست یط ز یکپارچه و همه سو نگر را به منظور حفظ مح           یکردی  یرو
ست ینه معضالت ز   یکه در زم   ی  افراد. ا معرفی نمود   ی سطح دن   در

 ک پروژه آبرسانییعنوان بخشی از ه نه حفاظت آب بیآگاهی در زم  :نیپیلی ف.  7 .2 کادر

ک توسعه  ن توسط با  ،کصد هزار نفر  ی تان ده   یتی ب ی با جمع  ،نیپیلیک پروژه آبرسانی در شهرهای کوچک ف       ینه  یراً قسمتی از هز   یاخ
عنوان ه   وام، موافقت نمودند تا ب     عطایط ا یعنوان بخشی از شرا   ه  بی  اه یاداره بهداشت و سازمان های امور آب ناح      . ه است دین گرد یی تأم یایآس

رات ییابی به تغ  یها، دست  ن برنامه یاهداف ا . ی آب مطرح گردند   یوجنه صرفه  یی جهت ارتقاء سطح بهداشت و برنامه آگاهی رسانی در زم         یشرکا
 :ل بودیی به شرح ذیژه زنان و کودکان جوامع روستایوه ن مصرف کنندگان آب بیرفتاری ب

 ؛ شستشوی دست ها قبل و پس از اجابت مزاجبهداشت فردی ـ •

 ؛ شستشوی دست ها قبل از حمل، تهیه و پخت و پز غذا، شستشوی مواد غذایی قبل از مصرف آنهابهداشت مواد غذایی ـ •

 ؛ از طریق رعایت نظافت منازل و دفع صحیح زبالهبهداشت جامعه ـ •

 .ر سطح منازل با استفاده منطقی از آب دحفاظت آب ـ •

ل ی که آب در حال تبد     گرددد  یت تأک ین واقع ی تا بر روی ا    مطرح شد ل به عنوان بخشی از پروژه های آبرسانی        ین دل یحفاظت آب به ا   
طی یست مح یاچه ها از نظر ز   یز و آلودگی آب رودخانه ها و در      یهای آبر  ب حوزه ینکه تخر یباشد، ضمن ا   اب می یک منبع نادر و کم    یشدن به   

 . ر استدایناپا

 :ل استیراهبرد برقراری ارتباطات شامل موارد ذ

جانبداری ـ تا حمایت مقامات محلی و رهبران روستایی جلب گردیده و نظر آنها نسبت به اولویت بندی برنامه های مورد نظر تأمین                        •
 .گردد

افتن راهکار هایی جهت حل مشکالت      مشارکت جامعه ـ از طریق برپایی نشست های روستایی، مردم اقدام به شناسایی، مباحثه و ی                  •
 .خود می نمایندمحله بهداشتی 

ارتباطات آموزشی ـ همکاران محلی نظیر داوطلبان روستایی در زمینه کسب مهارت های الزم جهت ایجاد ارتباط با مردم محلی،                        •
 .آموزش خواهند دید

جمله می توان به    بان روستایی تهیه شده که از آن      اطالع رسانی، آموزش و ایجاد ارتباطات ـ مطالب آموزشی تکمیلی جهت داوطل              •
 . نمایش های کمدی، پوسترها، نمایش های رادیویی و نمایش های ویدئویی اشاره نمود،1فیلیپ چارت ها

ایجاد شبکه ـ از طریق همکاری با سایر گروه ها و انجمن های فعال موجود در سطح منطقه، می توان میزان آگاهی از اقدامات انجام                         •
 .ده در زمینه حفاظت آب را به طور گسترده ای افزایش دادش

بازاریابی اجتماعی و بسیج عمومی ـ جهت ایجاد حرکت هایی در سطح جامعه بطوریکه با تکمیل پروژه، گویی که بذرهای تغییر                         •
 .رفتار افراد کاشته شده و رشد و اعتال در جامعه همچنان تداوم خواهد یافت

  میالدی2000 سال  مان های آب محلی، فیلیپین،اداره کل ساز:     منبع

1 flip charts: پ چارت ها نوعی وسیله آموزشی متشکل از قطعات بزرگ کاغذ می باشد که از قسمت باال به یکدیگر متصلندفیلی  
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ا اثرات احداث     یا   هر آلودگی آب رودخانه       یطی خاصی نظ    یمح
 نسبت به لزوم جامع نگری در            ،ندینما ت می ید فعال یسدهای جد 

های مختلف از جمله مصرف آب و حفاظت از آن مطلع و                   نهیزم
 .اند دهیآگاه گرد

ر عواملی  ی محلی تحت تأث    اد جوامع یار ز یبه احتمال بس  
ت نامناسب کاربری اراضی، مصرف      یریی، مد یر جنگل زدا  ینظ

 آب در بخش کشاورزی و باالخره آلودگی آب قرار              بی رویه
 به  گردد، به منظور   که آلودگی حادث می    یدر موارد . رندیگ می

خانگی و صنعتی که باعث       فاضالب و مواد زائد    حداقل رساندن 
د، برخی  نی می شو یرزمیطحی و ز   آلودگی اراضی و آبهای س      

از . ردیگ  انجام می    آلودگی در منبع       اقدامات زیست محیطی  
ت تقاضا در بخش خانگی و        یریر مد یری نظ یق اتخاذ تداب   یطر

ازجمله (استفاده از اصول فن آوری پاک در بخش صنعتی                 
در امور مربوط   ن آب و ساماندهی مناسب       یندهای مؤثر تأم  یفرا

کاهش مصرف آب همراه با        ان به    می تو) سطح کارخانجات 
 .دست یافتدی یکاهش حجم فاضالب تول

فعالیت های ماً به برخی از     ی مستق قوالتی هستند که  موارد فوق م  
نه آن  یطی جهت حفاظت آب و مصرف به         یست مح یزسازمان یافته    

ستی فرصت های مناسب جهت     یتی با یریته مد ید و کم   نگرد مربوط می 
طی را مغتنم شمرده و مورد بررسی         یست مح یکار مشترک با فعاالن ز     

  . قرار دهد

 توافق در زمینه اهداف وپیام های مهم : 7گام . ح

نفع، یی افراد ذ    یتی اقدام به شناسا       یریته مد  یتاکنون کم  
ت یه و شرکاء و حما        یاسی، گروه های هدف اول      یموضوعات س  

گام بعدی آغاز طراحی اقدامات مورد       . کنندگان بالقوه نموده است   
 جهت  ،دییام های مهم و کل    ی با توافق بر سر اهداف و پ          راه هم نظر

اسی و منافع افراد     یسمسائل   البته با مدنظر قرار دادن         WCAارتقاء  
ستی به منظور بازنگری و     یتی با یریته مد یکم. نفع و شرکاء می باشد    یذ

ام های یس اهداف و پ    ینو شیه گروه های عالقمند، پ    ین کل یمشاوره ب 
 .دیه نمایمهم را ته

 گردد  استفاده می  یکردیابی تجاری از رو    یمعموالً در بازار  
 ل نشان داده شده   ی مطابق آنچه در نمودار ذ     ی آن ام های اهداف و پ   که

  .ردیگ ندی پنج گامی انجام مییاست طی دو مرحله و فرا

 
ی در یجو ه اقدامات صرفهیندی در زمیام مهم و کلی پ– 8شکل 

 مصرف آب در سنگاپور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرحله دوم 
 آغاز نمودن فعالیت

 آگاهی

 مرحله اول
 ارتقاء آگاهی

 جهل و بیخبری

کاهش میزان 
بی اطالعاتی نسبت
 به موضوعات

ایجاد آگاهی در 
 زمینه مشکالت

 تغییر تمایل منافع

ایجاد تمایل به
حل مشکالت

ایجاد انگیزه در
مورد تمایل به 
 ایجاد تغییر

برانگیختن اقدامات
 جهت ایجاد 
 تغییر رفتاری
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 مصرف کنندگان آب در مورد مشکالت        مرحله نخست،  در
ن نرخ، اثرات برداشت های کنترل نشده       ین ترییو با پا  سالم  آب  تهیه  

ی بهداشتدفع  نه آب و    ین مصرف به  یست، ارتباط ب  یط ز یبر روی مح  
 طی  ممکن است مرحله نخست   . ی گردند آگاه م بهداشت   فاضالب و 

سال  که اغلب طی چند    یرد به طور  یند طوالنی صورت پذ    یک فرا ی
تواند به صورت    ای آن به سهولت نمی     یرد و منافع و مزا     یگ انجام می 

ن مرحله سطح کلی آگاهی مردم ارتقاء         یدر ا . کمی درآورده شود  
 شود، که  می ش عالقه مردم نسبت به رفع مشکالت        یافته و باعث افزا   ی

 مرحله دوم محسوب        سکویی مهم برای پرتاب به           مرحلهاین   
 .گرددی  م

و ) ک الی دو سال    ی(معموالً کوتاه مدت بوده        ،مرحله دوم 
ه و رفتار   یر ماندگار در رو   ییتغایجاد  ت  یاقدامات جدی جهت آغاز فعال    

 روشن و    عینیل  یچنانچه دال .  در این مرحله صورت می پذیرد       افراد
 اقداماتی که منجر    ،مردم وجود داشته باشد   اسخگویی به   پشفافی برای   

 که بعنوان نمونه     ؛ مؤثرتر واقع خواهند شد      ،گردند ر رفتار می   ییبه تغ 
نه ین زم یمثالی در ا  (توان به کمبودهای دائمی منابع آب اشاره نمود           می
نه های اجرای مرحله   یهز ). ارائه شده است   8. 2ا که در کادر      یتانیبراز  

زان یج آن بر حسب م         یاز مرحله اول است ولی نتا           شتر   یدوم ب  
  .باشد ری و سنجش مییگ  قابل اندازه،ی در آب مصرفییجو صرفه

ل یت های مراحل اول و دوم به شرح ذ            یی از فعال   یمثال ها

                                                 
1 North Umbrian Water 2 Suva-flash 

 :باشد می

شناسایی فعالیت های ارتقاء آگاهی در زمینه  : 8گام . خ
 حفاظت آب

 ت هایی فعالیشناسا. 1

نه یانجام کاری در زم      «گاهی پاسخ به فشارها در مورد              
ت خاص و مستقل که انجام آن          یک فعال ی با انتخاب     »حفاظت آب 

ای در مورد      ع جزوه  ی و توز    ر چاپ  ی نظ  ،نه است  یآسان و کم هز      
چنانچه . گردد  تلقی می   ی نوعی گمراه   ،ی در مصرف آب    یجو صرفه
 ،زی شده نباشد  یر ک راهبرد جامع و برنامه    یت مورد نظر بخشی از      یفعال

 نه آبیج مصرف بهیراهبرد دوگانه جهت ترو: ا یتانیبر.  8. 2کادر 

ون نفر در   یلی م 5/2تی در حدود    ی به جمع  ،گردد ا محسوب می  یتانیب در بر  آک شرکت خصوصی     ی که   1نورت آمبرین شرکت آب   
 که  ،شرقی ون نفر در منطقه جنوب    یلی م 7/1تی معادل   یز به جمع  ی و ن  ،ودش افت می  ی به وفور آب  ی که منابع    یعنی جا ی ،منطقه شمال شرق انگلستان   

 دوگانه را با توجه     یشرکت مذکور راهبرد  . دینمامی  خدمات آبی ارائه     ،اشد بت روبرو می  یدر آن منطقه با محدود    آب  تر بوده و منابع      خشک
 .ط مختلف موجود در دو منطقه تحت پوشش خود بکار گرفته استیبه شرا

رات بلند مدت در     ییجاد تغ ینه حفاظت آب و ا      یی شرکت در منطقه خدماتی شمال شرق، ارتقاء آگاهی عمومی در زم                 هدف کل 
باشد و   از نمی یه چندان مورد ن   ین ناح یی در مصرف آب در ا      یجوه  نه صرف یالبته انجام اقدامات کوتاه مدت در زم       . رفتارهای مصرف آب است   

 .ست استیط زیی محردایقاء پاه مذکور ارتیدی در ناحیام مهم و کلیپ

ی در مصرف   ینه صرفه جو  یمات جدی در زم   ا ها توأم با اقد   یش سطح آگاه  ینه افزا یت ها در زم  یجنوب شرق، فعال   در منطقه خدماتی  
ت تقاضا که فراهم کننده اطالعات الزم درخصوص نحوه کاهش مصرف توسط مصرف کنندگان آب،               یرین اقدامات بر روی مد    یا. آب است 

ییتری دستشو یک ل یهای   فونیزات س یگان نوعی تجه  یع را یزی مصرف کنندگان در سطح منازل و توز       یای الزم در مورد خود مم     هه ی توص انجام
ن آب به دقت    ین برنامه و نحوه تأم    یزان اثربخشی ا  ید آن است که م    یقات بعمل آمده در سطح بازار مؤ      یتحق. ده است ی متمرکز گرد  ،باشد  می 2

 .دشوع می یمنطقه توزی در یتوسط کنتورها
 2000 شرکت آب نورتن آمبرین، بریتانیا،      :منبع

نه یدانش آموزان مدارس را در زم       : مرحله بلندمدت 
، دفع بهداشتی فاضالب  بهداشت عمومی، آب پاک،     

 .دیست آموزش دهیط زیو مححفاظت آب 

ی ردایکنندگان آب درخصوص لزوم پا     به برداشت 
 .دیست آموزش دهیط زیمح

 مرحله اول،

آگاه نمودن مصرف کنندگان     : کوتاه مدت مرحله  
گذاری  متقیصنعتی آب در مورد ضرورت اجرای       

 .کننده ها از مصرف نهیافت کل هزیبراساس در

ی در مصرف   یا صرفه جو  اجرای اقدامات مرتبط ب    
 . خشکسالیطی دورهآب 

 مرحله دوم،



27 

 

ت و اتالف پول و وقت            ین فعال  یقدر مسلم باعث ناکارآمدی ا         
 . گردد می

سطح نه حفاظت آب در       یت های ارتقاء آگاهی در زم      یفعال هدف
 :ردیگ ر قرار مییکی از شش عنوان کلی زیعموم تحت 

حاکمیت ـ سطح باالی رهبری، تعیین سیاستگزاری ها،         .1
 .اریذآغاز قانونگ

بازاریابی اجتماعی ـ تبلیغات و اقدامات مرتبط با ارتقاء           .2
 .آگاهی

ارتباطات رسانه ای ـ از طریق تلویزیون، رادیو،                   .3
 .روزنامه ها، مجالت و اینترنت

ـ در سطح مدارس، کالج ها، دانشگاه ها و             آموزش   .4
 .اجتماعات مذهبی

اجتماعات مردمی ـ از طریق برگزاری همایش ها،               .5
 .کنفرانس ها، نمایشگاه ها، جشنواره ها و نمایشنامه ها

انتشار اطالعات ـ از طریق انتشار جزوات، نشریات و             .6

 .پوسترها

د جایای فوق الذکر، به منظور ا         ان راهبرد شش نکته    یدر م 
د ی با WCAروهای محرک اصلی ارتقاء      ین ن یک ارتباط شفاف ب    ی
 :ل بکار گرفته شودی شامل موارد ذ،زی شدهیک چارچوب برنامه ری

 موضوعات مورد نظر  •

 مخاطبین •

 شرکاء •

 اهداف و پیام ها •

 فعالیت ها •

از کاربرد چارچوب برنامه ریزی راهبردی     مثالی  .  9. 2کادر  
 .دهد نشان میرا ی دو موضوع مختلف برا

عی در سه سطح دولت به شرح       یستی به طور وس   یت ها با یفعال
 :رندیجرا قرار گم گردد تا بتوانند مورد ایل تقسیذ

 از کاربرد چارچوب برنامه ریزی راهبردیمثالی .  9. 2کادر 
 موضوعات انمخاطب شرکاء ام هایپ ت هایفعال

 برایه کتاب مرجع آب یته
 ؛آموزگاران

ن مرتبط با آب یه کتاب های تمریته
 ؛ دانش آموزانبرای
برای اطالعاتی  های  بستهیهته

 ؛ها خانواده

 ؛سات آبیید از تأسیبازد
شگاه های هنری و یبرگزاری نما

 ا؛تئاتره

ط یات و حفظ محیآب جهت ح
 ؛ست عنصری الزامی استیز

 ؛ود استک منبع محدیآب 
 استفاده منطقیبه طور از آب 

 ؛دیینما

 :وزارتخانه ها

 ؛)روین(آب 
 ؛آموزش و پرورش

 ؛ستیط زیمح
 ؛ن آب ی تأم هایسازمان

 ؛ردولتییی غسازمان ها

 ؛دانش آموزان مدارس
 ؛نیوالد

  ؛بستگان

 ؛آموزگاران

ش فهم و درک یافزا
دانش آموزان مدارس 

در مورد موضوعات 
مختلف مرتبط با آب و 

 فاظت از آنح

ش های عمومی یبرگزاری هما
های  نهینه پرداخت هزیدر زم

 ؛واقعی آب

های نرم افزاری  ه بستهیته
ن و لی مسؤوبرایاطالعاتی 

 ؛رهبران جامعه

ق درج در یارائه اطالعات از طر
 ؛قبوض آب مصرفی

نه تمام یدر حال حاضر هز
 ؛افت نمی گرددیشده آب در

ر و مستمند یگروه های فق
ستی از ینده آب بامصرف کن

ارانه مورد ینظر پرداخت 
 ؛رندیت قرار گیحما

حرکت به سمت ضرورت 
های کامل آب از  نهیتقبل هز

سوی مصرف کنندگان در 
 ؛درازمدت

 :وزارتخانه ها

 ؛)نیرو(آب 

 امور اقتصاد و دارایی؛

 سازمان های تأمین آب؛

 سازمان های غیر دولتی؛

گروه  های مشترکان 
 مختلف مصرف کننده؛

رهبران و مسؤوالن 
 ؛جامعه

ش سطح یافزا
آگاهی عمومی در 

نه تمام شده یمورد هز
 خدمات آب
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 در سطح مرکزی یا سطح فدرال

 ؛تهیه مقررات در مورد مصرف بهینه آب و حفاظت از آن •

تهیه پیش نویس دستورالعمل ملی لوله کشی و                    •
 ؛استانداردهای الزم جهت ملزومات و اتصاالت مربوطه

های الزم جهت بازاریابی     اترسیم خط مشی ها و رهنم      •
 ؛WCAاجتماعی 

زش آگاهی در زمینه آب و         جلب توافق جهت آمو      •
 ؛گنجاندن آن در برنامه های درسی در سطح مدارس

 ؛عنوان روز حفاظت از آبه تعیین و یا تخصیص یک روز ب •

 در سطح استانی یا سطح ایالتی

تدوین خط مشی های خاص استانی در مورد ارتقاء              •
 ؛آگاهی در زمینه حفاظت آب

تدارک آیین نامه ها و مقررات محلی درخصوص              •
 ؛ف بهینه آبمصر

خط مشی های استانی جهت بازاریابی اجتماعی       ترسیم   •
WCA؛ 

در نظر گرفتن آموزش آگاهی در زمینه آب، در                  •
 ؛برنامه های درسی مدارس

طراحی یک سری مسابقات جهت فعالیت های مناسب         •
 ؛حفاظتی آب

 در سطح شهر

 ؛برگزاری مسابقات و اعطاء جوایز •

 ؛رویدادهای فرهنگی •

 ؛اطالعات چاپ شده جهت عموم مردم •

 ؛ش رسانه های محلیپوش •

 نمونهی از اهداف ارتباطی یمثال ها.  10. 2کادر 
 تینوع فعال کیهدف استراتژ یکیهدف تاکت

 جزوه جهت کارکنان مورد 3000انتشار و توزیع  •
 نظر به انضمام یک متن توجیهی

  همایش بخشی یا اداری30برپایی  •

اطالع رسانی و گفت و شنود در زمینه  •
 با WCAاستراتژی پیشنهادات واصله در زمینه 

  ارگان دولتی15 نفر از کارکنان 3000

 تیحاکم

  میلیون جزوه5چاپ و توزیع  •

  مرکز اقدامات محلی50تشکیل  •

 10 در سطح WCAافزایش اقدامات تبلیغاتی  •
 شهر بزرگ

 سازمان غیردولتی به عنوان 10ثبت نام از  •
 شرکاء مورد نظر

  اجتماعیابییبازار

ت چاپ در مدت  مطلب مطبوعاتی جه30تهیه  •
 ماه شش

  مصاحبه با رسانه های جمعی15فراهم نمودن  •

 جهت ده میلیون نفر بیننده WCAپخش پیام های  •
  بار پخش تلویزیونی10تلویزیون طی 

 همایش رهنمودی و کوتاه جهت 5برپایی  •
 مدیران رسانه ها

 ای ارتباطات رسانه

 میلیون کتاب تمرین بین دانش آموزان ده 5توزیع  •
 درسههزار م

دعوت از مسؤولین آموزشی جهت بازنگری و  •
به روز در آوردن جایگاه آب در برنامه درسی 

 مدارس ابتدایی

 آموزش

برپایی نمایشگاه های حفاظت آب جهت بازدید و  •
  هزار نفر از عموم مردم500جلب نظر 

متقاعد نمودن رهبران محلی جامعه جهت برپایی  •
 WCAهمایش ها و نمایشگاه های مرتبط با 

 تجمعات عمومی

  و نکاتی میلیون جزوه همراه با توصیه ها20توزیع  •
 10جهت صرفه جویی در مصرف آب مشترکان 

 شهر بزرگ

انتشار توصیه نامه های حفاظتی آب جهت پنج  •
 بخش مرتبط با آب

تدارک اطالعات الزم جهت انجام اقدامات  •
  شهر بزرگ10 در سطح WCAمربوط به 

 انتشار اطالعات
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 بندی مربوطه تعیین اهداف ارتباطی و برنامه های زمان: 9گام . د

 کییو اهداف تاکت) راهبردی(ک یاهداف استراتژ. 1

 کاهش  :ریمواردی نظ که  (زی راهبردی   یدر مرحله برنامه ر    
رفع برای  ب مردم    یجاد آگاهی و ترغ    ی و جهالت افراد، ا      ی خبریب

ت های یت فعال یزان موفق یسنجش م  ) مد نظر می باشد       ،مشکالت
لذا ضروری است که چارچوبی برای       .  دشوار است  WCAارتباطی  

ک و  ی اهداف کلی استراتژ    به منظور موازنه و سنجش     ت هایفعالپایش  
 10. 2کادر  . شود مشخص    ،ن شده ییش تع یکی از پ   یاهداف تاکت 

ک یی تر را با استفاده از      یبرخی از اهداف کلی متداول و اهداف جز       
 .دهد عنوان مثال نشان میه سری ارقام فرضی ب

 بلندمدت و کوتاه مدت: برنامه ها و اقدامات. ٢

نه حفاظت آب      یراهبرد آگاهی در زم        اجرای کامل      
 .طراحی و برنامه ریزی شود دو تا پنج ساله دورهک برای یستی یبامی 

نه یر در سطح آگاهی مردم در زم      ییجاد تغ ین مدت زمان به منظور ا     یا
اقدامات شامل  تواند   میهمچنین  رسد و    ت آب کافی به نظر می     حفاظ

 .نیز باشدکوتاه مدت متعددی 

نه حفاظت آب   یی در زم  یهای موضوعی و مجزا      البته برنامه 
جمله  که از آن  . افتیوجود دارند که طی دوره اجرا تداوم خواهند         

به حداقل  ج  ید آموزشی جهت مدارس و ترو        ه موا یتوان به ته    می
  های عمومی تر  برنامه .د و فاضالب اشاره نمود        ی مواد زا    رساندن
WCA    که    می باشد  ی فرعی در سطح شهرها         ا، شامل برنامه ه 

ی در مصرف آب در فصل      یوجنه صرفه  یاقدامات کوتاه مدت در زم    
ن خصوص مثالی از کشور        یدر ا . ابد یش می یخشک معموالً افزا   

با آنکه  .  نشان داده شده است    11. 2 که در کادر     وجود دارد ن  یپیلیف
کن بنابر تجارب   ی ل ، تکرار گردند  هموارد مذکور ممکن است هر سال     

شش ماهه  تا  ک دوره سه    یموجود اقداماتی که به طور مجزا و طی           
  خشـک و بـه ویـژه در مـواقـعــیولـن فصیـ ح،ردیـگ یـورت مــص

  یافته حفاظتی در زمینه آبسازمانفعالیت های :  فیلیپین .  11. 2کادر 

ب مردم در قبال مصرف آ     «، اقدامات یک ساله ای را تحت عنوان          1997دولت فیلیپین در اثر وقوع کمبودهای شدید آب در سال              
مدیریت این برنامه به عهده سازمان محیط زیست و منابع طبیعی آن کشور و               . مسؤولیت دارند، به منظور حفاظت آب در این کشور آغاز نمود           

 .بود    .Corporate Image Dimensions Incبا مشارکت یک شرکت خصوصی فعال در زمینه اقدامات حفاظتی آب به نام 

   :هدف ام سریع جهت صرف جویی آب در مواقع کمبود شدید آب؛ارتقاء سطح آگاهی عمومی و اقد •

 تولید مواد کمک آموزشی و ارتباطی؛ •

 بسیج عمومی جامعه؛ •

 اعطاء جوایز به گروه ها و افراد مستقلی که در حفاظت آب مشارکت می نمودند؛ •

 :  اجزا

  ماه ادامه داشت؛12  یعنی روز جهانی آب آغاز گردید و به مدت1997 مارس سال 21اقدامات فوق در  •

  و سایر شهرها؛1در شهرهای استراتژیک مهم نظیر کالن شهر  مانیل، سیبو •

   :اجرا

 مصرف کنندگان عمومی آب، به ویژه در شهرهایی که با کمبود آب مواجه بودند؛ •

 مؤسسات دولتی؛ •

 رسانه های جمعی؛ •

 سازمان های غیر دولتی و متخصصان و طرفداران محیط زیست؛ •

  عالقمند و نظریه پردازان؛گروه های •

 :گروه های هدف

 برنامه با برپایی یک کنفرانس مطبوعاتی در روز جهانی آب آغاز گردید؛ -1

آگهی های تلویزیونی، آگهی های چاپی، آگهی های دوره ای، پوسترها،           : تهیه مطالب و اطالعات رسانه ای        -2
 ؛)ماز ماه اول تا دوازده(برچسب ها و تدارک سخنرانی های ماهانه 

 ؛)ماه دوم تا ماه دوازدهم(ایجاد شبکه های ارتباطی درون سازمانی، انتشار اطالعات، پایش و ارزشیابی  -3
ماههای سوم  . (پروژه های حفاظت آب در سطح جامعه که هدایت مشترک آن به عهده چهار مؤسسه دولتی بود                -4

 ؛)تا دوازدهم

 ؛)ماه های چهارم تا دوازدهم(، اعطاء جوایز 2نهاییاعالم مسابقات مربوط به حفاظت آب، گزینش شرکت کنندگان  -5

 :برنامه عمل

 2000سازمان محیط زیست و منابع طبیعی، فیلیپین، سال       : منبع

1 Cebu         2 Screening entries     
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قدر . که خشکسالی به طول می انجامد، بسیار مؤثر واقع خواهد شد            
مسلم انجام چنین اقداماتی در فصول مرطوب  به مراتب نسبت به                 

 .فصول خشک مختصرتر خواهند بود

 نابع مالی تخصیص بودجه و تأمین م : 10گام .  ذ

 محاسبه بودجه. 1 

 کمیته مدیریتی بایستی بودجه مورد نیاز تأمین منابع مالی             
شنهادی، تعداد   یت های پ  ی را براساس فعال       WCAبرنامه ارتقاء      

. دی محاسبه نما  مربوطهاز و مخارج    ی مورد ن   و مطالب   مواد ،کارکنان
ن حال  ی روشن و در ع       ،سپس ضروری است که طرحی شفاف         

د که در آن استراتژی     نمایه  ین منابع مالی ته   یص تأم مختصر درخصو 
، طرح و برنامه مالی در قالب منابع درآمد و           ای بالقوه آن  ی مزا ،برنامه

ستی یموعد پرداخت حساب با    . شده باشد صورت هزینه ها مشخص     
 ،نفع و شرکاء  یا از سوی افراد ذ     ینی به صورت نقد      یب شیبراساس پ 

ن ییر دولتی تع   یشکل های غ ت کنندگان تجاری و ت       یاعم از حما   
ا ی با مؤسسه       ذاکرهد با انجام م      یتی با  یریته مد  یسپس کم  . گردد

شنهادات و طرح مالی خود به       یت کننده دولتی از پ     یوزارتخانه حما 
 .دیافتن منابع مالی دفاع نمایای جهت  ا مقدمهیش درآمد یعنوان پ

برآورد هزینه های مرتبط با برنامه های ارتقاء آگاهی در               
ینه حفاظت آب دشوار است، زیرا هزینه های واحد و سطوح                 زم

فعالیت در هر کشوری فرق می کند و توجیه هزینه های بیشتر، در                
مواقعی که مزایای بالقوه بیشتری را در برداشته باشد، امکان پذیر                

 درصد کل   7به عنوان مثال در ژاپن، اداره امور آب، توکیو،            . است
را )  میلیون دالر  238یعنی معادل   (دی   میال 2000بودجه خود در سال     

به فعالیت های صرفه جویی آب، شامل کاهش موارد نشتاب و کنترل           
در کره جنوبی از سال      . سیستم های توزیع آب اختصاص داده است      

 70 میالدی، برنامه های صرفه جویی در مصرف آب در سطح            1999
ر درصد کل اماکن مسکونی و تجاری موجود آغاز گردیده که د              

مجموع هزینه های آن در کل کشور طی یک دوره پنج ساله، تا سال             
این برنامه شامل   .  میلیون دالر می باشد   675 میالدی، در حدود     2004

نصب اجباری تجهیزات صرفه جویی آب در سیستم های لوله کشی           
موجود می باشد که پرداخت هزینه های مربوط به آن توسط دولت             

ساختمان ها و ابنیه جدید،  مالک و یا          صورت می پذیرد و در کلیه        
 .سازنده آن بایستی این هزینه ها را بپردازد

بر اساس میزان کمبود آب، میزان ارزش اقتصادی آبی که             
صرفه جویی می گردد و ارزش اقتصادی منافع زیست محیطی،                 
بهداشت عمومی و اجتماعی حاصله، در اغلب موارد می توان                   

ا نسبت به موارد مورد اشاره شده توجیه          برنامه های کم هزینه تری ر    
کمیته مدیریتی بایستی در هنگام تعیین اهداف و سطوح                 . نمود

، تجزیه و تحلیل کاملی را          WCAفعالیت در راهبرد پیشنهادی        
 .درخصوص آنالیز   هزینه  ـ منفعت انجام دهد

 منابع مالی. 2

 را می توان از یک یا چند         WCAمخارج مالی برنامه های     
 : موجود ذیل تأمین نمودمنبع

تخصیص از بودجه دولت مرکزی یا از محل تخصیص          •
 ؛بودجه به وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات

از محل درآمد دولت محلی یا استانی و یا از                        •
 ؛بودجه های تخصیص یافته جهت دولت مرکزی

 ؛از محل درآمد سازمان های تأمین آب •

 ؛حمایت های مالی تجاری •

 ؛ر دولتیسازمان های غی •

 ؛1بین المللیمالی تأمین کننده کمک های مؤسسات  •

 ؛2مؤسسات اعطا کننده کمک های مالی •

در مواقعی که دولت ها در پی تأمین منابع مالی برنامه های              
WCA                  از طریق مشارکت با سازمان های غیردولتی و حمایت 

کنندگان تجاری هستند، شفافیت و پاسخگویی آنها به حداکثر میزان          
به منظور دست یافتن به اهداف دولت در زمینه         . ت خود می رسد  اهمی

 باید تأمین منابع مالی خارجی مورد پیگیری قرار گیرد           WCAارتقاء
 .و منابع مالی باید منطبق بر شرایط پروژه بوده و ناقض آن نباشند

 دولت مرکزی    ) الف 

بهترین شکل تأمین منابع مالی، اختصاص بودجه از سوی دولت          
 در   WCAکزی است که نشان دهنده اولویت باالی موضوع                 مر

امکان تخصیص قسمت هایی   . سیاست ها و خط مشی های دولت می باشد    
از بودجه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات مشارکت کننده از محل             

 .بودجه های دولت مرکزی گزینه دیگری تلقی می گردد

له ژاپن،  مشکالت مرتبط با آب در کشورهای منطقه از جم          
فیلیپین، کره جنوبی و سنگاپور، از اولویت باالیی در دستور کارهای           
سیاسی برخوردار است و بیشترین تمایل برای این است که اقدامات            

                                                 
1 Multilateral funneling agencies 
2 Bilateral donors 
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WCA                   تماماً از سوی دولت مرکزی یا از محل بودجه های هر 
 .سازمانی تأمین اعتبار گردد

 دولت های محلی و استانی    ) ب (

الی موجود در هر کشور، مشارکت دولت         برحسب ساختار م  
محلی و استانی می تواند از طریق منابع مالی تخصص یافته محلی صورت 

گزینه دیگر عبارت از آن است که دولت های مذکور می توانند            . پذیرد
تصمیم بگیرند که بخشی از بودجه های دائمی خود را که از سوی دولت 

 . اختصاص دهندWCAمرکزی تأمین می شود، به فعالیت های 

 سازمان های تأمین آب     ) پ (

سازمان های محلی تأمین آب نقش هدایت کننده ای را در              
 به عهده دارند و اکثر آنها بخش روابط عمومی را،              WCAاقدامات  

. که قادر به انجام بسیاری از فعالیت های مورد نیاز است، دارا می باشند             
 مصرف ناکار آمد آب        در واقع وقتی که تلفات آب، فاضالب و            

کاهش می یابد، خود منجر به صرفه جویی در هزینه های بهره برداری از           
طریق به تعویق انداختن هزینه های آتی سرمایه گذاری اولیه آتی                  

نهایتاً این امر کامالً منطقی به نظر می رسد که این سازمان ها             . می گردد
ی در زمینه آب را      بایستی قسمت اعظم هزینه برنامه های ارتقاء آگاه         

البته در حال حاضر بسیاری از سازمان های آب در سطح            . تقبل نمایند 
منطقه آسیا و اقیانوسیه وابسته به یارانه های پرداختی از سوی دولت                 
می باشند و به علت ناکافی بودن درآمد حاصل از عوارض، قادر به                  

خواهند مشارکت قابل توجهی در این زمینه از محل منابع مالی خود ن              
شایان ذکر است که ضروری است این موضوع در بین اعضای               . بود

کمیته مدیریتی و سازمان آب و وزارتخانه مسؤول، براساس مطالعه               
 .مورد به مورد به بحث و تبادل نظر گذاشته شود

شرکت های خصوصی آب را می توان ملزم به ارتقاء آگاهی         
ر شرایط مندرج در    در زمینه حفاظت آب نمود، که این مهم باید د           

در صورت  . قراردادهای اعطایی و مجوزهای صادره، لحاظ گردد         
عدم لحاظ نمودن چنین شرایطی در قراردادهای مذکور، این امکان            
وجود دارد که با شرکت های خصوصی جهت مشارکت در اقدامات          

 و یا قبول مسؤولیت جهت تأمین منابع مالی و                 WCAمرتبط با    
ن شده در راهبرد مذکور مذاکرات الزم به    اجرای وظایف خاص تعیی   

 .عمل آید

 حمایت کنندگان تجاری    ) ت (

گسترده قابل توجهی در زمینه ارتقاء مشارکت های                   
سازمان های تجاری وجود دارد، به ویژه اگر این سازمان ها از جمله              

مصرف کنندگان عمده آب محسوب گردند زیرا همکاری و                  
ن یافته نظیر حفاظت آب که دارای         مشارکت در فعالیت های سازما    

روح مردمی می باشد می تواند تصویری که مردم در ذهن خود از این            
البته باید مشخص شود که           . سازمان ها دارند را بهبود بخشد          

کمک های مالی حمایت کنندگان بالقوه تجاری، دلیلی بر تأیید               
ضمن اینکه مساعدت آنها     . محصوالت آنان توسط دولت نمی باشد     

باعث ایجاد هیچ نوع حق و حقوقی نمی گردد و به هیچ وجه تأثیری              
  WCAبر سیاستگزاری ها یا فعالیت های قانونگذاری دولت در مورد         
 .و یا موارد مرتبط با آن، نظیر کنترل آلودگی نخواهد داشت

قبل از امضای هرگونه توافقی با حامیان بالقوه تجاری                  
 محیط زیست و آب مورد         می بایستی فعالیت های آنها درخصوص    

منافع حاصله از این مشارکت برای حامیان             . بررسی قرار گیرد    
 این  1نمایش نام و آرم    . مذکور، باید محدود و به دقت تعیین شود          

سازمان های تجاری، نشانگر قدردانی دولت از مساعدت آنها بوده و           
می توانند از آن به منزله مرجع واقعی در تبلیغات خود مبنی بر                      

یک . ارکت در فعالیت  های سازمان یافته مورد نظر استفاده نمایند         مش
نسخه از توافقنامه مشارکت های بعمل آمده بایستی جهت بازدید               

 .عموم قابل دسترس باشد

 )NGOs(سازمان های غیر دولتی     ) ث (

سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه آبرسانی روستایی،             
ه روستایی، آموزش و محیط زیست  بهداشت عمومی و سالمتی، توسع    

می توانند منابع بالقوه ای جهت تأمین منابع مالی محسوب گردند که            
در اغلب موارد سازمان های مذکور در رابطه با افزایش و تخصیص              
بودجه نسبت به ادارات دولتی بزرگ دارای قدرت انعطاف پذیری            

 .بیشتری می باشند

زمان های غیر دولتی    همکاری فزاینده ای بین بسیاری از سا       
به عنوان مثال سازمان های غیردولتی بین المللی در            . دیده می شود 

زمینه آب نظیر مشارکت بین المللی آب و مؤسسه کمک رسانی آب،          
عالقه وافری به حفاظت آب و افزایش منابع مالی مورد نیاز جهت                
پروژه هایی که در اغلب موارد به کمک شرکای محلی این تشکل ها            

صندوق جهانی حمایت از طبیعت که مأموریت آن        . ا شده، دارند  اجر
حفظ طبیعت با ترویج استفاده پایدار از منابع طبیعی از جمله آب                 

 میلیون دالر آمریکا را      252 میالدی حدود     1995می باشد، در سال     
 کشور جهان   96صرف اجرای برنامه های فعال حفاظت آب در بین           

 .نمود

                                                 
1 Logo 
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  کننده کمک های مالی بین المللیمؤسسات تأمین    ) ج (

مؤسسات بین المللی نظیر بانک توسعه آسیایی و بانک                
جهانی از بدو تأسیس خود پروژه های آبرسانی و دفع بهداشتی                  

در . فاضالب را در آسیا و اقیانوسیه مورد حمایت مالی قرارداده اند            
سال های اخیر نیز این مؤسسات پی به اهمیت حفاظت آب جهت نیل            

 مدیریت پایدار آب برده اند و می توانند نظر مساعدی نسبت به                 به
 می گردد،  WCAتقاضاهایی که جهت تأمین منبع مالی برنامه های           

داشته باشند خواه این تقاضاها به تنهایی مطرح گردند و یا اینکه به                
 .عنوان جزیی از یک پروژه بهبود وضعیت تأمین آب مطرح باشد

 ننده کمک های مالیمؤسسات اعطا ک     ) چ(

مؤسسات اعطا کننده کمک های مالی متعددی وجود دارند         
که کمک هزینه ها یا وام های کم بهره ای را به پروژه های آبی                    
تخصیص می دهند و چنین منابع مالی می تواند به اقدامات حفاظت              

مثال هایی از منابع اعطاء کننده دوجانبه بالقوه       . آب نیز اختصاص یابد   
، )JICA 1موسوم به    (مؤسسه همکاری بین المللی ژاپن       :  از عبارتند

، سازمان توسعه   )CIDA 2موسوم به   (مؤسسه توسعه بین المللی کانادا      
موسوم  به   (و مؤسسه توسعه بین المللی سوئد        ) در بریتانیا  (3بین المللی
SIDA 4.( 

 پروژهکاری  های گروهتشکیل  : 11گام . ر

ز تأمین منابع مالی، به منظور       کمیته مدیریتی می تواند پس ا     
اجرای فعالیت های خاص مربوط به برنامه ارتقاء آگاهی در زمینه               
. حفاظت آب، نسبت به تشکیل گروه های کاری پروژه اقدام نماید            

مدیر پروژه عالوه بر اینکه باید دانش فنی کاملی در زمینه حفاظت               
 .خاب گرددآب داشته باشد، بایستی براساس مهارت های مدیریتی انت

عمدتاً گروه کاری پروژه می توانند شامل متخصصان                
حرفه ای تمام وقت در رشته هایی نظیر آبرسانی، مدیریت محیط                

ممکن است افراد   . زیست، آموزش، بازاریابی و روابط عمومی باشند      
حرفه ای مورد نظر از میان تعدادی از مؤسسات انتخاب گردیده و در            

 رسد، از مشاوره متخصصان خارجی جهت     مواردی که الزم به نظر می    
افراد دیگری که نقش حامی را       . تکمیل نظرات آنان استفاده نمایند     

داشته ولی کامالً حرفه ای نیستند نیز بایستی به منظور انجام یک سری            

                                                 
1 Japan International Cooperation Agency 
2 Canadian International Development Agency 
3 Department for International Development 
4 Swedish International Development Agency 

نمی باشد، در داخل    وظایف تدارکاتی که نیازمند تخصص حرفه ای          
 5فراد در هر گروه کاری پروژه      تعداد بهینه ا  . گروه کاری بکار گرفته شوند     

  .معموالً بین چهار تا هشت نفر می باشد

هر گروه کاری پروژه باید دارای شرح وظایفی مشخص و            
روشن و اهدافی که از راهبرد پروژه مشتق شده، باشد گروه کاری               
موظفند وظایف مشروح را در قالب یک برنامه کاری مفصل تهیه               

سپس گروه کاری  . پروژه برسانند نماید و بایستی به تصویب مدیر          
برنامه های کاری خود را اجرا نموده، بودجه های هر یک از وظایف            
را مدیریت کرده و باالخره گزارش خود را از طریق مدیر پروژه به               

 . کمیته مدیریتی تسلیم نمایند

شرح وظایف فوق به راهبرد کلی که نهایتاً به تصویب                  
ای از شرح وظایفی که معموالً در        می رسد بستگی دارد، لیکن نمونه      

ارتقاء آگاهی در زمینه  حفاظت آب ضروری است، در فهرست ذیل        
 :ارائه شده است

 در سطح مرکزی

تهیه دستورالعمل ملی لوله کشی و استانداردهای                •
 ؛مربوطه جهت اتصاالت و ملزومات آن

 ؛تهیه پیش نویس قانون حفاظت آب •

 ؛تعیین روزی به عنوان روز حفاظت آب •

 ؛تدارک برنامه های درسی مرتبط با آب جهت مدارس •

 ؛نگارش کتاب مرجع برای مدارس •

ایجاد ارتباط با مدیران رسانه های گروهی و                      •
سازماندهی مطالب مطبوعاتی آماده چاپ و پخش             

 ؛مطالب آموزشی

 اینترنتی مرتبط با حفاظت      پایگاه اطالعاتی ایجاد یک    •
 .آب

 در سطح استانی

ان استان جهت ارتقاء جنبه های        ایجاد ارتباط با رهبر      •
 .منطقه ای اقدامات مورد نظر

 .همکاری در تهیه پیش نویس آیین نامه ها و مقررات •

 .ایجاد زمینه رقابت برای فعالیت های حفاظتی مناسب •

                                                 
5 Project teams 
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نوعی بازی کودکانه درخصوص نحوه یادگیری رفتارهای خوب و بد مربوط به صرفه جویی آب در سنگاپور.  10شکل 



35 

 

اد تسهیالت الزم جهت ارتقاء رسانه های منطقه ای         ایج •
 .و تبلیغات مربوطه

 در سطح محلی

 ؛در مدارس) انپیشاهنگ (ان پیشگامگروهتشکیل  •

سخنرانی افراد مدعو مهمان در سطح مدارس و                  •
 ؛هادانشکده 

طرح و سازماندهی اقدامات کوتاه مدت صرفه جویی          •
 ؛در مصرف آب

 ؛امعهایجاد ارتباط با رهبران مذهبی ج •

 ؛نمایشگاه ها و رویدادهای فرهنگیبرگزاری  •

 اجرا، پایش و ارزشیابی : 14 تا 12گام های . ز

بحث » اجرا«در فصل سوم در مورد گام دوازدهم یعنی               
می شود در حالیکه در فصل چهارم گام های سیزدهم و چهاردهم که            

 .منظور پایش و ارزشیابی است، تشریح می گردد

 منابع

1. The New Delhi Statement: Report of the 
Global Consultation on Safe Water and 
Sanitation the 1990s, New Delhi, 10-14 
September 1990. 

2. Towards Better Programming: A Sanitation 
Handbook, UNICEF, 1997
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 اجرای برنامه های آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب.  فصل سوم
 

 مقدمه  .الف

، یعنی  WCAاین فصل در مورد گام دوازدهم استراتژی            
در واقع در    . بکارگیری اجزای برنامه آگاهی رسانی بحث می نماید       

کلیه بخش های مندرج در این فصل مراحل مختلف بکارگیری                
قه آسیا و اقیانوسیه و سایر نقاط        ، در منط  WCAتجربیات مربوط به    
 .دنیا ترسیم شده است

در بخش ب، امکان اعمال نقش و نوآوری های دولت،               
سازمانهای تأمین و مدیریت منابع آب، جوامع محلی و سازمان های             

 . غیردولتی و مؤسسات چند منظوره مورد بحث قرار گرفته است

ر  د WCAاهمیت مشارکت عمومی در برقراری ارتباط با           
 .تشریح گردیده است» پ«بخش 

توسعه آموزش و برنامه های اطالع رسانی جهت            
متخصصان امور آب، مصرف کنندگان آب و مدارس در            

آموزش مرتبط  . مورد بررسی قرار گرفته است     » ت«بخش  
با آب و  محیط زیست از جمله موضوعات مهم در رابطه با              

حسوب ارتقاء موفقیت آمیز آگاهی در زمینه حفاظت آب م         
 .می گردد

فنون و مهارت های الزم جهت انجام فعالیت های         
مورد بحث قرار گرفته است     »  ث« در بخش    WCAارتقاء  

که تمرکز این بخش بیشتر بر روی بازاریابی، برقراری               
این بخش همچنین    . ارتباطات و انتشار اطالعات می باشد      

شامل رهنمودهایی در مورد نحوه مشارکت با گروه های           
 .و افراد عامی و بیسواد استزنان 

این فصل، خالصه جامعی از     » ج«نهایتاً در بخش    
کلیه فعالیت هایی که در برنامه های ارتقاء آگاهی در               
زمینه حفاظت آب بکار برده می شوند، ارائه شده است             
که در واقع صورت ریز مفیدی می باشد که فعالیت های            

ص و  مطرح شده در آن، می تواند توسط کشورهای خا          
 .در حین اقدامات محلی بخصوصی بکار گرفته شود

 مروجین سازمانی  .ب

مسؤولیت اتخاذ اقدامات الزم جهت ارتقاء               
آگاهی عمومی در مورد ضرورت حفاظت آب، به عهده            

 : سه گروه از نقش آفرینان مهم ذیل است

 دولت، در سطح ملی و سطوح استانی و محلی؛ •

 سازمان های تأمین آب و منابع آب؛ •

 جوامع محلی با همکاری سازمان های غیر دولتی؛ •

مسؤولیت های این سه گروه در بخش های بعدی آورده شده         
یک گروه چهارم نیز می تواند در نظر گرفته  شود که حمایت             . است

 .مؤسسات چند منظوره را فراهم سازد

 دولت ملی. 1

برنامه های ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب، بدون                
تیبانی باالترین سطح یعنی دولت ملی، بعید به نظر               حمایت و پش   

عزم و تعهد سیاسی سیاستمداران ارشد و وزراء کابینه نسبت          . می رسد

 شعار استفاده شده درجمهوری کره جهت روز جهانی آب.   11شکل 
  میالدی2000 در سال 
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به اقدامات مربوطه بایستی به منصه ظهور رسیده و باید عمالً در اثر                
انجام فعالیت های مؤسسات مربوطه که دارای مسؤولیت هایی در قبال         

. نان، مورد پشتیبانی و حمایت قرار گیرد       آب می باشند، حسن نیت آ     
 : برخی از مثال هایی که در این زمینه زده شده به شرح ذیل است

در جمهوری کره، رئیس جمهور شخصاً اقدامات انجام         •
شده ملی در زمینه حفاظت آب را، طی مراسم افتتاحیه            

، مورد تأیید   2000 مارس سال    22روز جهانی آب، یعنی     
 .قرار داده است

 فیلیپین، نیروی عملیاتی ریاست جمهوری در رابطه با         در •
توسعه منابع آب و مدیریت آن، فعالیت های سازمان             
یافته ای را به منظور حفاظت آب شهروندان آن کشور           
آغاز نمود که این فعالیت ها بیشتر در ارتباط با پروژه               

پایتخت (پاکسازی رودخانه اصلی شهر بزرگ مانیل           
 .بود) فیلیپین

فریقای جنوبی، وزیر آب به منزله رئیس حامیان            در آ  •
اقدامات ملی دولت در راستای حفاظت آب تلقی               
می گردد که از سوی بسیاری از دیگر حامیانی که دارای 
حیات سیاسی هستند و دولت نیز آنها را به رسمیت                

 .می شناسد، مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرد

 1997نیا، در سال     سه هفته پس از انتخاب دولت بریتا          •
میالدی، کابینه اقدام به برپایی جلسه ای در زمینه آب به           
ریاست معاون نخست وزیر نمود که متعاقب آن                 
اقدامات جدیدی جهت ارتقاء بهره وری آب آغاز              

 .گردید

دولت های ملی قبل از پیش بینی پذیرش مقوله حفاظت آب          
گاهی های توسط مردم، الزم است که رأساً نسبت به شناسایی آ                 

 :مرتبط با آب اقدام نمایند

 

 

 )تعطیل عمومی(روز ملی آب : ترکمنستان . 1. 3کادر

فقط نوار  .  میلیون نفر است  2/4 هزار کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود          500ترکمنستان کشوری نسبتاً پهناور، با مساحتی در حدود          
 درصد  80سایر مناطق که حدود     .  ایران بوده و در ضمن قابل سکونت است        باریکی از این کشور قابل کشت می باشد که از جنوب هم مرز با           

 .آن را شامل می گردد غیر قابل سکونت بوده که به صورت صحرای هموار می باشد

 میلی متر در مناطق کوهستانی جنوبی، و        300 میلی متر در اکثر مناطق کشور تا          90متوسط بارندگی ساالنه این کشور بسیار کم، بین           
 .بع آب شیرین این کشور نیز بسیار محدود استمنا

 میلیارد مترمکعب آب مورد نیاز خود در زمینه           22ترکمنستان موافقتنامه ای با همسایه خود ازبکستان امضاء نموده است تا سالیانه               
ی فوق، این کشور هنوز هم با         با وجود منبع آب تکمیل     . آب آشامیدنی و آبیاری را از رودخانه آمودریا تغییر مسیر داده و تأمین نماید                  

 . محدودیت شدید منابع آب مواجه است، لذا نیاز حیاتی به استفاده بهینه از منابع آب موجود همواره احساس می گردد

 رئیس جمهور ترکمنستان مقرر نمود که به منظور حمایت از آب به عنوان اولویت ملی کشور و توسعه منابع آب،                         1995در سال   
شعار این روز همان اعتقاد ترکمن های قدیمی است که معتقد            . آوریل هر سال، روز ملی آب و تعطیل عمومی اعالم گردد            اولین یکشنبه   

) پایتخت ترکمنستان (در عشق آباد   » وزارت مدیریت آب  «عبارت فوق در سر در       . »هر قطره آب به منزله یک قطعه طال می باشد          «: بودند
هایی که در خالل این روز به منظور افزایش آگاهی عمومی در بین گروه های مختلف مصرف کننده              بسیاری از فعالیت   . نصب گردیده است  

آب کاالی ارزشمندی است که عمالً به صورت رایگان در اختیار مصرف کنندگان             «آب صورت می گیرد  با تأکید بر این مطلب است که            
 برنامه های ویژه ای را پخش می نمایند، مسابقات ورزشی و آوازخوانی در               در این روز رادیو و تلویزیون ملی ترکمنستان         . »قرار می گیرد 

شهرها و روستاها برگزار می  گردد، نمایش ها و مراسمی به صورت شو در میادین شهرها به اجرا در می آید و باالخره روزنامه ها و مجالت،                         
 .مقاالت بیشماری را در خصوص آب منتشر می نمایند

 .2000حفاظت محیط زیست ترکمنستان، سال وزارت      : منبع
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 ارتقاء اقدامات ملی مرتبط با حفاظت آب   ) الف(

این امکان وجود دارد که دولت ها با استفاده از جایگاه                 
مرکزی خود تمایل به اجرای اقدامات خاصی داشته باشند بنابراین از           
باالترین سطح سیاسی ممکن، مراتب حمایت خود را از اقدامات               

برخی از مثال هایی که در این رابطه وجود           . مربوطه ابراز می دارند   
 :دارد به شرح ذیل است

 میالدی، رئیس جمهور ترکمنستان طی             1995در سال      
حکمی، روز ملی آب را در ماه آوریل هر سال به منطور ارتقاء آگاهی              
. عمومی نسبت به ارزش آب در آن کشور، تعطیل عمومی اعالم نمود            

 . ارائه شده است1 .3شتر در این خصوص در کادر جزئیات بی

 میالدی وزیر آب آفریقای جنوبی،  اقدامات         1995در سال   
ملی مربوط به حفاظت آب را در سطح این کشور پایه گذاری نمود              
تا این اقدامات توسط سازمان امور آب و جنگلبانی سرپرستی و                  

لی فوق،  وظیفه این سازمان در راستای اقدامات م          . هدایت گردد 
مصرف و  « پروژه  با هدف ملی        50ایجاد هماهنگی الزم در مورد          

بود و جهت تحقق این اهداف از شعار        » تأمین پایدار، مؤثر و عادالنه    
» برخی چیزها برای همه، برای همیشه        «مختص این اقدامات یعنی       

 :اجزای مهم و اصلی اقدامات مذکور عبارتند از. استفاده می نمودند

 سطح دانش آموزان مدارس و مصرف          آموزش ـ در    •
 کنندگان آب؛

تحقیقات، ممیزی و ارزیابی اثرات زیست محیطی ـ              •
منظور ممیزی های اجباری است که در زمینه                    

 تصمیم گیری های مربوطه بکار برده می شوند؛

مدیریت آب ـ ارتقاء مدیریت اراضی حوزه آبریز و               •
 حفاظت آبهای زیرزمینی؛

ی در زمینه آبیاری مؤثر و           انگیزه ها ـ سرمایه گذار       •
 صرفه جویی در مورد انشعابات خانگی؛

عدم انگیزه ـ عدم ترغیب نسبت به انجام عملیات                  •
 ضعیف و ناقص درخصوص مصرف آب در هر بخش؛

مقررات ـ کنترل نمودن مصرف ناکارآمد آب و                  •
 آلودگی آن؛

سه نمونه از فعالیت های سازمان یافته  پروژه هایی       .  2 .3در کادر   
 . منجر به دستیابی به نتایج ممتاز گردیده، توضیح داده شده استکه

 نمونه هایی از پروژه های حفاظت آب: آفریقای جنوبی . 2 .3کادر  

در این پروژه، ارزش استفاده از ذخایر طبیعی به عنوان عامل تسریع کننده ای در                 1ژه پرداخت های مصرف کنندگان در تندیل     پرو
بازدید کنندگان درخصوص   . نظر گرفته شده بود تا با آزمودن آن بازدید کنندگان در زمینه مصرف منابع آب، بیش از پیش آگاه گردند                           

بازدید کنندگان این   . ف برخوردار می شدند ولی هزینه های مصرف آب و برق خود را بایستی پرداخت می نمود               هزینه های اقامت خود از تخفی    
 درصد گردید و پس از ترمیم موارد نشت آب از             50پروژه را فوق العاده مثبت ارزیابی نمودند واین امر منجر به کاهش مصرف آب به میزان                   

هدف دیگر این پروژه، آموزش بازدید کنندگان در رابطه با          .  درصد کاهش یافت   70مصرف آب   سیستم و نصب تجهیزات صرفه جویی، میزان       
پژوهش مربوط به پرداخت های مصرف     . مصرف بهینه منابع بود تا پس از برگشت به منازل و محیط کار خود، اصول مربوطه را رعایت نمایند                    

 . به خود اختصاص داد1995وژه حفاظت آب در آفریقای جنوبی در سال  را به عنوان بهترین پرWWF 2کنندگان، جایزه اعتماد سبز ـ 

 به دانش آموزان آموزش داد تا امور ممیزی آب را در سطح مدارس و منازل خود                    »2020نگرش مدارس در سال     «پروژه  
 مدرسه شرکت   1500 فعالیت   در این نوع ممیزی، میزان مصرف آب و کیفیت آن مورد ارزیابی قرار گرفته، بطوریکه در این                   . انجام دهند 

بررسی بازخوردهای ممیزی مذکور مؤید موفقیت قابل توجهی در زمینه کاهش مصرف آب بود و در حال حاضر این پروژه به                          . نمودند
 .مواردی نظیر آبیاری سبزیکاری ها، استفاده از انرژی و مدیریت مواد زاید تعمیم یافته است

ی در زمینه حفاظت آب در آفریقای جنوبی است که گیاهان مهاجمی نظیر انواع چپر                    نام پروژه ا  کارکردن برای برنامه آب   
 52 هزار نفر که     9حدود  .  و کاج که خود باعث تخریب وانهدام منابع آب نادر آفریقای جنوبی می گردند را پاکسازی می نماید                   3)جگن(

این . در کیفیت زندگی مناطق فقیر نشین داشت، به استخدام در آمدند          درصد آنها را زنان تشکیل می دادند در این برنامه، که تأثیرات مهمی             
 . به خود اختصاص داد1996 را بعنوان بهترین پروژه حفاظت آب در سال WWFپروژه، جایزه اعتماد سبز ـ 

 وزارت آب، آفریقای جنوبی:      منبع

1 Tendele        2 World Wildlife Fund           3 Wattles 
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 وضع قوانین حمایت کننده      ) ب(

تجربیات نشان می دهد که معموالً محدودیت هایی در زمینه         
حفاظت آب، که به صورت خود ـ تنظیم می باشد، به چشم می خورد            

یت گردد و   مگر اینکه در اثر وضع قوانین مناسب از این مقوله حما            
در این رابطه می توان درخصوص بدترین موارد سوء استفاده از آب،           
اتالف آب و مصرف اضافی و بیش از حد آب، جرایم الزم را در                 

وظایف دولت های ملی، طرح یک سری قوانینی است          . نظر گرفت 
که جنبه حمایتی داشته و تمرکز آنها بر روی آگاهی عمومی                     

یستی در زمینه مدیریت کالن تأمین و منابع        می باشد و چنین قوانینی با    
 : آب تعمیم یابد که از جمله مهمترین این مقوالت عبارتند از

حفاظت منابع آب ـ حفظ منابع آب به نفع جامعه و                  •
محیط زیست و تخصیص عادالنه بین بخش های                

تحقق این امر مستلزم تشکیل         . مصرف کننده آب    
ت که از سوی    کمیسیونی مقتدر در زمینه منابع آب اس       

قوانین جاری حمایت می گردد تا بدین ترتیب، حفظ و          
 .تخصیص منابع، منطبق بر استراتژی دولت انجام پذیرد

حفاظت تأمین آب ـ ملزم نمودن سازمان های تأمین آب          •
به حصول اطمنیان در مورد اینکه تأمین آب و مصرف            

این امر ممکن   . آن، هر دو به صورت بهینه انجام می شود       
 منجر به ایجاد پیکره ای قانونی جهت تعیین اهداف         است

الزامی مدیریت بخش های تأمین و تقاضا گردد که از            
جمله این اهداف می توان به میزان مجاز نشت آب از              
سیستم های توزیع و مسأله رعایت دستورالعمل های            
لوله کشی در ارتباط با انشعابات، ملزومات و ابزارهای           

 . نمودمصرف بهینه آب اشاره

کشورهایی نظیر فلسطین و سرزمین های اشغالی و سنگاپور به                
شدت با محدودیت آب مواجه می باشند و از این رو الزاماً دارای جامع ترین               

تدارک قوانین،  . و از نظر اجرایی، قویترین قوانین آب در سطح دنیا می باشند           
یرد که  می تواند طی یک فرایند حساس و در عین حال طوالنی انجام پذ                

تحقق این امر مستلزم همکاری نزدیک دولت با متخصصان بخش آب و                 
 . مشاوره با کلیه بخش های مصرف کننده آب است

 اداره امور به نحو مناسب     ) پ(

سازمان ها و مؤسسات دولتی بایستی به نوبه خود حفاظت آب را             
سانی در  تمرین کنند تا بدین ترتیب در زمینه اعتبار برنامه های آگاهی ر              

 .زمینه حفاظت آب که هدف آنها مردم می باشند، اطمینان  حاصل گردد

ضرورت ایجاب می نماید تا سازمان های مربوطه در برخی              
دولت ها، نسبت به تأسیس واحدهای توسعه پایدار جهت ارتقاء،                   
مدیریت و پایش حفاظت داخلی منابع زیست محیطی از جمله آب،                

 .اقدام نمایند

ن زمینه در هنگ کنگ چین دیده می شود              مثالی در ای    
در » مدیر سبز  «80 میالدی تاکنون بالغ بر        1988بطوریکه از سال     

وظیفه . سطح سازمان ها و مؤسسات دولتی آن بکار گمارده شده اند          
نمودن عملیات دولت از طریق بکارگیری و         » سبز«مدیران مذکور،   

ه آب، در   هدایت سیاست های زیست محیطی جامع نظیر مصرف بهین       
 میالدی  1998تا سال   . مجموعه سازمانی و مؤسسات مختلف می باشد     

دولتی در زمینه ممیزی زیست محیطی،        ) افسر( کارمند    350تعداد  
آموزش های الزم را دیده و بسیاری از سازمان ها، هدایت ممیزی های          
مورد نظر را بعهده گرفته و اقداماتی را جهت حفاظت آب انجام                  

 .داده بودند

 دولت های استانی و محلی. 2

مدیریت آب در کشورهای کوچکتر نظیر سنگاپور، مالدیو و           
فلسطین و سرزمین های اشغالی، شامل ارتقاء حفاظت آب است که در              

به عنوان مثال در فلسطین و . سازمان های متمرکز مرکزی اعمال می گردد
به سرزمین های اشغالی، مسؤولیت مدیریت کلیه جنبه های ملی آب،              

کمیسیون آب محول گردیده که این کمیسیون به نوبه خود زیر نظر                 
کمیسیون مذکور  . وزارت امور زیربنایی ملی آن کشور فعالیت می نماید       

دارای بخشی می باشد که از جمله وظایف خاص آن، حفاظت آب                 
است که شامل سیاستگزاری، قانونگذاری و به مرحله اجرا درآوردن              

راحی و اجرای اقدامات مرتبط با آگاهی عمومی و سیاست ها و قوانین، ط
 .انجام تحقیق و توسعه در زمینه فن آوری های مربوطه می باشد

در سایر کشورهایی که معموالً بزرگتر هستند، این امکان             
وجود دارد که مسؤولیت مدیریت آب بعهده دولت های استانی                

ی باید  در چنین مواردی، خط مشی های کامل و مفصل       . گذاشته شود 
در استراتژی ملی دولت در زمینه آب در سطح استانی تهیه و به                    

مسؤولیت وضع کلی قوانین آب ممکن       . مرحله اجرا در آورده شود     
است به عهده دولت ملی گذاشته شود، لیکن در اغلب موارد در                  
سطح استانی، آیین نامه  ها و مقررات محلی وضع و به مجموعه فوق              

استان های مختلف ممکن است دارای            البته   . الحاق می گردد  
خط مشی ها و رویکردهای متفاوت در زمینه حفاظت آب باشند،               
هرچند این نکته مهم را باید در رابطه با مدیریت آب به خاطر سپرد                
که در مواردیکه آنها از یک منبع آبی مشترک، نظیر حوزه آبریز                 
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می نماید، رودخانه ای که محدوده آن از حدود مرزهای استانی عبور           
 .استفاده می کنند بایستی همکارهای الزم را با یکدیگر انجام دهند

در تعداد کمی از کشورها، سازمان هایی که دارای سطح              
محلی می باشند، نقش مهمی را در امور آب از جمله در زمینه ارتقاء              

سازمان های مذکور ممکن است در        . حفاظت آب، ایفا می نمایند     
مقامات آب پایتخت که تا حدودی از              قالب هیأت های آب،       

به عنوان مثال   . اختیارات کافی برخوردارند یا دولت های محلی باشند      
در هندوستان هم مقامات ملی منطقه پایتخت یعنی دهلی و هم هیأت             

 نسبت به ارتقاء حفاظت آب در مناطق زیر           Chennaiآب پایتخت   
ستفاده از یک روش    بسیاری از دولت ها با ا    . نظر خود اقدام می نمایند   

ساده و به عنوان یک راهکار عملی، به طور فعاالنه ای جمع آوری                
آب باران را جهت تقلیل احساس کمبود آب در بین مردم رواج                  

 .می دهند

دولت محلی با انجام مشاوره با جوامع محلی، نقش مهم و کلیدی            
 یک  در محل ها و نقاطی که آب بصورت        . را در این زمینه ایفا می نماید      

مقوله سیاسی حساس مطرح می باشد، رهبران سیاسی محلی می توانند در             
 . در سطح جامعه، فوق العاده مؤثر واقع گردندWCAارتقاء 

پیام مهم و کلیدی در رابطه با تدوین و اجرای سیاست های             
ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب و نیز در ارتباط با قوانینی که                 

ست که مسؤولیت های فعلی و             نقش حمایتی دارند، این ا            
مسؤولیت های پیشنهادی سه رده دولت در آینده، باید مدنظر قرار              

با توجه به نقش     . گیرد و این موضوع امری حیاتی تلقی می گردد          
 ایفا می نمایند    WCAمهمی که سازمان های تأمین آب در ارتقاء            

الزم است مسؤولیت و مسیر گزارش دهی سازمان های تأمین آب اعم          
از محلی، استانی یا دولت ملی به طور خاص، شفاف و روشن درک              

بعید به نظر می رسد راهبرد آگاهی رسانی در زمینه حفاظت             . گردد
آب بتواند بدون ملحوظ نمودن مسؤولیت های اداری و سازمانی در            

 .سطوح سه گانه دولت موفق عمل نماید

 سازمان های تأمین آب و منابع آب. 3

 ت حوزه آبریز رودخانه مؤسسا    ) الف 

درک این نکته که آب مرزبندی اداری نمی شناسد باعث               
شده است که تعدادی از کشورها بعنوان گامی در راستای مدیریت                
یکپارچه منابع آب به سمت مدیریت حوزه آبریز رودخانه یا حوزه                

در بسیاری از موارد، مرزهای حوزه آبریز از         . فرعی آن حرکت نمایند   
های استانی فراتر رفته و حتی در مورد برخی رودخانه های            حدود مرز 

 .بزرگ، ممکن است نسبت به مرزهای ملی نیز، فراتر رفته باشد

حفاظت آب در درجه اول از آب خام آغاز می گردد و                 
مؤسساتی که جهت اعمال مدیریت حوزه آبریز رودخانه تشکیل              

کمیسیون . ند ایفا می نمای  WCAمی گردند، نقش مهمی را در ارتقاء        
 واقع در استرالیا، هنگام       1 دارلینگ -حوزه آبریز رودخانه مورای       

تخصیص حقوق استفاده از آب، دارای برنامه مهمی در زمینه ارتقاء             
آگاهی عمومی درخصوص محدوده های پایدار حوزه آبریز می باشد        
که مرزبندی خاصی را نمی شناسد و فراتر از مرزهای ایالتی عمل                

، مسؤول حفاظت رودخانه ای    2کمیسیون رودخانه مکونگ  . می نماید
است که در امتداد و یا از مرزهای شش کشور مختلف منطقه عبور               
می نماید و کمیسیون مذکور در حال تهیه قوانینی جهت تخصیص              
حقوق استفاده بهینه از آب و در عین حال عادالنه ای است که                     

 آب می باشد تا    تمرکز آن بر روی تشکیل گروه های مصرف کننده        
 .بدین ترتیب افراد ذینفع را آموزش دهند

شاید بدلیل مشکالت حوزه آبریز دریای آرال، بیشترین فشار          
بر مدیریت منابع آب در سطح منطقه آسیا به این حوزه وارد آمده باشد              

تشخیص ضرورت  ).  مراجعه گردد  3 .3جهت اطالعات بیشتر به کادر      (
در این حوزه در تهیه راهکار         حفاظت آب در پنج کشور موجود           

جهت رفع معضالت این حوزه آبریز، از اهمیت حیاتی برخوردار                 
به همین دلیل برنامه آگاهی رسانی عمومی در سطح حوزه آبریز           . است

در دست اجرا   » صندوق بین المللی نجات دریای آرال     «فوق زیر نظر     
سأله هدف برنامه فوق، برانگیختن احساسات عمومی نسبت به م          . است

لزوم حفاظت آب و ایجاد انگیزه در بین مصرف کنندگان آب                     
 .درخصوص تغییر رفتار خود به نحو مناسب در قبال آب است

در بنگالدش منشأ بخش اعظم منابع آب، خارج از آن                 
 1999سیاست های ملی آب این کشور در سال              . کشور می باشد 

نامه ریزی  سیاستگزاری، بر میالدی اعالم گردیده که بر اساس این            
حوزه آبریز رودخانه در ارتباط باکشورهای دارای ساحل مشترک،           
به عنوان مؤثرترین روش جهت تخصیص منابع آب کشور و ترویج             

 .پیام حفاظت آب در بین مردم تلقی می گردد

با توجه به مصرف فعلی آب، در کلیه موارد مذکور در حال            
 مورد نیاز جهت    حاضر فاصله ای در سطح دانش مربوطه و بهره وری        

برنامه های ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت       . آینده به چشم می خورد   
آب می تواند تالش های فنی مورد نیاز جهت به حداکثر رسانیدن               

 .مصرف بهینه آب را تکمیل نماید
1 The Murray Darling River Basin Commission 
2 The Mekong River Commission 
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 سازمان های تأمین آب    ) ب(

 مدیریت بخش تأمین آب) 1(

داً توصیه  به سازمان های تأمین آب و شرکت های آب اکی          
شده که قبل از آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب نسبت به تهیه و               

چنانچه مشترکان  . بکارگیری طرح جامع حفاظت آب اقدام نمایند        
آب احساس نمایند سازمانی که تأمین کننده آب آنهاست به نوبه                
خود در مدیریت فعالیت های بخش تأمین به صورت غیر مؤثر و                 

د، امید اندکی به کاهش مصرف آب از سوی         ناکارآمد عمل می نمای  
 .خود در بخش تقاضا خواهند داشت

 طرح حفاظتی   بر اساس فعالیت های بخش تأمین آب احتماالً      
سازمان های آب بر روی کاهش و کنترل میزان آب به حساب نیامده            

(NRW)               متمرکز می گردد و منظور آبی است که به شبکه توزیع 
. آب وارد گردیده، لیکن درآمدی را عاید این سازمان ها نمی نماید            

فعالیت های مربوطه بایستی بتوانند کلیه اجزای آب به حساب نیامده            
 :را به شرح ذیل مشخص نماید) دزاغیر درآم(

ردیابی و تعمیر موارد نشت آب که معموالً قسمت                •
 را شامل      (NRW)اعظم آب به حساب نیامده             

می گردد؛

1 Global Environmental Fund 

 ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه دریای آرال. 3 . 3کادر 

به منظور مشخص نمودن پیامدهای بحران اکولوژیکی در حوزه دریای آرال، پنج کشور آسیای میانه، فزاقستان، قرقیزستان،                              
 یک سازمان بین المللی را تحت عنوان صندوق بین المللی نجات دریای آرال بنا نهاده اند که از بدو تأسیس                   تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان   

از حمایت های مالی جوامع بین المللی برخوردار بوده است و براساس پروژه ها و برنامه هایی که به طور اخص زیر نظر این صندوق می باشد،                           
 .نمایداقدام به اولویت بندی موضوعات می 

از جمله موضوعاتی که از نظر صندوق فوق الذکر از اولویت برخوردار است، ارتقاء آگاهی عمومی درخصوص ارزش منابع آب و                        
لزوم حفاظت از آن، به منظور متقاعد نمودن مصرف کنندگان به حفاظت آب بوده که این امر از طریق مصرف بهینه تر  آب و حفظ منابع آب                           

 است که مقر آن در تاشکند         GEF1موضوع فوق مربوط به یک مؤسسه مالی معروف به مؤسسه             . نجام پذیر می باشد  از هرگونه آلودگی ا    
 .برنامه حوزه دریای آرال را به مرحله اجرا در می آورد» آگاهی عمومی«) ب(می باشد که این مؤسسه جزء 

ین استراتژی و سیاست های ارتقاء آگاهی عمومی،           میالدی در بدو امر در کلیه پنج کشور مذکور، به منظور تدو                  1999در سال    
گروه های کاری مربوط به ارتقاء آگاهی در زمینه موضوعات مرتبط با آب تشکیل گردید و سپس این گروه ها نسبت به ایجاد هماهنگی و                            

مؤسسات مدیریت آب، مؤسسات     هر گروه متشکل از نمایندگانی از         . مدیریت فعالیت ها و برنامه های آموزش و آگاهی فوق اقدام نمودند            
آموزشی و رسانه ها بود که تماس هایی را با همکاران بالقوه خود برقرار نموده و روش های مختلف انتشار اطالعات را مورد آزمایش قرار                             

 میالدی، طرح 2000ل در اوایل سا. ماحصل این همکاری ها، تهیه متدولوژی برنامه ریزی و اجرای اقدامات مرتبط با آموزش عمومی بود       . دادند
چندین پروژه در مقیاس کوچک  . اقدامات ملی مرتبط با آگاهی  عمومی، به منظور برآورده نمودن نیازهای خاص هر کشور در نظر گرفته شد                  

ه کمی بعد، در طول مدت زمانی ک       . یا پایلوت به منظور تشویق به صرفه جویی در مصرف آب، بویژه در آبیاری و کشاورزی، آغاز گردید                    
متدولوژی ارزشیابی اثربخشی فعالیت های آگاهی رسانی دردست تهیه بود، چندین کنفرانس، سمینار، نمایشگاه و مسابقات مرتبط با موضوع                     

، انجام فعالیت های سازمان یافته وسیع و جدی به منظور مشارکت در نیل به              2002 و   2001ازجمله برنامه ریزی های بین سال های     . برگزار گردید 
دولت های مرکزی و استانی، سازمان های غیر دولتی و جامعه بین المللی .  درصدی مصرف آب در کلیه بخش های اقتصادی بود5 کاهش هدف

در خاتمه کار، اسکاپ هم به نوبه خود بمنظور مشارکت از طریق سازماندهی                . مراتب حمایت خود را از اتخاذ چنین اقداماتی ابراز نمودند           
 یا صندوق بین المللی نجات دریای آرال، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه ارتقاء آگاهی عمومی جهت                     GEFمشترک با مؤسسه    

 . نمود2001مصرف بهینه منابع آب درشهر تاشکند در آوریل سال 
 صندوق بین المللی نجات دریای آرال   GEFمؤسسه       :منبع
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 »آب کجا رفته است؟ «-پوستری که مشکل دریای آرال را به صورت درام نشان می دهد .  12شکل 
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برنامه مداوم تعمیر و جایگزینی کنتورهای خراب آب           •
 مشترکان به منظور کاهش تعداد کنتورهای غیر مجاز؛

ارتقاء سطح کارایی قبوض صادره، حسابداری و کسب         •
درآمد تا اطمینان کافی در زمینه صدور قبض صحیح و           

 کامل جهت مشترکان حاصل گردد؛

ردیابی و شناسایی و حذف انشعابات مشترکان غیر مجاز  •
از شبکه  که اساساً مؤید پدیده برداشت غیر مجاز آب           

 می باشد؛

که در کشور ما    (در اغلب موارد میزان فعلی آب غیر درآمدزا         
در منطقه آسیا و اقیانوسیه بالغ       ) معروف به آب به حساب نیامده است       

میزان تالش بعمل آمده که می تواند از نظر            .  درصد می باشد   40بر  
اقتصادی در کاهش آب به حساب نیامده توجیه کافی داشته باشد،                

ی به بررسی مورد به مورد هر یک از آنها دارد، لیکن تجربه نشان               بستگ
 درصد می تواند یک    25می دهد که رساندن میزان آب مذکور به حد          

در سنگاپور که دارای منابع آب        . هدف اولیه منطقی محسوب گردد     
محدود و نادری میباشد، حدود نیمی از آب خام مورد نیاز از                        

زی وارد می گردد و هزینه تأمین آب         کشورهای همسایه از جمله مال     
تصفیه شده باال می باشد از این رو سعی می شود میزان فعلی آب به                   

 درصد حفظ گردد که یکی از       6حساب نیامده در آن کشور در حدود        
 .پایین ترین مقادیر آب به حساب نیامده در سطح دنیا می باشد

 

تصفیه ضمناً ضروری است سازمان های آب اطمینان یابند که          
خانه های آب بطور مؤثری بهره برداری گردیده و آبی که دریافت                
می کنند مطابق کیفیت تعیین شده در قوانین محلی است و در عین حال             
سایر قسمت های مربوط به سیستم های انتقال و توزیع آب شامل                   
ایستگاه های پمپاژ و مخازن، طوری بهره برداری و نگهداری می گردند          

 .یستم را به حداکثر میزان خود می رسانندکه کارایی س

 مدیریت بخش تقاضا) 2(

یک سازمان آب می تواند با در دست داشتن طرح های فعال           
جهت ارتقاء کارآیی فعالیت های بخش تقاضا، توجه خود را به                 

اجزای . اجزای بخش تقاضا در طرح حفاظت آب معطوف نماید             
 : مذکور احتماالً شامل موارد ذیل است

 سازمان های آب بایستی تعرفه ای را بکار گیرند که در            .فهتعر
. آن هزینه های کل خدمات آبی، از سوی مشترکان آب تقبل گردد              

برای مشترکانی که از سطوح اجتماعی پایین تری برخوردارند که                
معموالً شامل افراد مستمند می شود، ممکن است در نظر گرفتن                    

 ضروری باشد زیرا بدین ترتیب        پرداخت یارانه در ساختار تعرفه ای،      
اطمنیان حاصل می گردد که رفع نیازهای پایه زندگی این قبیل                     
مشترکان در استطاعت آنان بوده و این در حالی است که باید نرخ آب              
مصرفی جهت اهداف غیر ضروری با نرخ باالتری محاسبه گردیده و             

 .تعرفه های مورد نظر به صورت تصاعدی افزایش یابد

 

 
1 Tamil and Malay 

 اطالعات مندرج در قبوض:  سنگاپور.   4 .3کادر 
هزینه های مربوط به خدمات مختلف اعم از برق، گاز، آب، شبکه فاضالب، خدمات جمع آوری و دفع زباله جهت کلیه مشترکان به                             

آب بمنظور ترویج   مالیات مربوط به حفاظت آب جزو هزینه های آب محسوب می گردد در موارد مصارف باالی                . صورت ماهیانه ارسال می گردد   
 .قرائت کنتور، تهیه و ارسال قبوض توسط یک شرکت خصوصی صورت می پذیرد. پیام های آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب اخذ می گردد

به منظور انجام حرکتی در راستای آموزش و یادآوری به عموم مردم درخصوص ضرورت مصرف بهینه آب، جزواتی حاوی                              
 تعرفه ای، پاداش های صرفه جویی در مصرف آب و نحوه پایش مصرف آب همراه با قبوض مربوطه از سوی                          اطالعات مربوط به ساختار    

این جزوات به زبان انگلیسی انتشار می یابند لیکن در صورت تقاضای مشترکان جهت                . شرکت های مذکور جهت مشترکان ارسال می گردد      
سنت آمریکا  % 3در صورت چاپ انبوه     (هزینه اندک چاپ جزوات مذکور      . خواهند گردید   نیز ارسال     1آنان به زبان های چینی، تامیل و ماالیی      

 .از سوی سازمان های تأمین آب تقبل می گردد) برای هر جزوه

 درصد مخاطبین این جزوات ،      30 درخصوص تأثیر جزوات انتشار یافته مؤید آن است که حدود             1999تحقیقات انجام گرفته در سال      
ض آب توسط سازمان آب ارسال گردیده بود، معترف بودند که جزوات مذکور سطح آگاهی آنان را درخصوص نیاز به                          که به همراه قبو    

 .حفاظت آب افزایش داده است
 .2000نشریه هیئت سازمان های عمومی، سنگاپور، سال      : منبع
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 WCA ابزار مهمی جهت ارتقاء             .طرح تعرفه های آب     
جمله کشورهایی است که در آن          سنگاپور از    . محسوب می گردد 

تعرفه های دریافت هزینه ها بکار برده می شود و در این کشور مالیاتی              
نیز به منظور حفاظت آب در نظر گرفته شده که بر اساس آن                         
هزینه های اضافی مربوط به مصرف بیش از حد آب اخذ می گردد که             

ینه باالی  این امر به منظور انعکاس محدودیت و کمیابی منابع آب وهز           
 ). مراجعه شود4 .3به کادر (توسعه منابع جدید است 

الزم است که سازمان های تأمین آب      . آموزش و اطالع رسانی   
توصیه های منظم و شفافی را به مشترکان خود در زمینه هزینه های                  

این . واقعی آب، ساختار تعرفه ای و نحوه صرفه جویی آب بنمایند              
ی را در قالب تورهای هدایت شده ای از           سازمان ها بایستی بازدیدهای   

اقشار مختلف مردم بویژه دانش آموزان، سازماندهی نمایند که این               
بازدیدها از تأسیسات تهیه و تأمین آب می باشد که نهایتاً بازدید                    
کنندگان در خواهند یافت که با چه مسائلی در رساندن آب به                      

 .شیرهای آب مصرف کنندگان مواجه هستیم

سازمان های آب بایستی ممیزی های     . ای مصرف آب  ممیزی ه
رایگانی را در رابطه با مصرف آب در سطح اماکن بزرگ مسکونی،                
تجاری، صنعتی و اداری به مشترکان خود پیشنهاد نمایند تا نحوه مصرف 

سپس کارکنان سازمان های فوق     . آب در این اماکن ارزشیابی گردد        
 توصیه های الزم به مشترکان خود در        می توانند اقدام به شناسایی و ارائه      

مورد روش های کاهش میزان مصرف خود بنمایند بعنوان مثال این کار            
می تواند از طریق حذف مصارف توأم با اتالف آب و تعمیر موارد نشتی             

 .در سیستم های لوله کشی صورت پذیرد

 سازمان های آب بایستی      .ارتقاء تجهیزات صرفه جویی آب     
یزی های آب، کاربرد تجهیزات صرفه جویی آب و           پس از انجام مم    

ارتقاء . ملزومات مصرف بهینه آب را در بین مشترکان خودارتقاء دهند         
نوع استفاده از این تجهیزات می تواند از طریق تهیه دستورالعمل های              
لوله کشی که در آن استفاده از تجهیزات خاصی نظیر سیفون های کم              

رای جریان آب کم و باالخره            فشار در توالت، سردوش های دا         
شیرهایی که به طور اتوماتیک بسته می شوند، اجباری گردیده و به                 

در کشورهای ژاپن، جمهوری کره و سنگاپور،         . مرحله اجرا در آید    
نصب تجهیزات صرفه جویی در مصرف آب در سطح برخی سازمان ها          

 .ترویج یافته و بعضاً آن را مورد حمایت مالی قرار می دهند

 سازمان های  .ازچرخانی آب و جمع آوری و استحصال آب باران       ب
آب می توانند در نقاطی که آب به ندرت یافت می شود، استفاده                 
مجدد از فاضالب خانگی و تجاری را جهت مقاصدی نظیر                      

استفاده مجدد از   . سیستم های خنک کننده و شستشو ترویج نمایند        
غچه از جمله مواردی    فاضالب به منظور شستشوی زمین و آبیاری با        

. است که امکان استفاده از آنها در سطح این کشورها وجود دارد                
ژاپن و سنگاپور از جمله کشورهایی هستند که رهبری ترویج                   
استفاده مجدد از فاضالب را در سطح منطقه آسیا واقیانوسیه به عهده             

نظیر جمع آوری آب از پشت بام ها،            برخی از طرح ها        . دارند
 پارکینگ و سایر مناطق سنگفرش شده مناطق شهری،            محوطه های

سبب تکمیل طرح های استفاده مجدد از فاضالب می گردند،                  
بطوریکه می توان آب جمع آوری شده را به مخازن ذخیره واقع در              
پشت بام ها پمپاژ نموده و از آن به عنوان آب مصرفی در سیفون                   

 .دستشویی ها، مجدداً استفاده نمود

مله کشورهایی است که در سطح مناطق              مالدیو از ج    
روستایی جزایر خود اقدام به ترویج جمع آوری آب باران نموده و              
دولت هم وام مورد نیاز جهت احداث مخازن آب خانگی را در                  

طی سال های اخیر در این کشور حدود        . اختیار افراد قرار داده است     
 کل  هفت هزار مخزن نصب گردیده  بطوریکه تقریباً یک چهارم             

 .منازل مالدیو دارای چنین مخازنی می باشند

سازمان های آب می توانند از طریق تأمین        . انگیزه های مالی 
مستقیم منابع مالی و یا در اثر کاهش هزینه ها، انگیزه های مالی الزم              
را در مصرف کنندگانی که اقدامات حفاظتی را در مورد آب بکار              

ونه، در مورد مشترکان صنعتی که       بعنوان نم . می گیرند، ایجاد نمایند  
بطور کامل از تجهیزات صرفه جویی آب استفاده می نمایند،                    
هزینه های انشعاب آب می تواند کاهش یابد و در رابطه با مشترکان              
خانگی هم جهت خرید و نصب سیفون های کم فشار دستشویی،               

 .یارانه هایی را می توان پرداخت نمود

 انتخاب اقدامات مناسب) 3 (

گزینه های مختلفی که در رابطه با حفاظت بخش تأمین و              
تقاضای آب وجود دارد باید به منظور انتخاب اقداماتی که دارای               
بهترین نرخ برگشت سرمایه می باشند مورد تجزیه و تحلیل هزینه ـ              

تحقق این امر مستلزم محاسبه کلیه هزینه های           . منفعت قرار گیرد   
) در کشورهای بزرگ  ( مورد نظر     اقتصادی آب در کشور یا استان       

سازمان آب ممکن   . می باشد که در آنها شرایط محلی متفاوت است        
است به منظور ارزشیابی نتایج و قبل از نهایی شدن برنامه های اجرایی            
حفاظت آب در کل منطقه تحت پوشش خود، برخی از اجزای                  

به موجود در اقدامات حفاظتی را در یک منطقه پایلوت یا آزمایشی             
 .مرحله اجرا در آورد



46 

 طرح نمونه حفاظت آب) 4(

امور آب سیدنی که یک شرکت خصوصی تأمین آب                
می باشد تحت مجوز بهره برداری خود، ملزم به تهیه و اجرای                    
استراتژی حفاظت آب در مدیریت تأمین و تقاضای آب گردیده               

 میالدی تهیه شده و هدف آن       1995 در سال    ]1[این استراتژی   . است
 میالدی  1980ه جویی در بخش تقاضای آب است که از سال             صرف

 درصد حفظ گردیده بود که در واقع این             30تا آن زمان در حد        
 2 الی    5/1میزان نشانگر کاهش متوسط مصرف سالیانه به ازای               

شرکت مذکور بودجه ای در    . درصد بر حسب مصرف سرانه آب بود      
اجرای مدیریت بخش    میلیون دالر استرالیا را به منظور           5/3حدود  

 تخصیص داد و چهار جزء             1995-1996تأمین آب در سال          
 :برنامه های مدیریت بخش تقاضا عبارت بودند از

 مدیریت بخش تأمین

تداوم کاهش میزان آب به حساب نیامده از طریق                 •
ردیابی فعال موارد نشت آب و تعمیر و افزایش دقت و            

 صحت کنتور های آب؛

 اء دستورالعمل های بهره برداری؛استمرار بازنگری و ارتق •

 توسعه بیش از پیش تحقیقات و مشاوره های بین المللی؛ •

 مدیریت بخش تقاضا

 ارتباط با افراد ذینفع مهم وکلیدی

 آغاز ممیزی های آب در اماکن مشترکان؛ •

تداوم ارتقاء استفاده از اتصاالت مصرف بهینه آب در             •
 حمام و سرویس های بهداشتی؛

یمت گذاری حفاظت آب و طبقه بندی        ارتقاء سیستم ق   •
 سیستم ها از نقطه نظر ملزومات مورد استفاده در آنها؛

ادامه همکاری با گروه های رفاهی، اجتماعی و زیست           •
محیطی، تولید کنندگان و خرده فروشان، متولیان امور          

 انرژی و صنعت باغداری؛

توسعه مشارکت هر چه بیشتر در برنامه های استفاده               •
 آب؛منطقی از 

 بازنگری و توسعه آموزش در سطح مدارس؛ •

تهیه استراتژی به کمک برنامه ریزان، سازندگان،                •
 معماران و حتی پرسنل لوله کشی  آب؛

 افزایش استفاده مجدد از آب

توسعه استفاده از آبهای بازچرخانی شده حاصل از               •
 تأسیسات تصفیه فاضالب؛

 تداوم توسعه بازارهای فروش آبهای بازیافتی؛ •

امه تحقیقات درخصوص استفاده مجدد از آبهای             اد •
شرب مصرفی در مناطق مسکونی و ارائه آموزش الزم           

 در سطح جامعه؛

در نظر گرفتن الزاماتی جهت تصفیه خانه های آب از              •
 نقطه نظر استفاده مجدد از آبهای شرب بازیافتی؛

 تأثیرگذاری بر رفتار مشترکان

امعه و برنامه های   توسعه هرچه بیشتر ارتباطات مبتنی بر ج       •
آموزشی شامل توسعه و اجرای یک سری فعالیت های          

هر قطره آب به حساب        «سازمان یافته تحت عنوان        
 ؛»می آید

 شرکت در برنامه های ترویجی و نمایشی؛ •

تحقیق در مورد مصرف نهایی از جمله تفاوت های               •
فرهنگی موجود و انجام مطالعات پی درپی درخصوص        

 نحوه مصرف آب؛

استراتژی های نهایی جهت برقراری ارتباط با             تهیه    •
 مشترکانی که  ناتوانان هستند؛

 تداوم قرائت فصلی کنتورهای مشترکان مسکونی؛ •

انجام آزمایشاتی در زمینه کارآیی آب در جوامع هدف          •
 و امالک تجاری؛

 بهبود عالئم هزینه ای

قیمت گذاری مصارف آب به نحوی که بیشتر                    •
ب باشد و حفظ همکاری        منعکس کننده هزینه های آ   

 مطمئن از طریق شبکه؛

تحقیق درخصوص رفتار مشترکان نسبت به هزینه های          •
آب و بررسی قیمت گذاری های مبتنی بر فصول مختلف 

 سال؛

 افزایش هزینه های حاشیه ای؛ •

افزایش نسبت هزینه های مصرف آب به هزینه های ثابت         •
 ؛)منظور آبونمان(ارائه خدمات 
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رازمدت به منظور انجام حرکت هایی      انتشار طرح های د   •
 در راستای اخذ تعرفه های آب؛

ارائه پیشنهادهای مربوط به تعرفه های آتی میان مدت به           •
 مقامات ذیصالح جهت تصویب  آن ها؛

 ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب) 5(

در حال حاضر سازمان تأمین آب، آماده اجرای برنامه                 
دیده است، می باشد و در عین      حفاظتی خود که به خوبی مشخص گر      

حال این سازمان به طور فعاالنه و جدی آگاهی رسانی در زمینه                   
به طور  . حفاظت آب را در بین کلیه افراد ذینفع آغاز نموده است              

کلی فعالیت های اصلی ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب تحت              
 :عناوین کلی ذیل قرار می گیرند

 است که سازمان تأمین آب،        الزم .برقراری ارتباط با دولت   
ریزبرنامه ها و فعالیت های خود را به وزارتخانه ای که مسؤولیت                 

 را بعهده دارد، مقامات قانونگذاری و سازمان های        WCAپشتیبانی از   
موازی نظیر متولیان مدیریت حوزه آبریز رودخانه اعالم نموده و در             

دولت امری  ایجاد هماهنگی با     . این خصوص ارتباط برقرار نماید      
حیاتی محسوب می گردد و تجارب اولیه، امکان بازنگری و هدایت            

در مرحله  . صحیح فعالیت ها را از سوی افراد ذینفع فراهم می آورد           
بعد ممکن است سیاست های قانونی و یا سیاست هایی که از نظر                 
قانونی مورد حمایت قرار می گیرند بر اساس تجارب عملی                     

 .پایه گذاری شوند

  بایستی به عنوان یک مسؤولیت         WCA .ریابی اجتماعی بازا
در این خصوص   . اجتماعی بین کلیه مصرف کنندگان آب ترویج یابد        

مداخله و مشارکت مؤسسات توسعه اجتماعی مورد نیاز بوده و                    
روش های حرفه ای و کامالً خالقانه جهت متقاعد نمودن کارکنان               

 .ضروری می باشدمؤسسات مذکور و مصرف کنندگان آب نیز امری 

 فهرست نمودن رسانه هایی که       .اقدامات مرتبط با رسانه ها     
می توانند به ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب کمک نمایند، امری          
ضروری بنظر می رسد و در این راستا انتخاب مناسبترین نوع رسانه              
. جهت گروه های مختلف هدف، اقدامی شایسته تلقی می  گردد              

وابط عمومی قوی و با تجربه، در داخل مجموعه          وجود یک واحد ر   
سازمان که بتواند با رسانه ها همکاری نماید، از جمله امور ضروری              

 .محسوب می گردد

 اقدامات مرتبط با آموزش عمومی بایستی    .اقدامات آموزشی 
مؤسسات آموزش  (افزایش یافته و ایجاد ارتباط با مدارس، کالج ها           

.  امری ضروری بنظر می رسد          و اقشار مختلف جامعه        ) عالی

یا در صورت بزرگ     (سازمان های تأمین آب باید کارمند آموزش         
خود را به منظور همکاری با       ) بودن سازمان مذکور، واحد آموزش     

سازمان های آموزشی دولتی در تهیه مطالب آموزشی الزم جهت              
دانش آموزان و جوامع بکار گمارد تا مراتب حمایت از آموزگاران            

ی صورت پذیرد و باالخره هماهنگی الزم با متخصصان امور            حرفه ا
اجتماعی و سازمان های غیر دولتی که در سطح جامعه فعالیت                   

تجربیات نشان می دهد که صرف هزینه در         . می نمایند، انجام گیرد   
مورد فعالیت های سازمان یافته آموزشی در ارتقاء آگاهی در زمینه             

ب از سازمان های تأمین آب      حفاظت آب و ایجاد یک تصویر مناس       
 .نزد مردم می تواند مقرون به صرفه باشد

. رویدادهای فرهنگی، برپایی نمایشگاه ها و کنفرانس ها              
سازمان های تأمین آب بمنظور بر پایی تعداد زیادی کنفرانس،                    
نمایشگاه و برگزاری رویدادهای فرهنگی که موضوع آنها آگاهی در            

ه عنوان حامی مالی یا بعنوان شریکی        زمینه حفاظت آب است بایستی ب      
سازمان های تأمین آب بایستی با          . جهت حمایت های مالی باشند      

سازمان دهندگان حرفه ای برگزاری رویدادهای فرهنگی همکاری            
نزدیک داشته باشند و این کارکنان به نوبه خود می توانند تصویر                   

چنین . یندصمیمی و در عین حال آگاهانه ای را نزد حضار ایجاد نما              
رویدادهایی، فرصت مغتنمی برای ایجاد تماس مستقیم با مصرف                
کنندگان آب محسوب می گردند که از آنجمله می توان به توزیع                 

 .بسته های اطالع رسانی صرفه جویی آب در بین آنان اشاره نمود

 انتشار مستقیم اطالعات      .انتشار اطالعات جهت مشترکان     
اند به همراه قبوض از طریق توزیع       جهت مشترکان سازمان آب می تو    

جزوات، توصیه  نامه ها و یا آگهی های تبلیغاتی ارسالی توسط پست            
به همان ترتیب که اطالعات مربوط به نحوه               .  صورت پذیرد  

صرفه جویی آب در جزوات مذکور به چشم میخورد، مطالب                  
کننده گزارش های بهترین عملیات درخصوص  آموزشی بایستی ارائه

 .ت های کسب شده  در زمینه حفاظت آب باشدموفقی

سازمان های تأمین آب باید جهت اطمینان یافتن در مورد             
اینکه اطالعات به طور جالب توجه و رضایت بخش و به نحو مناسبی             
در اختیار مخاطبین هدف قرار می گیرد، نسبت به استخدام مشاورین           

 آموزشی  در برخی مناطق ممکن است مطالب        . طراح اقدام نمایند   
الزاماً به چندین زبان تهیه گردیده و یا ذاتاً متکی بر تصاویر گرافیکی             

 .باشند

ضمناً سازمان باید به منظور انتشار اطالعات و ارائه                     
توصیه های مناسب به مشترکان، از کارکنان عضو که در تماس                 
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قرائت کنندگان کنتور یا    . مستقیم با مشترکان هستند، استفاده نمایند      
خوان ها و افرادی که مسؤولیت جمع آوری وجوه را از خانه ای           کنتور

به عنوان مثال این افراد در تایلند به طور         (به خانه دیگر به عهده دارند       

بایستی به مصارف بیش از حد آب          ) گسترده ای فعالیت می نمایند   
توجه نموده و توصیه های الزم را به مشترکان درخصوص موارد                

 .ای معیوب و غیرمؤثر بنمایندنشت آب و لوله کشی ه

 
 نمایشگاه متحرک حفاظت آب در سطح یـک مدرسه استانی در تایـلند.  13شکل 

 صورت ریز فعالیت های اطالع رسانی و آموزش سازمان آب: ایاالت متحده آمریکا  .  5 .3کادر 
 سطح پایه 

 قبوض آب قابل فهم

 اطالعات قابل فهم در خصوص آب بها و مصرف آب؛

 رج عناوین اطالعات مربوط به حفاظت آب؛د

 اطالعات موجود 

 تهیه جزوه عملیات اساسی حفاظت آب در سطح منازل؛

 تهیه جزوه مرتبط با تعمیر و جایگزینی سیستم های لوله کشی؛

 تهیه جزوه درخصوص آبیاری چمن ها و حفاظت از چشم اندازها در فصول خشک؛

 )سطح پایه بعالوه اقدامات ذیلانجام اقدامات مندرج در  (سطح میانی

 اطالعات مندرج در قبوض آب

 ؛)اعم ازماه قبل و دوره مشابه در سال قبل(مقایسه با مصارف آب در گذشته 

 مشخص نمودن موارد مصرف بیش از حد و هشدار به مشترکان پرمصرف؛

 اطالعات مرتبط با سطوح طبقاتی مشترکان؛

 ضمائم قبوض آب

  ها و مقادیر آب مصرفی؛اطالعات مربوط به هزینه

 هزینه های پایه حفاظت آب؛

 اطالعات درخصوص برنامه ها در سطوح محلی و ملی؛

 اطالعات مربوط به آب، بهداشت و موارد مرتبط با بهداشت عمومی؛

 اطالعات مربوط به وضعیت موجود منابع آب محلی؛
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  .5 .3ادامه کادر 
 برنامه های موجود در سطح مدارس

 س های درس؛بازدید از کال

 توزیع مواد کمک آموزشی نظیر کتب رنگی و جداول کاربرگ مربوطه؛

 نمایش فیلم های کوتاه آموزشی یا نمایش اسالید؛

 انجام مسافرت های میدانی جهت بازدید از تأسیسات آب؛

 طه با حفاظت آببرگزاری جلسات مباحثه یا مسابقات به منظور شناخت بهترین پوستر، ایده آموزشی و نظایر آن در راب

 برنامه های آموزشی عمومی

از طریق رسانه های    (انتشار مطبوعات، پخش آگهی در محیط های عمومی و پخش اطالعیه های مرتبط با خدمات عمومی                      
 ؛)گروهی مختلف

 کامپیوتری حفاظت آب؛» پایگاه های اطالعاتی«ایجاد 

 ایجاد مراکز و کیوسک های متحرک اطالع رسانی حفاظت آب؛

 ایش اسالید، فیلم و انجام مصاحبه های مطبوعاتی با سازمان های مختلف؛نم

 هماهنگی با تشکل های مردمی و تخصصی؛

 در زمینه آب و محیط زیست؛ ) NGOs(هماهنگی باسازمان های غیر دولتی فعال 

 رخدادهای ویژه نظیر برگزاری نمایشگاه  های حفاظت آب؛

 رک ها، نمایشگاه ها، کتابخانه ها و سالن های اجتماعات شهری؛اجرای نمایش در سطح منازل، باغات، پا

 همکاری با لوله کش های خرده پا به منظور ارتقاء مسائل حفاظت آب؛

 شناسایی مشاغل و صنایع حافظ آب از طریق اعطای جوایز به آنها؛                   

 )وه اقدامات ذیلانجام اقدامات مندرج در سطح پایه و میانی بعال( سطح پیشرفته

 کارگاه های آموزشی

 ؛.برگزاری کارگاه های آموزشی جهت لوله کش ها، تولید کنندگان و سازندگان اتصاالت لوله کشی

 برگزاری کارگاه های آموزشی جهت تأمین کنندگان خدمات آبیاری و ایجاد چشم اندازها؛

  سازمان آب؛برگزاری کارگاه های آموزشی جهت کارمندان محلی دولت و کارکنان

 کمیته های مشورتی

 ایجاد کمیته های مشورتی عمومی در زمینه حفاظت آب در سطوح ملی و محلی؛

 استراتژی ارتباطی

 توسعه، مشاوره، اجرا و پایش استراتژی های ارتباطی؛
 .1998آژانس حفاظت محیط زیست ایاالت متحده آمریکا، رهنمودهای برنامه حفاظت آب،      : منبع

ت های انتشار اطالعات و آموزش در قالب دو مثال ذیل          فعالی
 EPA صورت ریز تهیه شده توسط         5 .3کادر  . ارائه گردیده است  

 6 .3 می باشد و در کادر      ]2[جهت استفاده در ایاالت متحده آمریکا       
نیز فعالیتهای انجام یافته توسط شرکت های خصوصی آب در                  

 .، خالصه شده است1999 الی 1998انگلستان و ولز، بین سال های 

 شبکه های حفاظت آب جهت کارمندان سازمان های آب  ) 6(

در اغلب موارد متخصصان ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت           
آب، در داخل مجموعه سازمان آب، و یا در واحدهای کوچک کار        

عده زیادی از این متخصصان به منظور مشارکت و تبادل             . می کنند
، اقدام به تأسیس       WCAبه ارتقاء     اطالعات و تجارب مربوط         

شبکه های غیر رسمی بین خود و همکارانشان در دیگر سازمان های             
گروه های شبکه ای نمونه ممکن است شامل کارکنان       . آب نموده اند  

روابط عمومی، آموزش، روزنامه نگاری بخش آب و مدیریت                
 اینترنت هم می تواند محیط ایده آلی جهت  ایجاد       . حفاظت آب باشد  

 .شبکه فوق الذکر تلقی گردد
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 اقدامات اولیه جامعه. 4

 با استفاده از رویکرد از باال به            WCAهرچند راهبرد ارتقاء     
پایین تهیه شده است لیکن اجرای این راهبرد بویژه در سطح جوامع                  

 .محلی، بایستی به صورت پایین به باال صورت بگیرد

حفاظت درگیر شدن و مشارکت جامعه از ابتدا در زمینه               
آب به احتمال قوی بیشتر باعث تشویق و ترغیب آنها به اعمال تغییر              

اقدامات خاصی به منظور     . رویه و رفتارشان در قبال آب می شود         
انطباق با شرایط محلی می تواند صورت پذیرد که جزئیات آن به                
کمک بازخوردی که از سوی اجتماع صورت می گیرد مشخص              

ر اثر درگیر نمودن سازمان های          شده و این مسأله می تواند د            
غیردولتی، که تجاربی در زمینه آب در سطح جوامع محلی دارند،               

اصول و نقش مشارکت جامعه با جزئیات       » پ«در بخش   . ارتقاء یابد 
به مراتب بیشتری تشریح شده است لیکن با توجه به اقدامات اولیه ای            

و کلیدی  که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد فعالیت های مهم                
 :جهت گروه های مختلف جامعه به شرح ذیل می باشد

 مشخص نمودن مسایل آبی در سطح محلی؛ •

شناسایی فعالیتهای سازمان یافته جدید و یا در دست               •
انجام در زمینه آب، دفع بهداشتی فاضالب، سالمت و           

 محیط زیست مورد نظر؛

شناسایی سازمان های غیر دولتی و سایر گروه های               •
 ور که دارای منافع مشابه یا مکمل می باشند؛جوامع مجا

بررسی و تحقیق درخصوص منابع ممکن جهت تأمین           •
امور مالی از جمله جلب حمایت های مالی مربوط به              

 تبلیغات تجاری؛

همکاری با مؤسسات شریک جهت شناسایی اجزای            •
ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب متناسب با شرایط           

 جامعه و محیط زیست؛

 کانال های ارتباطی با رهبران سیاسی در سطوح            ایجاد •
 محلی و استانی؛

 فعالیت های پایش و گزارش دهی منظم به شرکاء؛ •

اقدامات اولیه سازمان های غیردولتی در زمینه حفاظت آب            
بطور گسترده ای بستگی به تجربه و تخصص تشکل هایی دارد که                 

.  می نمایند  ابراز WCAموافقت خود را به عنوان شریک جهت ارتقاء          
یکی از اقدامات اولیه استحصال آب باران است که اینکار از سوی                 

بسیاری از دولت های ملی در منطقه آسیا و اقیانوسیه واغلب بطور                   
با استفاده از    . بنیادی توسط سازمان های غیردولتی، ترویج می شود         

حمایت های مالی یونیسف، یک پروژه تحقیقاتی در بنگالدش در               
 است که اساس آن را فعالیت افراد جامعه تشکیل می دهد             دست انجام 

و در این پروژه نصب سیستم  های ذخیره و جمع آوری آب باران با                  
در هندوستان    . مساعدت سازمان های غیردولتی انجام می گیرد            

 ایفا می نمایند   WCAسازمان های غیردولتی، نقش مؤثری را در ارتقاء         
 مورد مزایای آبیاری شبانه و         که خود شامل آموزش کشاورزان در        

 .اثرات مضر کاربرد بیش از حد آب در مزارع است

 حمایت مؤسسه چند منظوره . 5

مؤسسات چند منظوره می توانند با استفاده از مهارت ها و              
تجارب گسترده ای که در اختیار دارند توصیه هایی را درخصوص             

WCA            ز آنجمله   به دولت های ملی و سازمان های آب بنمایند که ا
در اغلب  . می توان به ایجاد ارتباط مستقیم با توده مردم اشاره نمود            

موارد، بانک توسعه آسیایی، اعطای وام جهت پروژه های تأمین آب           
را منوط به مدنظر قراردادن برنامه های حفاظت آب در این پروژه ها             
نموده است و این امر پایه و اساس تالش های وسیعی را تشکیل                   

حمایت . ، که در منطقه آسیا و اقیانوسیه صورت می گیرد             می دهد
مالی سازمان ملل از مراسم روز جهانی آب که در بیست و دوم                    

 میالدی اعالم گردید و هر ساله موضوع این روز جدید           1993مارس  
و مؤسسه هدایت کننده آن که یکی از مؤسسات سازمان ملل خواهد            

سطح آگاهی در زمینه       بود متفاوت می باشد، باعث گردیده تا             
مشکالت آب افزایش یافته و این امر منجر به ارتقاء مشارکت و                  

 .همکاری بین المللی در این زمینه شده است

 میالدی که برنامه     1999موضوع روز جهانی آب در سال          
 :محیط زیست سازمان ملل متحد آن را برگزار نمود عبارت بود از               

عبارت » .زندگی کند )  آبی منبع(هرکسی می تواند در پایین دست       «
مذکور اشاره به این واقعیت دارد که هر کسی می تواند تحت تأثیر               
فعالیت های همسایگان خود قرار گیرد که آنها نیز به نوبه خود بر                 

در کشور بوتان، مراسم جشن روز       . روی آب شیرین اثر می گذارند     
 ناحیه آن کشور برگزار        20 ناحیه از مجموع        15جهانی آب در      

می گردد که همراه با افتتاح پروژه های جدید آبرسانی روستایی است          
 و موضوعاتی که ضمن نشست های انجام شده مورد بحث قرار              ]3[

 :گرفته شامل موارد ذیل بود

مدیریت مناسب منابع آب از جمله مصرف بهینه آب             •
 جهت اهداف خانگی، امور دامی و آبیاری؛
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 ناشی از    ضرورت حفظ منابع آب شرب از آلودگی          •
 حیوانات و فعالیت های مختلف انسانی؛

کاشت درختان به منظور جلوگیری از فرسایش خاک و  •
 خشک شدن منابع آب؛

 حفظ پاکیزگی آب رودخانه ها؛ •

 ذخیره و انتقال صحیح آب آشامیدنی؛ •

پیشگیری و کنترل بیماری های منتقله از آب از طریق                •
 غذایی؛ارتقاء سطح بهداشت فردی و ذخیره صحیح مواد 

نقش جوامع در بهره برداری و نگهداری مؤثر و کارآمد  •
 از طرح های تأمین آب روستایی؛

برنامه های متعددی درخصوص آب و بهداشت از رسانه ها              
پخش گردید و روزنامه ملی کشور بوتان یک ضمیمه تکمیلی در مورد             
مسایل آبی منتشر نمود همچنین ثابت شد که برگزاری جشن ها روش              

 جهت انتشار پیام های مهم و کلیدی محسوب می گردد و دولت            مفیدی
 .بوتان برپایی رویداد های مشابهی را هر ساله برنامه ریزی می نماید

 میالدی که      2000موضوع روز جهانی آب در سال                
مسؤولیت برگزاری آن از سوی سازمان ملل بر عهده سازمان علمی،            

آب برای قرن   «گذاشته شد   ) یونسکو(د  فرهنگی و آموزشی ملل متح    
نقطه تمرکز برگزاری این مراسم در سطح منطقه،        . بود» بیست  و یکم  

اسکاپ بود و کمیسیون مذکور مراتب حمایت خود را از طریق                 
 :اهم نمودن موارد ذیل ابراز نمودفر

  شرکت خصوصی آب به منظور ارتقاء آگاهی مشترکان در زمینه حفاظت آب26فعالیت های صورت گرفته توسط : انگلستان و ولز  .  6 . 3کادر 

 تعداد شرکت های
استفاده کننده از 
 فعالیت در سال های

99/1998 

تعداد شرکت های  مشترکان غیرخانگی
استفاده کننده از 
 فعالیت در سال های

99/1998 

 مشترکان خانگی

 جزوات و یا خبرنامه ها 26 تهیه مقاالت  23

 کز اطالع رسانی سیارمر 13 برپایی سمینارها 8

 مرکز بازدید 15 تدارک بازدیدها 23
 تأثیر رسانه ای   

 تلویزیون 4 فعالیت های آموزشی 
 رادیو 10  

 روزنامه ها 17 آموزشی تهیه بسته های نرم افزاری 21

 مجالت 11 برگزاری مسابقات 10

 پایگاه های اطالعاتی موجود در اینترنت 18 جلسات گفت و شنود 18

 پوسترها 6 برگزاری نمایش ها 5

  و ترویج باغداریDIY 1 گسترش مغازه های موسوم به 11 ش اولیاء امور و یا مشاورانآموز 6

 گزاری مسابقاتبر 12 مراکز آموزشی 4

 برگزاری نمایش های کشاورزی و یا نمایشگاه های 16 تور مدارس و یا بازدیدها 5
 کشاورزی در فضای باز

 زارش های زیست محیطیتهیه گ 3  
 مراسم افتتاحیه و برپایی نمایشگاه ها 6  
 نمایش های خیابانی و بحث وتبادل نظر 6  
 مالقات های کاری و یا برگزاری تورها 3  

 .1999    ادره خدمات آب، انگلستان و ولز : منبع

 
1 Do It Yourself
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 منطقه ای؛) سابقه(تهیه اطالعات زمینه  •

 انتشار مطبوعات در سطح منطقه؛ •

  نمایشگاه درخصوص آب و مسائل مربوط به آن؛برپایی •

در نظر گرفتن تشویق هایی جهت فعالیت های حفاظت آب          •
در سطح محلی از جمله از طریق برگزاری امتحانات                 

 ؛ در زمینه آب1مختصر

 اطالع رسانی به دولت های ملی در سطح منطقه؛ •

تهیه گزارش های فعالیت های منطقه ای درخصوص            •
 مسائل آبی؛

مؤسسات چند منظوره می توانند نقش مهمی را در             ضمناً  
ظرفیت سازی ایفا نمایند که از آنجمله می توان به آموزش کارکنان            
سازمان تأمین آب اشاره نمود که به منظور برقراری ارتباط در مورد              
آگاهی در زمینه حفاظت آب از طریق حمایت از برپایی کارگاه های           

اسکاپ . نما صورت می گیرد   آموزشی، سمینارها و تهیه کتب راه        
مسؤولیت رهبری این فعالیت ها را در ارتباط با ارتقاء          
سطح کارآیی آب و حفاظت آن در سطح منطقه              

 میالدی بر اساس         1997در سال      . بعهده دارد  
حمایت های مالی مشترک اسکاپ و دولت سنگاپور،      
سمنیار منطقه ای سه روزه ای درخصوص استفاده            

ق شهری بر پا گردید که در آن         بهینه از آب در مناط    
.  کشور منطقه حضور داشتند         16نمایندگانی از     

سمینار مذکور در پایان توصیه نمود که جلب                 
حمایت عمومی جهت انجام اقدامات سیاسی مرتبط         
با حفاظت آب، مستلزم اتخاذ یک سری فعالیتهای           
سازمان یافته آموزشی و آگاهی رسانی است و کتاب         

استای نیل به این اهداف، سهم       راهنمای حاضر در ر    
 .بسزایی را دارا می باشد

 بایستی در   WCAبودجه فعالیت های ارتقاء    
طرح های توسعه تأمین آب لحاظ گردد که این               
طرح ها به نوبه خود بمنظور جلب منابع مالی الزم از            
. سوی مؤسسات چند منظوره تدارک دیده شده اند         

عظم مقوله حفاظت آب مورد استقبال بخش ا                
 .مؤسسات چند منظوره قرار گرفته است 

  مشارکت عمومی و تشریک مساعی اقشار جامعه . پ

 نقش تشریک مساعی اقشار جامعه.  1

توسعه اقتصادی ـ اجتماعی، بهبود آموزش و دسترسی وسیع تر         
به اطالعات منجر به آگاهی فزاینده مردمی می گردد که قصد تشریک            

در بحث حفاظت آب،     . ت را دارند  مساعی در تصمیم گیری های دول    
کنش و واکنش مثبت بین دولت و عموم مردم کمک خواهد نمود تا               

تشریک مساعی  . از بروز هرگونه تقابل و کشمکش اجتناب ورزیم           
 این زمینه را فراهم می نماید که        WCAجامعه در سراسر فرایند ارتقاء       

نامه ها اجرا  تدارک برنامه های هدفمند آموزشی، انجام گرفته و این بر          
 .گردند که این امر پیامدهای مثبتی را در برخواهد داشت

دولت ها بایستی از طریق ایجاد مشارکت بین خود و مردم             
بویژه در مناطق حومه شهری و روستایی باعث تسهیل در جلب                  
مشارکت افراد ذینفع گردند که این امر به نوبه خود موجب ارتقاء                

شرکاء . اظت آب می گردد   آگاهی عمومی درخصوص مسائل حف      
مذکور بایستی فعالیت هایی از قبیل برنامه ریزی، تصمیم گیری                

1 quiz 
  ، هندChennaiترویج استحصال آب باران در .  14شکل 
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 و توسعه زیربنایی بخش آب و         WCAمشترک، اجرای برنامه های     
دولت ها . بهره برداری و نگهداری را تحت پوشش خود قرار دهند            

همچنین بایستی باعث ارتقاء آموزش عمومی درخصوص                     
وند و این کار را از طریق توسعه سرفصل         موضوعات مرتبط با آب ش    

دروس مدارس و سایر ابتکارات مناسب جهت حمایت از ساختار               
مشارکتی انجام دهند و در عین حال اطالعات الزم را جهت عموم               

 WCAمردم فراهم نمایند تا ضرورت اجرای برنامه های ملی ارتقاء            
 .برای همگان نمایان گردد

 :معه بستگی به عوامل زیر داردمیزان تشریک مساعی اقشار جا

آگاهی ـ جامعه در مورد مشکالت مرتبط با آب،         
 .موضوعات وراهکارهای ممکن آگاه می گردد

 )الف(

مشاوره ـ دریافت اطالعات و تالش جهت پی             
بردن به نقطه نظرات اقشار جامعه و مد نظر قرار             

همواره از مردم درخواست می گردد       . دادن آنها 
 مورد بررسی قرارداده و نقطه          تا پیشنهادات را   

 .نظرات خود را ابراز نمایند

 )ب(

مشارکت ـ همواره از اقشار مختلف جامعه                
 WCAدرخواست می گردد تا در برنامه های            

فعاالنه شرکت نمایند و اطالعات را تهیه یا تجزیه         
و تحلیل نموده و یا جهت برگزاری دوره های             

 .عملی گزینه هایی را پیشنهاد نمایند

 )پ(

اقدام ـ جامعه آماده می گردد تا مسؤولیت                 
اقداماتی را که گامی در جهت نیل به اهداف               

 .برنامه ها می باشند، را تقبل نماید

 )ت(

تشـریـک مساعــی اقشـار جـامـعـه مـــی تـوانـد در فـرایـنـد         
، برنامه های ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب را از              تصمیم گیری

در برخی موارد، این    . یدگاه ها و دانش جامعه غنا بخشد     طریق ادغام د  
امر منجر به ارائه گزینه هایی می گردد که ممکن است در ابتدا مدنظر            

ضمناً مشارکت سبب می گردد تا تعهد دراز مدت        . قرار نگرفته باشند  
اقشار جامعه نسبت به مالکیت برنامه و تمایل آنان به مشاهده نتایج                

 .غیب گرددموفقیت آمیز آن تر

 دستیابی به تشریک مساعی جامعه.  2

که در ایران   (جهت دستیابی به تشریک مساعی اقشار جامعه        
در پروژه هایی نظیر برنامه     ) موسوم به جلب مشارکت مردمی است       

 :، هفت گام اساسی ذیل مورد نیاز استWCAارتقاء 

شناسایی پیام های مهم و کلیدی به منظور برقراری ارتباط با           
 ار مختلف جامعه و تعیین اهداف اصلی برنامه؛اقش

 1گام 

نظرخواهی از مردم به منظور تعیین میزان عالقه گروه ها و             
 اقشار جامعه نسبت به برنامه و شناسایی نقش بالقوه آنها؛

 2گام 

حصول اطمینان درخصوص اینکه ارزش های اجتماعی،         
انتظارات جامعه و منابع آن جهت سیاستگزاران مهم و               
کلیدی مشخص می گردند و آنها این موارد را در اجرای            

 برنامه های خود مدنظر قرار می دهند؛

 3گام 

 4گام  مشخص نمودن اهداف تشریک مساعی اقشار جامعه؛

تعیین بهترین ترکیب استراتژی ها و میزان تشریک                
 مساعی جامعه جهت نیل به اهداف موردنظر؛

 5گام 

 ها و برنامه زمان بندی        تدارک برنامه ای شامل هزینه       
مربوط به وظایف مورد نظر و تمهیدات الزم جهت                
ارزشیابی یکی از اجزا یعنی تشریک مساعی جامعه در            

 برنامه؛

 6گام 

انعقاد موافقتنامه  با گروه های مختلف و اقشار جامعه و             
تشریح کلی نقش آنها و مسؤولیت های محوله و سپس            

 اجرای برنامه؛

 7گام 

ام های فوق ممکن است با یکدیگر ترکیب شوند        برخی از گ  
این . ولی نکته حائز اهمیت اینکه هیچ گامی نباید بدون استفاده بماند          

فرآیند تا حدی جنبه تکراری دارد و برخی گام ها ممکن است در                
پاسخ به اطالعاتی که همواره تغییر می کنند نیاز به بازنگری داشته               

 .باشند

 WCAمعه در چرخه برنامه نحوه تشریک مساعی جا.  3

برخی از گام هایی که می تواند منجر به مشارکت ماندگار              
 :جامعه در طول یک برنامه کامل گردد شامل موارد ذیل است

تعیین یک فرد تسهیل کننده امور به عنوان کاتالیست          )1(
یا تسریع کننده، به منظور ایجاد هماهنگی الزم                

 امور که تسهیل کننده.  جهت تشریک مساعی جامعه   
فردی کارآمد است، الزاماً نبایستی فردی فعال یا             
برجسته در جامعه باشد بلکه باید فردی بیطرف و              
محترم در سطح اجتماع باشد و تعهد  نماید که                  

 . کسب می کندWCAبهترین نتایج را جهت برنامه 

شناسایی قهرمانان و پهلوانان محلی از جمله اعضای           )2(
زه کافی جهت فعالیت     پویای جامعه که دارای انگی      
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بوده یا در پروژه ها و برنامه های مربوط به طبیعت              
 .تشریک مساعی می نمایند

یافتن مؤسسات میزبان که می توانند حمایت های             )3(
اداری را در سطح جامعه جلب نمایندکه ازآنجمله           

البته . می توان به سازمان های غیردولتی اشاره نمود        
نقطه نظرات  نمایندگان جامعه بایستی درخصوص        

خود در مورد موضوعات و مسایل مربوط به برنامه            
WCA دارای استقالل کاری باشند . 

تبعیت از اصول مدیریت برنامه، تا نمایندگان جامعه           )4(
بتوانند با درک جهت و اهداف برنامه، کل پروژه را           

 .هدایت نمایند

 انجمن های مصرف کنندگان آب.  4

ریق تشکیل انجمن های   تشریک مساعی جامعه می تواند از ط     
مصرف کنندگان آب منجر به ایجاد شناختی پایدار در سطح جامعه             
گردد که در برخی کشور های منطقه، این نوع انجمن ها در                       

 .پروژه های مرتبط با آب بکار پرداخته و فعالیت می نمایند

در مغولستان، دولت این کشور با حمایت از اقدامات                  
رار گرفته، تشکیل انجمن های مصرف      اولیه ای که  مورد تصویب ق       

دولت مغولستان تمایل زیادی به      . کنندگان آب را ترغیب می نماید     
 1کاهش مصرف فعلی آب در پایتخت آن کشور یعنی اوالن باتور              

 لیتر به ازای هر نفر در روز         400دارد که مصرف سرانه آب در آن          
است، به طوریکه قسمت عمده این آب تلف گردیده و به هدر                   

دولت مغولستان اطالعات فنی و زمینه همکاری الزم را               . می رود
فراهم نموده ودر ارتباط با برنامه های آموزشی مربوط به ارزش آب             

 .با انجمن های فوق مشارکت نموده و کار می کند

یکی از قدیمی ترین و موفق ترین اشکال انجمن های مصرف           
 3 در بالی  2جمن سوباک کننده آب در سطح منطقه آسیا و اقیانوسیه، ان          

این انجمن ها، طی هزاران سال گذشته مدیریت               . اندونزی است  
سیستم های آبیاری فعلی مربوط به شالیزارهای برنج را که به صورت              

انجمن های مذکورکلیه جنبه های   . تراس بندی شده بود، بعهده داشتند     
ید در  بهره برداری را سازماندهی و تنظیم  نموده و اعضای آنها نیز با               

نتیجه این نشست ها، همواره    . نشست های ماهیانه انجمن شرکت نمایند     
باعث آگاهی کامل مصرف کنندگان آب در زمینه مسائل مدیریتی              

 .آب و درخصوص راندمان باالی سیستم های آبیاری می گردد

1 Ulaan Bataar      2 Subak      3 Bali 

   برنامه های اطالع رسانی و آموزش.ت

آموزش و تدارک اطالعات، محور اصلی ارتقاء سطح                 
اهی در زمینه حفاظت آب محسوب می گردد و سه طبقه از مردم                آگ

الزم است که بعنوان مخاطبین هدف برنامه های اطالع رسانی و                    
طبقه اول شامل متخصصان حرفه ای آب          . آموزشی انتخاب گردند   

می شود که با توسعه، برنامه ریزی و مدیریت آب و نیز حفظ محیط                 
کتاب راهنمای حاضر، مصرف    همچنین از نظر    . زیست سروکار دارند  

کنندگان آب دومین طبقه را تشکیل می دهند که اصوالً مشترکان                 
سازمان های تأمین آب در این طبقه قرار می گیرند که شامل مشترکان             

البته بزرگترین بخش     . خانگی، تجاری، اداری و صنعتی می باشند          
 مصرف کننده آب، بخش کشاورزی  بوده، ضمن اینکه الزم است این           
گروه از مصرف کنندگان که از آب جهت مقاصد آبیاری استفاده                

سومین طبقه را    . می نمایند، به عنوان گروه هدف مدنظر قرار گیرند           
کودکان و دانش آموزان تشکیل می دهند بطوریکه وارد شدن آنها به             
مسائل مرتبط با آب در حین دوران تحصیل، باعث ارتقاء آگاهی آنها             

 .ورت حفاظت آب می گردددر آینده درخصوص ضر

 افراد حرفه ای شاغل در بخش آب.  1

مخاطبین هدف در این طبقه افراد حرفه ای شاغل در بخش            
، شناسایی  WCAآب می باشند که در گام پنجم تهیه استراتژی               

و این افراد شامل      ) به فصل دوم، بخش ج مراجعه شود          (شده اند  
می گردد که  کارکنان بخش های خصوصی و سازمان های دولتی            

دارای مسؤولیت یا منافعی در برنامه ریزی، اجرا و مدیریت امور آب            
 :سازمان های مورد نظر عبارتند از. می باشند

سازمان ها و مؤسسات ملی، استانی و محلی متولی        
امور آب، برنامه ریزی کالن و توسعه اقتصادی           

 اجتماعی، تحقیقات و مدیریت محیط زیست؛

 )الف(

 )ب( ان خدمات تأمین آب؛ارایه دهندگ

 )پ( ؛)NGOs(سازمان های غیر دولتی 

هدف سازمان های مذکور، متقاعد نمودن مخاطبین مورد نظر در          
مورد حیاتی بودن مسأله حفاظت آب است زیرا آب شیرین، منبع                      
محدودی بوده و یک کاالی اقتصادی محسوب می گردد و در عین حال             

 .ن اقتصادی کشور حائز اهمیت استمصرف بهینه آب از نظر توسعه کال

 دولت های ملی، استانی و محلی    ) الف(

آموزش بایستی مبتنی بر برگزاری سمینارها وکارگاه های           
 سازماندهی شده و    WCAآموزشی باشد که توسط کمیته مدیریتی        
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این به نوبه خود فرصت مغتنمی است تا بتوان کارکنان سازمان های              
نمایندگان سازمانی باید   . ور هم جمع نمود   مختلف مرتبط با آب را د     

مشارکت خود را در زمینه مدیریت و توسعه منابع آب و تأمین آن                
تشریح نموده و در ضمن بایستی زمان کافی جهت امور اجتماعی و              

 .ایجاد شبکه در نظر گرفته شود

 ارایه دهندگان خدمات تأمین آب)      ب(

های تأمین آب و      این افراد شامل هیئت های آب، سازمان         
آموزش را می توان با این فرض      . شرکت های خصوصی آب می باشند   

منطقی شروع نمود که مخاطبین از قبل دارای فهم و درک فنی الزم              
 . در زمینه مسائل آب می باشند

از آنجا که اعضای هیئت های مذکور و دولتمردان در قبال            
اشند از این رو    تصمیم گیری های مهم و کلیدی دارای مسؤولیت می ب      

. آنها نیز جزو ارائه دهندگان خدمات تأمین آب محسوب می گردند          
کارکنانی که در دامنه وسیعی از کارهای مدیریتی یا فنی فعالیت                
. می نمایند باید در این خصوص تشریک مساعی داشته باشند                   

مادامیکه برنامه ریزان با در نظر گرفتن مقوله حفاظت آب، با توجه به             
لیتهای پروژه های آتی و بودجه های مربوطه، مزایای این امر         حجم فعا 

ضروری را نشان می دهند، مدیران اجرایی نیز الزم است که دارای              
درک کافی از فواید استفاده از یک رویکرد مشارکتی و مشاوره ای            

کارمندان خدمات مشترکین و کارکنان      . با مشترکان سازمانی باشند    
ب، ضروری است تا درس هایی را           محاسبه هزینه های مصرف آ      

درخصوص نقش مهم خود در ارتباط با مشترکان و مصرف                     
سازمان های آموزشی و روابط عمومی ها الزم        . کنندگان فرا گیرند   

است بیاموزند که چگونه پیشنهادات خود را در زمینه منابع و نیز                  
درخصوص نحوه ارتباط کاری روزانه، به طور همزمان با همکاران             

آموزش کارمندان فنی و حرفه ای شاغل در          . ر میان گذارند   فنی د 
بخش آب، بویژه در مواردیکه در تماس مستقیم با مشترکان قرار                
می گیرند، درخصوص نحوه انتقال پیام های مرتبط با حفاظت آب،            

 . امری ضروری تلقی می گردد

آموزش نیز بایستی مبتنی بر تدارک یک سری سخنرانی ها،             
ارگاه های آموزشی باشد که با استفاده از بازدیدهای انجام          سمینار ها و ک  

شده توسط متخصصان مربوطه هدایت می شود که از جمله این                     
متخصصان، مشاورانی هستند که در مواقع لزوم در اختیار کمیته مدیریتی    

WCAموضوعات آموزشی باید شامل موارد ذیل باشد.  قرار دارند: 

مربوط به اثرات زیست    مدیریت منابع آب و مالحظات       •
 محیطی؛

 تعادل آبی در حوزه آبریز رودخانه؛ •

نوسانات فصلی در میزان آب قابل دسترس، خشکسالی          •
 و اثرات تغییرات آب و هوایی؛

 توازن بین عرضه و تقاضای آب؛ •

 نیاز کلی به حفاظت آب؛ •

مدیریت مؤثر و کارآمد بخش تأمین آب شامل کاهش          •
 ؛و کنترل میزان آب بحساب نیامده

 مدیریت بخش تقاضا از جمله در زمینه اجزای مصرف آب؛ •

 مدیریت اطالعات؛ •

 برقراری ارتباط با رسانه ها و مدیریت آن؛ •

 مدیریت مشارکتی و مشاوره های عمومی؛ •

دوره های آموزشی که در سطح درون سازمانی برگزار                 
می گردد، با فرستادن کارکنان انتخابی به دوره های توسعه فنی یا                  

مثالی از  .  کوتاه مدت و میان مدت، می بایستی تکمیل گردد           حرفه ای
دوره های کوتاه مدت در دسترس، دوره ای است که اخیراً در دانشگاه            
نیوکاسل انگلستان تحت عنوان مدیریت تقاضا و حفاظت آب برگزار            

شرکت در این دوره برای کلیه افراد خارجی آزاد بوده و به                . گردید
 :جامید و شامل موضوعات ذیل بودمدت یک هفته به طول ان

تاریخچه، قانونگذاری، مقررات و        مقوله حفاظت آب ـ          
سیاستگزاری ها، یکپارچه نمودن مدیریت تقاضا در                 

 برنامه ریزی منابع آب؛

پیش بینی   ) روش شناسی  ( متدولوژی     توسعه اقتصادی ـ    
 .تقاضا؛ توازن بین عرضه و تقاضا؛ اقتصاد مدیریت تقاضا

 مقایسه های بین المللی جهت موارد        ـمدیریت نشت آب      
نشت آب و حفاظت؛ مدیریت توزیع نشت آب؛ میزان                

 اقتصادی نشت آب؛

مقررات آب و      موارد صرفه جویی ـ         1به حساب آوردن    
استفاده بهینه از آن، اقدامات خانگی مرتبط با صرفه جویی            

، 2آب، استفاده مجدد از آب و بازچرخانی آب خاکستری           
 ترکین؛پایش پاسخ های مش

1 Bringing Home     2 gray-water  
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 ارتقاء آگاهی و ایجاد      برقراری ارتباط بین مسائل مختلف ـ      
ارتباط، آموزش آگاهی رسانی در زمینه آب، مدیریت در            

 مواقع کم آبی، حفاظت آب از طریق اینترنت؛

 هر ساله دوره های          1انجمن سامانه های آبی آمریکا         
 بعنوان. کوتاه مدت و میان مدت مرتبط متعددی را برگزار می نماید          

مثال بخش نوادا ـ کالیفرنیا در انجمن سامانه های آبی آمریکا دوره ای           
را در ارتباط با حفاظت آب برگزار می نماید که در پایان دوره و                  

 .پس از اخذ امتحان، گواهی پایان دوره اعطاء می گردد

 سازمان های غیر دولتی     ) پ (

پس از شناسایی شرکاء و سازمان های غیر دولتی جهت               
به فصل دوم، بخش چ،     (اهبرد ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب        ر

ممکن است از کارمندان       ) گام ششم تهیه راهبرد مراجعه شود          
حرفه ای که جهت تشریک مساعی در نظر گرفته شده اند، دعوت              
بعمل آید تا در جلسات مشابه دوره های آموزشی که در قسمت فوق            

مین آب به آن اشاره گردید،       در رابطه با ارایه دهندگان خدمات تأ        
در عین حال امکان دارد به موازات برگزاری         . حضور به هم رسانند   

این دوره ها، جلسات مستقلی جهت کارکنان سازمان های غیردولتی          
 .سازماندهی گردد

 مصرف کنندگان آب. 2

برنامه های اطالع رسانی و آموزش بایستی دقیقاً منطبق بر             
ویه و رفتار مصرف کنندگان آب بوده تا         اهداف نهایی یعنی تغییر ر    

تمرکز برنامه های  . بدین ترتیب آنها پذیرای مقوله حفاظت آب باشند       
اطالع رسانی و آموزشی بایستی به منظور دستیابی به موارد ذیل بین              

 :مصرف کنندگان آب باشد

درک اثرات زیست محیطی و اجتماعی مصرف بی رویه  •
 آب؛

 ؛درک علل ایجاد بحران کم آبی •

 درک هزینه های واقعی آب؛ •

پذیرش اصول پرداخت های مصرف کنندگان مربوط به        •
 دریافت هزینه های کامل آب؛

 آگاهی از عملیات صرفه جویی آب؛ •

 اجتناب از مصرف غیر مؤثر و اتالف آب؛ •

1 AWWA 

در برنامه ریزی و اجرایی نمودن آموزش و اطالع رسانی از            
 فرهنگی مصرف   طریق مروجین آب، شرایط اقتصادی، اجتماعی و        

کنندگان آب بایستی مدنظر قرار گیرد و رویکرد هر کشوری جهت            
ضمناً الزم است که     . استآموزش مصرف کنندگان خود متفاوت        

 اطالع رسانی منطبق بر طبقات مختلف مصرف         برنامه های آموزش و  
کنندگان آب باشد، بعنوان مثال مصرف کنندگان دارای کنتور و               

یرخانگی، مرفه و فقیر، آموزش دیده و           فاقد کنتور، خانگی و غ       
قادر به خواندن می باشند ولی      (آموزش ندیده، با سواد و کم سواد          

 درخصوص  بخش های فرعی زیر رهنمودهایی را     ). نمی توانند بنویسند 
 :رویکرد های مختلف ارائه می نماید

 مصرف کنندگان خانگی آسیب پذیر   ) الف(

تماالً افراد مستمندی   مصرف کنندگان خانگی آسیب پذیر اح    
هستند که آموزش کافی ندیده و در بسیاری از موارد دسترسی به                

چنانچه مصرف کنندگان خانگی مجبور     . آب لوله کشی شده ندارند   
تهیه ) خصوصی(باشند که آب مورد نیاز خود را از منابع غیر رسمی             

و یا آن را از فروشندگان دوره گرد خریداری نمایند بعید به نظر                   
در مواردی از   .  رسد که در مصرف آب بدون مالحظه عمل کنند        می

 نسبت به ارتقاء هرچه بهتر وضعیت بهداشتی        WCAاین قبیل، ارتقاء    
و سالمت مصرف کننده مورد نظر در اولویت دوم قرار خواهد                  
گرفت و این گروه به بهترین نحو می تواند در اثر مشارکت با                      

 بیشتر وضعیت بهداشتی دارند     سازمان هایی که سعی در ارتقاء هرچه      
 .از خدمات آنان بهره مند گردد

البته تجربه نشان می دهد که آموزش بهداشت عمومی موجب          
می گردد تا نیاز به منابع آب لوله کشی شده در سطح جامعه بیش از                  

 نشان داده است که در        ]4[پیش احساس گردد و مطالعات متعددی         
به طور قابل توجهی افزایش       اثر لوله کشی آب، میزان آب مصرفی           

 حتی قبل از اینکه این گروه به         WCAاگر پیام مهم و اساسی       . می یابد
آب لوله کشی شده و بهداشتی دست یابند، به آنها رسانده شود، نه تنها              
چیزی را از دست نداده ایم بلکه این امر به منزله یک گام مطلوب در                 

تم های آب لوله کشی و    زمانی که سیس  . توسعه اجتماعی تلقی می گردد   
بهداشتی احداث می شود ضروری است که به  مصرف کنندگان آب             

بدون (جهت بودجه بندی هزینه های آب، نحوه اجتناب از اتالف آب            
نظیر (و استفاده مجدد ساده         ) به مخاطره افکندن مسائل بهداشتی        

استفاده از آب حاصل از شستشو جهت توالت های دارای سیفون کم              
 .توصیه هایی انجام شود، )فشار
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در سطح جوامع محلی، برگزاری مصاحبه ها و بکارگیری               
مطالب آموزشی رنگی ساده همراه با نمودارهای گرافیکی از جمله                
مؤثرترین روش های آموزش و تدارک اطالعات مورد نیاز گروه                 

در بسیاری از   . مصرف کنندگان خانگی آسیب پذیر محسوب می گردد      
ارتباط از طریق مراکز بهداشتی محلی، اماکن مقدس        کشورها، برقراری   

 .و سایر اماکن تجمع نظیر بازار، مؤثر واقع گردیده است

 مصرف کنندگان خانگی مرفه     ) ب(

مصرف کنندگان خانگی مرفه، افرادی هستند که از خدمات            
آب لوله کشی شده وبهداشتی در سطح شهرها و شهرک ها بهره مند                

ری از کشورها، بعید به نظر می رسد که هزینه های آب           در بسیا . می باشند

مشترکان خانگی، منعکس کننده هزینه های واقعی خدمات         
ارائه شده به آنها باشد و از این رو مشترکان مذکور، انگیزه               

برخی از . اندکی به رعایت صرفه جویی در مصرف آب دارند
مشترکان خانگی آب که از سطح رفاه نسبی بیشتری                   

ار بوده و دوره های آموزشی الزم را گذرانده اند، تنها         برخورد
ممکن است صرفاً برای مسائل زیست محیطی و اجتماعی             

 .مربوط به منابع آب ارزش قائل شوند

اطالع رسانی آموزشی به این دسته از مشترکان،          
می تواند از طریق ضمائم قبوض آب مشترکان صورت             

برای آنان ارسال پذیرد و یا به صورت مجزا از طریق پست  
این اطالع رسانی باید بر لزوم دریافت هزینه های           . گردد

کامل ارائه خدمات آبی به مشترکان، عادالنه بودن مبلغ             
وجوه پرداختی آب توسط مشترکانی که کنتور آب دارند         
و باالخره منظور داشتن موارد خوش حسابی برای                   

 که  7 .3به کادر    (مشترکین کم مصرف، تمرکز نماید        
مثالی از خدمات آبی شهر توکیو، ژاپن می باشد مراجعه            

همچنین دسترسی به گروه های فوق معموالً از           ). نمایید
طریق انواع رسانه های گروهی نظیر روزنامه ها و تلویزیون         

 .امکان پذیر است

 مصرف کنندگان صنعتی     ) پ(

در طول تاریخ بخش اعظم صنایع، حتی صنایع           
توسعه یافته که هزینه خدمات آبی       موجود در اقتصادهای    

خود را براساس اخذ کلیه هزینه های آب انجام می دهند،           
تنها بخش ناچیزی از هزینه های بهره برداری خود را از              
محل پرداخت های مشترکان صنعتی تأمین می نمایند و در         
اغلب موارد، مدیران صنایع حتی قادر به تشخیص پتانسیل          

 در اثر کاهش آب مصرفی خود        صرفه جویی در هزینه ها،  
جدیدترین و آخرین یافته ها درخصوص ممیزی آب و           . نمی باشند

در ) اعم از جامد و مایع        (اقدامات مرتبط با کاهش مواد زاید             
کشورهای مختلف مؤید آن است که صنایع می توانند از طریق                  
کاهش آب مصرفی و متعاقباً کاهش هزینه های تصفیه فاضالب، به             

 .ری در هزینه های خود صرفه جویی نمایندطور چشمگی

 مدیران صنایع، بایستی در بدو امر بر اساس          WCAآموزش  
پتانسیل صرفه جویی هزینه ها و تأثیر بر روی قیمت محصول نهایی و             

مثال هایی در این خصوص،     . ایجاد حس رقابت در میان آنها باشد         
 براساس  بیانگر مقداری صرفه جویی در هزینه هاست که می بایستی           

بازپرداخت کوتاه  مدت توسط صنعتگران، تجهیزات صرفه جویی آب         

سمبل خوش یمن بودن فعالیت های سازمان یافته مربوط.  15شکل 
به مصرف بهینه آب در سطح شهرهای کوچک استانی در فیلیپین
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ضمناً مدیران مذکور از نقطه نظر مسؤولیت های       . بین آنها توزیع گردد   
اجتماعی و زیست محیطی محوله بایستی تحت فشار قرار گرفته و در            
صورت مؤثر واقع شدن، الزم است اجرای قانونی آنها توصیه                   

 پیشنهاد شود تا به خصوص در موارد تخلیه فاضالب          گردیده و نهایتاً  
 .هزینه های باالتری اخذ گردد

 و ضرورت اقدام در این        WCAمؤثرترین روش ارتباطی     
) اعم از مایع و جامد     (زمینه، از طریق برنامه های کاهش مواد زاید           

می باشد که این برنامه ها باید شامل برپایی کارگاه های آموزشی                
در زمینه اطالعات مربوط به صرفه جویی های            جهت صنعتگران     

نمادین در هزینه ها از جمله در رابطه با هزینه های تصفیه آب و                    
. فاضالب باشد که این اطالعات را می توان بین آنها توزیع نمود                 

ضمناً بازدیدهای جداگانه از صنایع دارای مصرف زیاد آب می تواند          
وص نحوه صرفه جویی آب به منظور انجام ممیزی ها و توصیه درخص 

 .مؤثر واقع گردد

کاهش مواد زاید و فاضالب نوعی روش شناسی یا                     
متدولوژی است که به صنایع کمک می نماید تا هزینه های تولید                
خود را به طور قابل مالحظه ای کاهش داده و عملکرد زیست محیطی          

 عــی بـرنـامـه های کاهش فوق الذکر، نــو. خـود را بـهبـود بـخـشـنـد

 شما هم می توانید نشت آب را کنترل نمایید: ژاپن .   7. 3کادر

 )اخذ شده از نمونه جزوه چاپ شده ضمیمه قبوض آب مشترکان(

متعلق به شماست و شما مسؤول نگهداری از این            ) منظور خطوط انتقال و شبکه     (تأسیسات خدمات آبی از جمله خطوط سرویس           
میزان نشت آب از     . ت آب از سیستم، باعث افزایش هزینه ها و هدر رفتن منابع ارزشمند آب می گردد                  تلف شدن و نش    . تأسیسات می باشید 

 .لطفاً موارد نشت آب را پیدا نموده و نسبت به ترمیم فوری آن اقدام نمایید. سیستم روز به روز ابعاد گسترده تری می یابد

لطفاً جهت  . ی کند، در این صورت امکان نشت آب وجود دارد         چنانچه کنتور آب شما، حتی در صورت عدم مصرف آب هم کار م             
خواهشمند است از امور خدمات آب منطقه ای خود بخواهید که اطالعات           . پیدا نمودن این نقاط و ترمیم فوری آن، موارد زیر را کنترل نمایید             

 .بیشتر را در اختیار شما قرار دهد

 ط کنترلنقا نحوه یافتن نشت آب نحوه جلوگیری از نشت آب

هنگامی که شیر آب به سختی بسته می شود، فشار             
زیادتری را وارد نکنید بلکه آن را به موقع و هر چه              

 .سریعتر تعمیر نمایید

آب قطره  قطره شروع به نشت 
 .می نماید

 شیرهای آب

لطفاً عادت کنید که قبل از استفاده آن را کنترل                
 .نمایید

آب حتی در مواردیکه استفاده 
 . جریان دارددنمی شو

 توالت های مجهز به فالش تانک

هرچند وقت یکبار مخزن آب را از نظر وجود درز،           
 .شکاف یا سوراخ کنترل نمایید

همواره به صدای جریان آب جهت 
 .ردیابی آن گوش دهید

 .آب از مخزن سرریز می نماید .اقدام نمایید) هشدار دهنده(نسبت به نصب زنگ خطر 

 منبع ذخیره آب 

محوطه اطراف استقرار لوله ها  .گاهی اوقات محوطه خارج از منزل را بازدید نمایید
 .مرطوب است

 .) جاهایی که لوله قرار دارد(دیوار 

هیچ چیزی را بر روی زمینی که این لوله ها در زیر              
آن قرار دارد، نگذارید تا موارد نشتی آب بوضوح            

 .مشخص گردند

وب زمین اطراف چنین لوله هایی مرط
 .می باشد

سطح زمین در اطراف لوله هایی که         
 در خاک مدفون می باشند

دریچه های این حوضچه ها را به طور متناوب برداشته        
 .و بازدید نمایید

 حوضچه بازدید از زهکش ها .آب تمیز همواره جریان داشته باشد

 .2000      اداره خدمات آب توکیو، سال :     منبع
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در کلیه فرایندهای تولید و        ) سازمان یافته  (بازنگری سیستماتیک 
فرایندهای تکمیلی به شمار می رود که منجر به تولید کمتر فاضالب            
می گردند و اداره بهتر امور و روش های کار اصالحی در این                     

هنگامیکه مقرون به صرفه بودن برنامه       . برنامه ها بکار گرفته می شوند   
 موارد می توان با جایگزینی      کاهش به اثبات رسیده باشد، در برخی        

فرایندهای کارخانه با نوع معادل ولی مدرن آنها، مواد زاید کمتری             
 .تولید نمود که خود به معنای مصرف کمتر آب است

1برخی کشورها دارای انجمن هایی به نام کانون کاهش مواد زاید         

بدون استفاده از     (2 هستند که این انجمن های غیررسمی خود مدار           ]5[
شرکتهایی می باشند که به طور همزمان کاهش حجم   )  های خارجی کمک

اعضای این انجمن . مواد زاید تولیدی و صرفه جویی را مدنظر قرار می دهند
با همکاری یکدیگر، اطالعاتی را درخصوص پیشرفتهای حاصله تبادل             
می نمایند و این نوع همکاری در اغلب موارد منجر به دستیابی به                        

ی در زمینه خرید ابزار با در نظر گرفتن معیارهای خاص               صرفه جویی های
ایجاد چنین کانون هایی بایستی در کشورهایی که در          . اقتصادی می گردد 

حال ارتقاء سطح آگاهی عمومی در زمینه حفاظت آب می باشند، ترغیب            
گردد بطوریکه این کانون ها بتوانند برگزاری همایش هایی را پیشنهاد نموده  

ی ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب به سهولت به آن دسترسی            که تیم ها 
 .پیدا  کنند

 تجاریآب در بخش مصرف کنندگان ) ت(

مؤسسات متعددی در طبقه مصرف کنندگان تجاری آب            
قرار می گیرند نظیر هتل ها، رستوران ها و خشکشویی ها که غالباً                

آگاهی ارتقاء سطح   . مقادیر قابل توجهی آب را مصرف می نمایند        
در این طبقه بایستی مبتنی بر این پیام باشد که در اثر کاهش مصرف               
آب، می توان در هزینه های تجاری بطور قابل مالحظه ای صرفه جویی         
نمود که پیام فوق با ارائه اطالعاتی درخصوص دستورالعمل هایی که          
مؤسسات مذکور باید در هنگام لوله کشی تأسیسات خود رعایت              

 . و پشتیبانی می گرددنمایند حمایت

بمنظور یافتن مقرون به صرفه ترین روش صرفه جویی در             
این ممیزی می تواند   . مصرف آب، ممیزی آب باید حتماً انجام پذیرد       

در قالب ممیزی انجام شده توسط خود مصرف کننده و با استفاده از              
 جهت   WCAصورت ریزی باشد که از سوی اعضاء پروژه                   

می گردد و یا خود تیم ها می توانند نسبت به          مصرف کنندگان ارسال   
بازدید از اماکن تجاری اقدام نموده و ممیزی های مربوطه را انجام               

1 Waste minimization clubs     2 self-help associations 

داده و توصیه های الزم را به مالکینی که در اثر بکارگیری تجهیزات             
 .صرفه جویی آب، منافعی عایدشان می گردد، بنمایند

م از مایع و     اع(در این رابطه، کانون های کاهش مواد زاید          
هم می توانند جهت مصرف کنندگان تجاری آب مناسب             ) جامد

در برخی از کشورها، ایجاد چنین کانون هایی توسط           . واقع گردند 
بخش هایی نظیر خشکشوئی ها، هتل ها و مجتمع های اداری صورت           
 .می گیرد تا جلب حمایت های دوجانبه را بیش از پیش ترغیب نمایند

جاری، بویژه هتل ها، متکی به درآمد       بسیاری از مؤسسات ت    
هر قدر که توریست ها     . می باشند ) توریسم(حاصل از گردشگری     

نسبت به مسائل زیست محیطی مطلع تر و آگاه تر می گردند، هتل ها و            
مقاصدی را انتخاب خواهند نمود که بیشتر مسائل زیست محیطی را            

ی بر روی     تعدادی از آژانس های مسافرت      . مدنظر قرار می دهند    
استانداردهای زیست محیطی نظیر فعالیت های مربوط به حفاظت آب         

از جمله یکی از آژانس های     . در سطح هتل ها تأکید زیادی می نمایند     
مسافرتی از طریق اعطاء جوایز و اعتبارات، در زمینه ارتقاء                       

جایزه . آگاهی های زیست محیطی، تخصص هایی کسب نموده است      
بهترین عملیات انجام شده در زمینه مدیریت          کره سبز، به مناسب       

منابع آب شیرین و مدیریت فاضالب، از جمله جوایزی بوده است              
 به چندین هتل در منطقه آسیا و اقیانوسیه اختصاص         1999که در سال    

نمونه مذکور، پیام مناسبی برای کلیه هتل هایی که آب را به              . یافت
 فاضالب را انجام      بهترین نحو مصرف نموده و عملیات مدیریت          

داده اند، می باشد زیرا در غیر این صورت ممکن است که در معرض             
از دست رفتن شغل و یا به مخاطره افتادن کسب و کار خود قرار                   

 .گیرند

 مصرف کنندگان آب در بخش اداری      ) ث(

در اغلب موارد، دولت و مؤسسات شبه دولتی نظیر ادارات،           
س و دانشگاه ها و مؤسسات نظامی،          بیمارستان های عمومی، مدار   

توسط اماکنی که دارای ساختمان های متعدد و میزان اشتغال باالیی            
هستند، مشخص می گردند و می توان آنها را به منزله مصرف                    

بویژه آنکه اگر نحوه نگهداری       . کنندگان بزرگ آب تلقی نمود      
سیستم های گرمایش و تهویه مرکزی چنین اماکنی غیر مؤثر و                  

 .یف باشد، می تواند منجر به مصرف مقادیر زیادی آب گرددضع

پیام های حفاظت آب بایستی مبتنی بر مثال هایی باشد که              
 تحت رهبری خود از پیش تعیین نموده         WCAدولت در استراتژی    

بهترین رویکرد جهت تیم های پروژه، معموالً ممیزی امور آب         . است
ب صورت می گیرد   است که متعاقب نصب تجهیزات صرفه جویی آ       
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هر مؤسسه  . و احتماالً توأم با برنامه کاهش مواد زاید انجام می گردد          
دولتی بایستی ترغیب گردد تا یک واحد توسعه پایدار را مطابق                 

 .تشریح گردید، تأسیس نماید) ت(بند  . 1.آنچه در بخش ب  

سازمان های تأمین آب بایستی تشویق گردند تا برنامه های                 
 جهت مصرف کنندگان بزرگ آب در گروههای               مدیریت آب را    

در برخی کشورها این رویکرد بطور      . صنعتی، تجاری و اداری اجرا نمایند     
 : موفقیت آمیزی اعمال گردیده که این برنامه ها شامل موارد ذیل است

توزیع متون تشریحی مناسب در زمینه فن آوری های             •
 حفاظت آب؛

 ؛برگزاری کارگاه های آموزشی و کارورزی •

انجام ممیزی آب به طور رایگان، تجزیه و تحلیل                  •
 بازپرداخت و همکاری در تهیه برنامه های مدیریتی آب؛

تمرکز چنین برنامه هایی باید بر روی چهار زمینه ذیل، که             
نگهداری : صرفه جویی آب می تواند در آن صورت پذیرد، باشد            

د استفاده  تأسیسات و ابنیه، سیستم های بهینه گرمایش، تجهیزات مور        
در فرایند مصرف بهینه آب و تجهیزات صرفه جویی آب در                     

 سیستم های لوله کشی؛

 مصرف کنندگان آب در بخش کشاورزی      ) ج(

تشریح جزئیات متدولوژی ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت          
آب در بخش کشاورزی فراتر از محدوده کتاب راهنمای حاضر               

م وکلیدی به عنوان نقاط       است ولی در اینجا به برخی مباحث مه           
 . آغازین جهت مالحظات تفصیلی بیشتر اشاره شده است

 درصد از منابع آب خام در سطح               80 الی     70معموالً   
کشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط بخش کشاورزی و عمدتاً به                  

با اینکه در نگاه اول، به نظر می رسد        . منظور آبیاری مصرف می گردد   
ظت آب پیش آمده لیکن ضروری         که فرصت مغتنمی جهت حفا      

است ارتباطات داخلی بین منابع آب، مصرف آب کشاورزی، توسعه          
شهری و روستایی، بهداشت عمومی و محیط زیست دقیقاً مورد                

 در مناطق    WCAمعموالً برنامه های    . تجزیه و تحلیل قرار گیرد       
کشاورزی و جوامع روستایی مرتبط با آن، نیازمند مشخص نمودن             

 از قبیل جنگل زدایی، زراعت، کاربری اراضی،                    موضوعاتی
رسوبگذاری، شوری زدایی، کیفیت آب، مالکیت اراضی و حقوق           

 .آب می باشد

کارگران شاغل در بخش کشاورزی و جوامع روستایی نیاز          
 :به آموزش در زمینه های ذیل دارند

فعالیت های انسانی در باالدست منابع آبی چگونه                 •
 کمیت و کیفیت آب در دسترس       می تواند منجر به تغییر   

 گردد؛

ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه منابع آب و اهمیت            •
 مشارکت جامعه در آن؛

نقش مهم کشاورزان در حفاظت از مناطق حوزه آبریز            •
 رودخانه ای و محیط زیست مناطق روستایی؛

ضروری است پیام های مستقلی جهت آگاه نمودن و                  
گران شاغل در آن در      آموزش مدیران آب بخش کشاورزی و کار       

 :زمینه های ذیل تهیه گردد

سهم زیاد آبهای مصرف شده موجود و استفاده غالباً              •
 نادرست در بخش کشاورزی؛

فرصت های ارتقاء راندمان مصرف آب در بخش                •
کشاورزی و مزایای مصرف بهینه آب در توسعه کالن          

 روستایی؛

اثرات آبیاری بر مصرف کنندگان آب در پایین دست از   •
مله مخاطرات زهابهای آلوده به کودها و                      ج

 آفت کش ها؛

ساکنان مناطق شهری نیز نیازمند آموزش و اطالع رسانی             
درخصوص تخلیه های بی رویه پساب های شهری و صنعتی و تخریب 
وارده به آبهای سطحی و زیرزمینی و اثرات معکوس آن بر روی                 

 .کارگران بخش کشاورزی و محصوالت کشاورزی می باشند

 کودکان و دانش آموزان.  3

در واقع آموزش کودکان و دانش آموزان در مورد مسائل             
زیست محیطی، آموزش جامعه آتی است تا شیوه ای از زندگی را               
. بپذیرند که به پایداری منابع طبیعی از جمله آب کمک می کند                

مطالب درسی رسمی و غیررسمی در سطح مدارس، مدارس عالی و            
دانش . زم جهت چنین آموزشی را فراهم می نماید     دانشگاه ها محیط ال  

کسب شده توسط دانش آموزان درخصوص موضوعات روزمره             
زندگی در سطح منازل، نظیر استفاده منطقی از آب، باعث می گردد            
تا این مسأله به خانواده و فراتر از خانواده شان، یعنی جامعه انتقال                  

ت دانش آموزان و   این موضوع فرصت مناسب و ایده آلی جه        . یابد
بستگانشان می باشد تا از این بعد براساس دانش و اطالعات جدید               
دریافتی خود عمل نمایند و تفاوتی را بین زندگی خود و محیطشان              

 . قائل گردند
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 آب و آموزش زیست محیطی در سطح مدارس ) الف (

بر حسب نحوه آموزش، دانش آموزان جوان پذیرای آموزش         
 درخصوص مسائل جهان کنجکاوند و این قبیل          زیست محیطی بوده و  

دانش آموزان گروهی هستند که خواهان  اقدام جهت دستیابی به                  
فرا گرفتن واقعیت ها و حقایق صرفاً           . محیط زیست بهتر می باشند      

بمنظور امتحان دادن، مثمرثمر واقع نمی گردد و تجربیات مختلف مؤید          
ات به مراتب کمتری     آن است که در بسیاری از کشورها دارای اثر            

نسبت به تشریک مساعی عملی است که به منظور حل مشکالت آب              
در گزارشی درخصوص وضعیت     . و محیط زیست صورت می پذیرد     

 چنین نتیجه گیری   1995محیط زیست منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال           
شده است که همواره بر روی جنبه های ادراکی و نظری تأکید بسیار               

و ) ارزش ها و رفتارها    ( حال آنکه اجزای مؤثر            زیادی گردیده،  
لذا در حد   . فن آوری های عملی از اهمیت کمتری برخوردار بوده اند        

امکان بایستی آموزش دانش آموزان در زمینه حفاظت آب مبتنی بر               
 .استفاده از یک رویکرد عملی و دارای اثر متقابل باشد

ع بنا بر گزارش کمیسیون آموزش و ارتباطات و مجم                   
 بطور کلی توسعه     ]6[ 1996 در سال     1بین المللی حفاظت از طبیعت    

آموزش زیست محیطی در سطح منطقه بر روی آموزش ابتدایی و                 
متوسطه متمرکز بوده و کمتر به آموزش در سطح دبیرستان و نیز پیش               

از جمله مخاطبین هدف بسیار مناسب         . دبستانی پرداخته شده است     
ی رسانی در زمینه آب،          درخصوص آغاز حرکت جهت آگاه         

دانش آموزان مقطع پیش دبستانی است که در این مقطع مؤسسات                
مناسبی نظیر کودکستان ها و مهدکودک ها دیده می شوند و موضوعات         
پیشرفته تر مربوط به آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب را می توان از             

 .طریق آموزش در مقاطع باالتر دبیرستانی پیگیری نمود

 در   WCAی از کشورها در زمینه مطرح نمودن                بسیار
. سیستم آموزشی مدارس با مشکالت جدی و عملی مواجه هستند             

مدارس ممکن است که به تعداد کافی آموزگاران آموزش دیده در            
اختیار نداشته و مشکالتی درخصوص تهیه امکانات آموزشی و                

 های تأمین حمایت های مالی الزم داشته باشند، ضمن اینکه برنامه              
درسی انبوه، ممکن است با دروسی که بیشتر مبتنی بر مطالعات                   

قدر مسلم انجام بررسی های     . میدانی هستند جنبه تقابل داشته  باشد       
تحقیقی در زمینه آب و محیط زیست و ملحوظ نمودن یا ترکیب                
قواعد علوم تجربی و علوم اجتماعی در آموزش آگاهی رسانی در              

کسب مهارت های آموزشی خاصی       زمینه حفاظت آب، مستلزم         
1 International Union for Conservation of Nature 

بعنوان مثال مالزی از جمله کشورهایی است که مفتخر به             . می باشد
 است لیکن   2«مرکز ملی آموزش زیست محیطی   «داشتن مرکزی به نام     

گزارشات بدست آمده حاکی از آن است که برنامه آموزشی در نظر            
جه گرفته شده در سطح مدارس این کشور با موانع و کمبودهایی موا           

است که از آن جمله می توان به کمبود پرسنل آموزشی متبحر در                
زمینه محیط زیست، کارکنان تدارکات این آموزش ها و کمبود               

 .تجهیزات و وسایل کمک آموزشی اشاره نمود

کمیته مدیریتی راهبرد ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب پس از            
ین روش را جهت ملحوظ     بحث و تبادل نظر با مقامات آموزشی، بایستی بهتر        

 .نمودن موضوع حفاظت آب در برنامه درسی مدارس، اتخاذ نماید

پشتیبانی های آموزشی از سوی سازمان ها و شرکت های              ) ب(
 خصوصی آب

سازمان های تأمین آب می توانند از طریق ایجاد ارتباط                   
درخصوص آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب در سطح مدارس،               

در برخی از کشورها، سازمان های آب . ه ای را بنمایندکمک قابل مالحظ
شروع به سرمایه گذاری قابل توجهی در زمینه ارائه خدمات پشتیبانی               
آموزشی در سطح مدارس نموده اند که این فعالیت فراتر از فراهم نمودن   

مثالی از فعالیت های مختلفی     . مطالب آموزشی کالسی صرف می باشد     
 ارائه  8 .3مان آب در نظر گرفته شود در کادر           که می تواند توسط ساز   

شده که در واقع مأخذ آن یک برنامه آموزشی است که از سوی یک                 
 .شرکت خصوصی آب در بریتانیا تهیه گردیده است

خصوصی نمودن سازمان آب یا دادن امتیاز و مجوز به                 
بخش خصوصی، فرصت مناسبی است تا آگاهی رسانی در زمینه               

وان بخشی از الزامات زیست محیطی و اجتماعی         حفاظت آب به عن    
شرکت های بهره برداری آب در    . شرکت های فوق الذکر لحاظ گردد   

بریتانیا دارای وظیفه قانونی جهت ارتقاء بهره وری آب و تهیه                    
گزارش سالیانه درخصوص فعالیت های مربوطه می باشند و                    

مکن است  دولت های کشورهای مستقر در منطقه آسیا و اقیانوسیه م          
این مسأله را در حین وضع قوانین محلی یا در قراردادهای خدماتی               

برخی شرکت ها، بطور داوطلبانه پروژه های          . خود لحاظ نمایند    
آموزشی را مورد حمایت مالی خود قرار می دهند که این کار را به                
عنوان یک هدف مهم تجاری و با شناختی که از اهمیت توسعه                   

ت آب در بین مشترکان فعلی و آتی خود پیدا          آگاهی در زمینه حفاظ   
مقایسه بین سازمان های مهم ارائه دهنده         . می کنند، انجام می دهند   

2  National Environmental Education Center 
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سمینار حفاظت آب جهت آموزگاران مدارس سنگاپور.  16شکل 

مؤید آن است که در      ) ژاپن(خدمات عمومی در سنگاپور و توکیو        
 5 الی    2 که بین      این کشورها از شرکتهای مربوطه انتظار می رود          

درصد بودجه های بهره برداری خود را صرف کلیه فعالیت های                
WCA                   نمایند که سهم قابل توجهی از این بودجه نیز بایستی به 

 .فعالیت های آموزشی اختصاص یابد

شرکت های خصوصی آب فرانسه، بریتانیا و ایاالت متحده            
 ها و وسایل    آمریکا، دارای تجارب ارزشمندی در زمینه تهیه برنامه            

در فرانسه، یکی از سازمان های غیردولتی        . کمک آموزشی می باشند   
اقدام به تهیه یک کیت آموزشی نموده که منبع آموزشی محسوب                
می گردد و شامل مسائل آموزشی جهت آموزگاران می باشد تا آنها را             

در بریتانیا یک    . با مقوله مدیریت حوزه آبریز رودخانه ها آشنا نماید          
 جهت دانشجویان تهیه گردیده که آنها را         CD-ROMفشرده یا   لوح  

یک . متقابالً با مسائل زیست محیطی و آب در سطح دنیا آشنا می سازد            
شرکت بهره برداری خصوصی آب در منطقه آسیا، فیلیپین، اقدام به               

 1»به سمت کشف آب    «تهیه یک کیت مرجع آموزشی تحت عنوان           
 . ساله نموده است11الی  9جهت آموزگاران و دانش آموزان 

 توسعه دوره های آموزشی مرتبط با آب و محیط زیست      ) پ

محور اصلی یا قلب آموزش های زیست محیطی را مقوله             
چرخه هیدرولوژیکی و آب، به محیط زیست        . آب تشکیل می دهد  

1 “Towards the discovery of Water”. 

آب یکی از مهمترین و       . شکل داده و زندگی را پایدار می سازد          
که از طریق آن می توان با کودکان در سنین         مفیدترین مقوالتی است    

بدین ترتیب دانش آموزان جایگاه خود      : مختلف ارتباط برقرار نمود   
را در چرخه آب درک نموده و به نحوه حفاظت و نگهداری از این               

 .منبع ارزشمند پی می برند

بنابر گزارش مجمع بین المللی حفاظت طبیعت، اکثر                 
د تا آموزش های زیست محیطی را      کشورهای آسیایی تالش نموده ان    

با درجات موفقیت مختلفی در سطوح ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان           
روش های تدریس بکار گرفته شده مشتمل بر در نظر           . مطرح نمایند 

گرفتن مطالعات زیست محیطی به عنوان یک دوره آموزشی مستقل،          
ادغام آموزش زیست محیطی در دوره های آموزشی موجود در                

وح ابتدایی و راهنمایی ویا بکارگیری تلفیقی از دو روش مذکور           سط
بیشترین تمرکز بر روی سطح آموزش ابتدایی بوده و             . بوده است 

علت این امر آن است که انعطاف پذیری ذاتی دانش آموزان در این             
ضمن . مقطع جهت شناخت محیط زیست به مراتب بیشتر می باشد            

 سطح ابتدایی ثبت نام می نمایند نیز       اینکه تعداد دانش آموزانی که در     
 .عمدتاً بیشتر است

پیش نیازهای مهم و کلیدی بمنظور طرح کامل مباحث آب          
 : و آموزش های زیست محیطی در سطح مدارس عبارتند از



63 

 

سیاستگزاری شفاف و ارتباط بخشی مناسب جهت              •
 آموزش های زیست محیطی؛

وجود منابع و نیز اراده کافی به منظور اجرای                       •
 سیاستگزاری های مربوطه؛

جلب حمایت های خارجی توسط سازمان های متولی           •
 آب و محیط زیست؛

1
 Business in the Community Award                                       

2
 Water in School          3 Swim Safe 

 بازنگری دوره های آموزشی؛ •

ر آموزگاران و نیز در نظر گرفتن            ایحاد آمادگی د     •
 آموزش های ضمن خدمت جهت آنان؛

 تدارک امکانات کمک آموزشی به زبان های بومی و محلی؛ •

ایجاد شبکه های کامپیوتری بمنظور تبادل تخصص و            •
 تجربیات آموزگاران؛

ارزیابی آموزگاران و ایجاد انگیزه کافی در آنان؛                •

 ارتباط یک سازمان آب با مسائل آموزشی: انگلستان .  8 . 3کادر 
وصی آب در انگلستان می باشد که هفت میلیون نفر جمعیت را تحت             امور آب شمال غرب یکی از بزرگترین شرکت های خص        

.  را دریافت نموده است     1»جایزه تجارت در جامعه    «پوشش خدماتی خود دارد و به مناسبت ترتیب دادن برنامه های آموزشی مناسب                 
 الزم در زمینه چرخه آب و       شرکت مذکور همکاری تنگانگی را با مدارس، کسبه محلی و دولت محلی درخصوص تهیه منابع آموزشی                

 .محیط زیست برقرار نموده است

شش مرکز بازدید آموزش های زیست محیطی، خدمات رایگانی را در اختیار مدارس و مراکز آموزش عالی، قرار می دهند و                       •
هایی بمنظور آموزش   این بازدیدها همراه با ارائه آموزش کامل یک روزه در سطح دبستان و دبیرستان و با در نظر گرفتن برنامه                      

تأمین اعتبارات و مدیریت این مراکز با همکاری سایر سازمان ها امکان پذیر            . بیشتر و تعیین سطح اطالعات آموزگاران، می باشد      
 .ساالنه ده هزار دانش آموز از این مراکز بازدید بعمل می آورند. است

ری آموزشی همراه با وسایل کمک آموزشی، برای دانش آموزان و               بمنظور حمایت از برنامه های ملی آموزشی، بسته های نرم افزا            •
 .آموزگاران تدارک دیده می شود، موارد فوق الذکر در اثر همکاری مشترک بین آموزگاران و همکاران جوامع محلی تهیه می گردد

گرفته شده که کارهای عملی در       برای دانش آموزان و آموزگاران در نظر        2»آب در مدارس  «پایگاه اطالعاتی در اینترنت به نام        •
 . زمینه صرفه جویی آب در سطح مدارس را نیز آموزش می دهد

 .امکان بازدید از تأسیسات تصفیه آب و فاضالب برای دانش آموزان مدارس همواره فراهم می باشد •

 . آورندمی توانند با مراجعه به مدارس زمینه بازدید دانش آموزان را فراهم» مراکز نمایشگاهی سیار« •

 .وسایل کمک آموزشی مخصوص افراد نابینا و یا دارای دید ناقص در دسترس می باشد •

 . دوشادوش پلیس، مسائل ایمنی آب را تدریس می نماید3»شنای مطمئن«تیمی تحت عنوان تیم  •

هاد نمایند تا در مراسم      افراد هماهنگ کننده آموزشی شرکت می توانند با مدارس ایجاد ارتباط نموده و به دانش آموزان پیشن                   •
 .شرکت نموده تا توصیه ها و مشورت های کاری الزم به آنها ارائه گردد) آب(روزهای مرتبط با صنعت 

 . ساله داده می شود16 تا 15به منظور کسب تجربه کاری، پیشنهاد کار در شرکت های آب به دانش آموزان  •

 . ساله را جهت دانش آموزان مهیا نموده است4 الی 3شی امکان برگزاری دوره های آموز» طرح آموزش جوانان« •

به آموزگاران پیشنهاد می گردد تا به منظور کسب تجارب مستقیم و ارزشمند در زمینه اهمیت آب، در طی یک دوره کاری سه                       •
 .روزه، با شرکت همکاری نموده و در دوره های ملی آموزشی حضور بهم رسانند

 . میالدی2000رب انگلستان، سال      امور آب شمال غ: منبع
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آب تصفیـه شده رس از یک تصفیـه خانه آب در سنگاپور و مشاهده آزمایـشهای انجام یافته بر رویبازدیـد دانش آموزان مدا.  17شکل 

کشور نپال دارای یک سیستم آموزشی متمرکز بوده و                
همچنین مرکزی جهت برگزاری دوره های آموزشی ملی را دارا               

این کشور دارای تجارب ارزشمندی درخصوص برگزاری        . می باشد
 جدید و تهیه کتب مرجع در زمینه آموزش های           دوره های آموزشی 

زیست محیطی می باشد که می تواند بعنوان یک الگوی مناسب                 
 .درخصوص برگزاری دوره های آموزشی در زمینه آب تلقی گردد

درس های مهمی که از تجربیات کشور نپال در این زمینه می توان                
 :کسب نمود عبارتند از

 موضوعات از نظر آموزش زیست محیطی نسبت به سایر •
 .معلمان و دانش آموزان، جالب توجه تر می باشد

وجود دستورالعمل های سیستماتیک یا نظام مند جهت          •
توسعه دوره های آموزشی حائز اهمیت بوده و همکاری        
سازمان های چند منظوره در این خصوص ارزشمند             

 .می باشد

آموزگارانی که در زمینه علوم، جغرافیا یا مطالعات                 •
ماعی فعالیت می نمایند، می توانند به بهترین وجه              اجت

ممکن تحت آزمون های میدانی و آموزش های متعاقب          
آن قرار گیرند، لیکن ضروری است که کلیه آموزگاران          

 .دوره آموزشی مقدماتی مرتبط با موضوع را ببینند

کتاب های مرجع مورد استفاده در دوره های آموزشی           •
ا استفاده از وسایل کمک       عملی متمرکز، می بایستی ب    

آموزشی محلی، متناسب با جوامع و مناطق جغرافیایی           
 .مختلف، تکمیل گردند

فعالیت های دانش آموزی باید با توجه به امکان انجام             •
عملی آنها، برنامه ریزی گردند ولیکن انجام اجباری این  

 .فعالیت ها منوط به موافقت آموزگاران می باشد

نی مؤید آن است که آموزگاران       نتایج آزمون های میدا   •
در مواقعی که همواره تحت نظارت و کنترل باشند،              

 .بطور مؤثرتری عمل می نمایند

  در سطح مدارس 1توسعه مواد آموزشی) ت(

در استراتژی ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب، توسعه مواد           
آموزشی می تواند به عنوان یک پروژه مطرح و به بهترین نحو مدیریت              

ردد زیرا توسعه مواد مذکور نیازمند برنامه ریزی دقیق و ایجاد                     گ
اگرچه مرجع یا مأخذ چنین      . هماهنگی بین بسیاری از شرکاء می باشد       

فعالیتی می تواند مواد و امکانات آموزشی توسعه یافته در سایر کشورها             
باشد ولی چنین موادی بایستی منطبق بر شرایط جغرافیایی، فرهنگی، سن         

 .کودکانی باشد که مخاطبین هدف محسوب می گردندو سال 
1 education materials 
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، بایستی وظایف محوله تیم پروژه را       WCAکمیته مدیریتی   
از نقطه نظر مدیریت، هماهنگی، نگارش و تدارک مواد آموزشی              

مواد آموزشی بایستی مشترکاً از سوی متخصصان بخش        . تعیین نماید 
آب و متخصصان آموزش و با همکاری طراحان گرافیک تهیه                  

ات آموزشی مذکور بایستی توسط شرکایی که         مواد و امکان  . گردد
 فعالیت می نمایند مورد بررسی و بازنگری         WCAدر ترویج ارتقاء     

قرار گرفته به شکلی که این مواد بایستی توسط گروه دیگری از                  
باید از  . آموزگاران و در سر کالس درس مورد آزمون قرار بگیرد            

 :طریق گام های ذیل به پروژه نزدیک شد

اهدافی که اساساً در ارتباط با حفاظت آب          .  تعیین اهداف 
 درک اصولی دانش آموزان در        مطرح است عبارتست از افزایش       

مورد آب شیرین که منبع محدودی می باشد و نیز افزایش آگاهی               
  آنها درخصوص ضرورت استفاده منطقی از آن و ایجاد دقت نظر و           

سطح آگاهی این    . توجه بیش از پیش در آنها نسبت به منابع آب             
افراد ممکن است با ایجاد درک و فهم نسبت به نقش آب تمیز و                   

تی در سالمت و کنترل بیماری ها و اثرات آلودگی آب در                بهداش
 .محیط زیست ارتقاء یابد

  قبـل از هر چیز بایستی شـکـل مواد و.تعریف نتایج مود نیاز

ممکن است که این مواد و      . امکانات آموزشی مورد نظر تعیین گردد     
امکانات به صورت ترکیبی از دستورالعمل های آموزشی آموزگاران         

 موضوعات مرتبط با آب در دوره های آموزشی: چین، هندوستان و تایلند.  9. 3کادر 
 )بر اساس سنین مختلف(سن                                                                            موضوع مطرح شده 

 آن، صرفه جویی آب، آب و قدرت       ویژگی های آب، نحوه توزیع و عمل     ). 4( نحوه صرفه جویی آب، حفاظت منابع آب        :چین
 ؛)7(شناور شدن و غوطه ور نمودن اجسام در آب ). 6(آن 

4-7  

مصرف آب جهت مصارف شخصی، رابطه آب آلوده و بیماری ها،                ). 6( مصرف آب جهت نظافت فردی           :هندوستان
 ؛)7(نگهداری آب به صورت تمیز 

 

  ؛)7(حفاظت منابع آب، آب و موجودات زنده ). 6( ابر، باران، مه، چرخه آب، آب پاک و آلوده :تایلند

 آب بعنوان جسمی مایع، نزوالت جوی، صاف سازی و استریلیزاسیون آب، عوامل اصلی آلودگی آب و راهکارهای                       :چین
تبخیر و جوش، تقطیر، یخ و ذوب شدن آن، وضعیت آب در رابطه با حرارت، تشکیل                 ). 8(مربوطه، سودمندی نیروی شناوری     

 ؛)10( مه، شبنم، ژاله، باران و برف، چرخه طبیعی آب ابرها،

8-11  

حاالت مختلف آب، نامحلولی آب، چرخه آب، اشکال مختلف آب،          ). 8( مصارف آب، منابع آب، آلودگی آب        :هندوستان
اظت خواص آب، چرخه آب، آبهای سخت و نرم، حف        ). 10(پاکسازی رودخانه ها، تصفیه آب، حفاظت آب       ). 9(تقطیر  . تبخیر

 ؛)11(آب، انرژی حاصله از آب 

 

   خواص مواد در زندگی روزمره، تغییر مواد در پدیده های طبیعی؛:تایلند

ترکیب آب،  ). 12( کاربرد تبخیر، انرژی آب و کاربرد آن، ویژگی های فیزیکی آب، آلودگی آب و پیشگیری از آن                      :چین
 ؛)15(توزیع منابع آب، کمبودهای آب، استفاده منطقی از آب ). 14 (نزوالت جوی و توزیع آن). 13(آب وارتباط آن با انسان 

12-15  

بیماری های منتقله از آب، خصوصیات فیزیکی      ). 11(انرژی حاصل از آب     ). 10(حفاظت آب   ). 8( آلودگی آب    :هندوستان
بودجه تأمین آب، منابع    ). 14(منابع آب، مشکالت وقوع سیل      ). 13(آبیاری، آب به عنوان یک منبع تجدید شونده          ). 12(آب  

 ؛)15(آبهای آبیاری، کنترل سیالب 

 

 خصوصیات آب، جدا نمودن ناخالصی های آب، توجه نمودن و داشتن مسؤولیت در قبال مصرف آب، چرخه آب در                     :تایلند
هنگی در تایلند،   مدیریت منابع طبیعی، شرایط جغرافیایی، اجتماعی و فر          ). 13(گیاهان، منابع طبیعی آب، آب بعنوان انرژی           

 ؛)14(وضعیت محیط زیست در آسیا و در سطح دنیا، جمعیت و محیط زیست، تعادل طبیعی 

 

ساختمان آب، خصوصیات فیزیکو شیمیایی     ). 16( آب به عنوان یک ماده حالل، ویژگی های منحصر به فرد آب               :هندوستان
 ؛)17(آب، آبهای سخت ونرم 

16-18  

  ؛)17(انرژی و محیط زیست  ). 16(حیط زیست و کیفیت زندگی، منابع طبیعی و اقتصاد  حفاظت محیط زیست، م:تایلند

 .2000، سال (ASEM) اروپا، اعضای همایش های آسیا و اروپا -       مرکز فن آوری زیست محیطی آسیا : منبع

1 Asia-Europe Meeting members 
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ممکن است که این مواد و      . امکانات آموزشی مورد نظر تعیین گردد     
وزشی آموزگاران  امکانات به صورت ترکیبی از دستورالعمل های آم      

یا کتاب مرجع با موضوعات طبقه بندی شده، یک کتاب تمرین                
 1دانش آموزی و یا یکسری  از این نوع کتاب ها، برگه های فعالیت              

 و موارد تکمیلی مناسب و منطبق بر              2مستقل و کیت های عملی     
، اسالید و نوارهای    CDشرایط محلی از جمله ویدیو، لوح فشرده یا          

این خصوص مثال های متعددی را می توان از سراسر        در  . کاست باشد 
دنیا مطرح نمود، یکی از این مثال ها مربوط به انگلستان است که در               

 .  ارائه گردیده است10 .3کادر 

 .طراحی دستورالعمل های آموزشی جهت آموزگاران             
دستورالعمل آموزشی آموزگاران یا کتاب مرجع آب می تواند در             

عات اصلی مدیریت آب اعم از آبهای           زمینه چرخه آب، موضو     
سطحی، آبهای زیرزمینی، دریاچه ها، تاالب ها، مناطق ساحلی و               

در ادامه این دستورالعمل ها می توان مباحثی نظیر       . حوزه ها تهیه گردد  
شیمی آب، تصفیه آب، سیستم های تأمین آب و جمع  آوری و تصفیه           

ی توان به منظور   فاضالب را مطرح نمود و کلیه این موضوعات را م           
 .نشان دادن اهمیت حفاظت آب به تصویر در آورد

کتاب های مطالب مربوط به فعالیت های دانش آموزی،            
تمرین، برگه های فعالیت و کیت های عملی باید طوری طراحی                
گردند تا نظر دانش آموزان را جلب نموده، تفکر آنها را ترغیب                  

در بسیاری از   . ج نماید نموده و کنش و واکنش را در بین آنها تروی           
کشورها بکارگیری متن ساده توأم با اشکال گرافیکی موضوعات             
مورد نظر در دستورالعمل های آموزگاران، به همراه طرح پرسش ها و          

ضمناً بازی های  . معماهایی در زمینه آب، مؤثر واقع گردیده است           
ساده بر روی تخته و برگزاری امتحانات کوتاه درخصوص                     

ی، به قدر کافی انگیزه را در دانش آموزان ایجاد                موضوعات آب  
کیت های عملی تقسیم شده بین کالس ها می تواند شامل           . می نماید

شیرآالت و سایر اتصاالت آب باشد که از سوی جزئیات داخلی                
آنها نیز مشخص است تا بدین ترتیب نحوه بد عمل کردن و اتالف               

 . آب را عمالً به دانش آموزان نشان دهند

دستورالعمل های آموزشی آموزگاران یا کتب مرجع در            
زمینه آب بایستی خاص فعالیت مورد نظر بین کودکان باشد که این             
دستورالعمل ها یا کتب شامل اهداف، اطالعات زمینه و برگه های              
واقعی، موضوعات مورد مطالعه و زمان الزم، امکانات آموزشی                
1 activity sheet        2 hands-on kits                                   
3 The Save Water detective Kit     4 Superman 

ستورالعمل های فعالیت و    مورد نیاز، سطح آمادگی پیشرفته الزم، د         
 .متعاقب آنها ارزشیابی اثربخشی فعالیت ها باشد

بر اساس تجربیات بدست آمده، حتماً الزم نیست که                  
آموزش در زمینه آگاهی و حفاظت آب در قالب فعالیت مستقلی از             
. برنامه های تحصیلی مداوم ارائه شده در سطح مدارس انجام گیرد             

سعه برنامه های تحصیلی در زمینه دروس      فعالیت هایی که به منظور تو    
علوم عمومی، زبان، ریاضیات، جغرافیا و هنر صورت می گیرد،                
دانش آموزان  را قادر می سازد تا آموخته های خود در زمینه آب و                

 .حفاظت آب را با کل آموزش فرا گرفته شده خود مرتبط سازند

 سازمان منابع آب شهر ماساچوست ایاالت متحده آمریکا،          
 میلیون نفر از مردم منطقه       3آب مورد نیاز جهت توزیع بین حدود          

برنامه آموزش مدارس که توسط سازمان       . بوستون را تأمین می نماید   
آب مذکور تدارک دیده شده، توسط تیمی متشکل از سه نفر                   
مدیریت می گردد و این تیم امکانات و مواد آموزشی الزم جهت                

یک .  دبیرستان را فراهم می نماید      دانش آموزان از سطح ابتدایی تا      
راهنما نظیر مواد آموزشی در زمینه حفاظت آب و اقتصاد جهت                 
آموزگاران و دانش آموزان محلی، اشاعه فرهنگ بستن شیر آب در            
بین جوانان و ملحوظ نمودن آن در فرهنگ قشر جوان از طریق                   
نمایش شخصیت های معروف تلویزیونی و کمدی نظیر کارتون              

 » Teenage Mutant Ninja turtles«  ها معروف به     الک پشت 
 .درنظر گرفته شده است

سازمان تأسیسات عمومی سنگاپور ضمناً مسؤول تأمین آب         
سازمان مذکور اقدام به تهیه      . جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر می باشد       

برخی وسایل آموزشی مهیج جهت استفاده در برنامه های درسی               
جزوه یا کتابچه ای معروف به       . وده است مرتبط با آموزش آب نم      

 نمونه ای از یک وسیله       3»کیت کارآگاه مأمور صرفه جویی آب        «
کمک آموزشی جهت آموزگاران است که دانش آموزان را با                 

ر ضرورت صرفه جویی آب در سنگاپور آشنا می سازد و برگه های کا           
کثیر زیادی را نیز در اختیار آموزگاران قرار می دهد تا آنها را ت                   

در این برگه های کاری     . نمایند و در بین دانش آموزان توزیع کنند        
 ترسیم  H2oدانش آموزی، شخصیت کارتونی فردی به نام کاپیتان           

 می باشد که این شخص در       4»سوپرمن«شده است که بر اساس مدل        
پی یافتن افرادی است که گناه آنها تلف نمودن آب می باشد و او به               

همین . ربرد صحیح و بهتر آب را آموزش می دهد        این افراد نحوه کا   
 CDشخصیت کارتونی در کتاب های کمدی مصور و نیز در یک             

 در استفاده منطقی از     H2oماجراهای کاپیتان   «بازی کامپیوتری به نام     
 .به تصویر در آمده است» آب
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  مهارت ها و فن آوری ها. ث

 ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب مستلزم وجود مهارت ها          
و فنونی درخصوص ارتباطات و بازاریابی است که الزم است این                 
مهارت ها را یا به صورت درون سازمانی و یا با خرید خدمات،                      

ای بخشی از تالش های بعمل آمده        در راست . کارشناسی فراهم سازیم  
جهت محیط زیست پایدار، ضروری است رویه و رفتار مردم در قبال              

بدیهی است که این تغییرات طی فرایند سریعی        .  آب تغییر یابد   مصرف
تحقق نمی یابد و به زعم برخی از کشورهای توسعه یافته، چنانچه نسل             

1 education-business partnerships 

ود اقدام ننماید، این امر     جدید نسبت به تغییر گام به گام رویه و رفتار خ          
 .ممکن است ده ها سال به طول انجامد

 بازاریابی اجتماعی . 1

 :تعریف کلی بازاریابی عبارتست از

آن دسته از فعالیت هایی که افراد یا سازمان ها اعم از                   «
انتفاعی یا غیر انتفاعی انجام می دهند تا موجبات تسهیل، ترغیب و               

ه فراهم نموده و نهایتاً رضایت طرفین         توانمندی آنها را جهت مبادل     
 ».جلب گردد

  ساله11 الی 5گروه سنی بسته نرم افزاری آموزشی آموزگاران جهت افراد : انگلستان.  10. 3کادر 

 که یک شرکت خصوصی فعال در زمینه آب است اقدام به تولید یک نرم افزار آموزشی جهت                             Narthumbrian امور آب    
 سال می باشد که    11 الی   5آموزگاران نموده که در واقع یک وسیله آموزشی مرتبط با آب است و کاربرد آن جهت آموزش به کودکان سنین                      

 :تشکیل یافته استاز اجزای زیر 

کتاب آموزشی جهت آموزگاران، دارای اطالعات زمینه درخصوص چرخه آب بوده و طرح کلی فعالیت های پیشنهاد شده شامل سه  •
 :بخش ذیل می باشد

 چرخه آب، نحوه تأمین آب سالم برای مردم، میزان حذف یا تصفیه فاضالب و باالخره ویژگی های عمومی آب؛: آب در سطح جامعه •

توصیف بسیاری از محیط های آبی از نهرها تا دریاها و مقوالت مرتبط با آلودگی و راه های حفاظت از محیط                      :  در محیط زیست   آب •
 زیست؛

 ایفای نقش زیست محیطی توسط دانش آموزان بزرگتر، فعالیتی است که در آن دانش آموزان فعاالنه به                   :Stagpoolمشکالت برکه    •
 می پردازند که آلوده بوده Stagpoolم گیری درخصوص مسؤولیت خود در قبال برکه ای محلی به نام برکه         بحث و تبادل نظر و تصمی     

از جمله طرفداران محیط    (و مملو از آشغال و زباله می باشد و در پاکسازی این برکه، ساکنین محلی، کشاورزان، تجار و محافظه کاران                    
 نیز تشریک مساعی نموده اند؛) زیست

 ؛گ در زمینه علوم، جغرافیا، فن آوری و زبان انگلیسی که می باید تکثیر و مورد استفاده قرار گیرد کاربر26 •

 ؛یک عدد نوار کاست در مورد داستان ها و جنجال هایی درباره آب •

رها، منازل که نسبت به هم، همپوشانی داشته و توسعه جوامع در خارج از محدوده شه) ترانسپارنت(مجموعه ای از کاغذهای شفاف  •
 ؛مسکونی، سد، تأمین آب شهری و تصفیه فاضالب در آنها به تصویر در آمده است

  ؛Stagpoolبرکه  پیش روی اطالعات دانش آموزی درخصوص چالش  •

 ؛چرخه آباثر متقابل یک پوستر در زمینه  •

 ؛نوعی پازل جهت شناخت سیستم های تأمین آب و بهداشت •

افراد بررسی کننده آن در نشریات آموزشی، به عنوان کاری با کیفیت باال و در نتیجه یک مشارکت بین این بسته نرم افزاری از سوی  •
نرم افزار مذکور با .  تحسین همگان قرار گرفته استد، آموزگاران و طراحان حرفه ای رشته گرافیک مورNarthumbrianامور آب 

 .شورای آموزشی تهیه گردید و نیز چهار 1»شرکای تجاری آموزشی«حمایت های بی دریغ 

 هزار  220بین   (Northumbrian مدرسه محلی در منطقه تحت پوشش امور آب            1200بسته نرم افزاری فوق به طور رایگان در سطح          
 .قابل عرضه جهت سایر مدارس می باشد)  دالر آمریکا75معادل ( پوند انگلیس 45توزیع گردید و با قیمتی حدود ) دانش آموز

 .2000 انگلستان، سال Northumbrian  :     منبع
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در بازاریابی تجاری، مبادله بدان معناست که کاالها یا               
خدماتی که یک طرف معامله آن را تهیه یا ارائه می کند، در ازای               

تحقیقات بعمل  . مقداری وجه به طرف دیگر معامله داده می شود          
اسایی مشترکان  آمده درخصوص بازار به منزله ابزاری جهت شن            

تلقی می گردد و این تحقیق تمایل آنها را نسبت به خریدکاالها یا               
 .خدمات ارائه شده در قیمت پیشنهادی نشان می دهد

، بایستی اذعان نمودکه    WCAدرخصوص مفهوم بازاریابی    
امری ناملموس است و    ) به مفهوم مبادله در بازاریابی تجاری     (مبادله  

در واقع آموزش و متقاعد نمودن افراد در        در اینجا کاال یا خدمات،      
زمینه حفاظت آب است و وجه پرداختی نیز تغییرات مطلوبی است            

این موضوع  . که در رویه و رفتار افراد نسبت به آب ایجاد می گردد           
یکی از   . ]7[را غالباً تحت عنوان بازاریابی اجتماعی می نامند               

تی ارائه   خدمات اجتماعی که از سوی دولت یا مؤسسات دول                
می گردد تأمین آب است و یا در مواردیکه ارائه دهنده این خدمات            
مؤسسات خصوصی می باشند، دولت اقدام به وضع قوانین مربوطه            
می نماید تا بدین ترتیب در مورد وجود یک تعادل مناسب بین                  

 .خدمات اجتماعی و منافع اجتماعی اطمینان حاصل گردد

ه تحقیق در مورد بازار، از        فنون بازاریابی تجاری، از جمل     
جمله اموری می باشد که در بازاریابی اجتماعی از آن استفاده شده             
. که باعث تطبیق مفهوم بازار با ابزارهای ارتباطی مناسب می گردد            

 بکار  WCAچارچوب شاخصی که می تواند در بازاریابی اجتماعی        
د از   خالصه گردیده و توضیحات بیشتر نیز بع         11 .3رود در کادر    

 .کادر مذکور ارائه شده است

چنانچه دقت کافی بعمل آید اجزایی که در رابطه با مفهوم           
 ارائه گردیده اند، همگی    11 .3بازاریابی مطرح می باشند و در کادر       

 Pالبته به زبان انگلیسی با حرف          (با یک حرف آغاز می گردند         
 کمک  و این به نوبه خود از جمله فنونی است که به حافظه            ) بزرگ

اجزای . می نماید و غالباً هم توسط تجار مورد استفاده قرار می گیرد          
 :مورد نظر در قسمت ذیل بیشتر تشریح گردیده اند

ضروری است که مصرف کنندگان      :  (people)مردم   ) الف(
 جهت  WCAآب طوری طبقه بندی گردند که مناسبترین پیام              

 ارتباط  WCAبا  افرادیکه  . گروه اجتماعی خود را دریافت دارند       
برقرار می نمایند الزم است از مهارت های بازاریابی و آگاهی                  

 .اجتماعی برخوردار بوده ودر عین حال پویا و فعال باشند

پیام های مربوط به حفاظت آب در         :  (place)مکان   ) ب(
سطح اماکن مختلف اعم از منازل، ادارات، کارخانجات و یا مزارع           

 WCAرتباطی مناسب جهت بازاریابی      متفاوت بوده و روش های ا     
 .در بین آنها بایستی انتخاب گردد

در مبحث حاضر یعنی بازاریابی     :  (Product)محصول   ) پ(
چنانچه .  می باشد WCAاجتماعی، منظور از محصول همان آب و         

توجه اندکی به آب به عنوان یک محصول اساسی گردد، مثالً اگر             
بانه روز در دسترس باشد و یا       آب تنها برای چند ساعتی در طول ش        

دارای کیفیت نامناسبی باشد، ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب با           
 ارتقاء  مواد و موضوعات مرتبط با        .دشواری روبرو خواهد شد     

WCA               باید به خوبی و بقدر کافی طراحی و عرضه گردند تا نظر 
 .مردم نسبت به آرم تجاری سازمان های آب بیش از پیش بهبود یابد

 انتخاب ابزارهای     : (Promotion)ترویج یا ارتقاء        ) ت(
ارتباطی مناسب به منظور انطباق با مفاهیم بازاریابی و مخاطبین،                
موضوعی است که موجب موفقیت فعالیت ها در راستای ارتقاء یا             

 .ترویج فرهنگ حفاظت آب می گردد

 امکانات آموزشی مربوط به ترویج         : (Price)قیمت   ) ث(
WCA موالً به صورت رایگان و یا حداقل براساس قیمت اسمی           مع

در نتیجه مخارجی که صرف        . آن بین مردم توزیع خواهد شد         
 می گردد در مقایسه با هزینه های برگشتی حاصل از          WCAاجرای  

آب از جمله   . عملیاتی شدن این برنامه ها ممکن است تجاوز نماید         
رای حساسیت  کاالهایی است که قیمت آن در اغلب  موارد دا               

تا زمانیکه مردم، آب را به عنوان یک              . خاص سیاسی می باشد   
کاالی اقتصادی الزم جهت زندگی، بهداشت و توسعه اجتماعی             

دهند، برگشت کامل هزینه های تولید و         نبیش از پیش تشخیص       
 .توزیع آب دشوار خواهد بود

حضور فیزیکی :  (Physical Presence)حضور فیزیکی            ) ج(
سازمان آب به عنوان سازمانی مؤثر و کارآمد جهت جلب همکاری               

 .مشترکان در رعایت مصرف بهینه آب بسیار دشوار خواهد بود

 روشی که بر اساس آن سازمان های       :(Process)فرایند   ) چ(
روزانه خود نظیر پذیرش بازدید       ) فرایندهای(آب وظایف محوله     

پاسخ به مکاتبات مردم،    کنندگان، پاسخگویی به تماس های تلفنی،      
کارهای محوله در سطح خیابان ها را انجام می دهند، عامل مهمی در           
ارتقای دیدگاه های مشترکان نسبت به این سازمان ها بوده و این امر            
باعث دلگرمی بیش از پیش کارکنان و بهبود نظر آنها نسبت به                  

 .تصویری می گردد که از سازمان در ذهن خود دارند

وردی در مورد بازاریابی اجتماعی در زمینه               مطالعه م  
 خالصه گردیده است،     12 .3بهداشت در بنگالدش که در کادر          

  می باشد و WCAدارای نـکات آمـوزنـده ارزنـده ای جـهت ارتقاء 
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 چارچوب بازاریابی اجتماعی آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب.  11 .3کادر 

 مفهوم بازاریابی ابزارهای ارتباطی

)الف( کالم جاری )الف( مردم ـ مصرف کنندگان آب
)ب( تبلیغات و روابط عمومی ها ) ب( مکان ـ هرجایی که آب مصرف گردد

)پ( آموزش و اطالع رسانی ) پ( WCAمحصول ـ آب و 
)ت( آگهی بازرگانی ) ت( ترویج یا ارتقاء ـ روش های ارتباطی

)ث( ترویج بازار فروش و حراج ) ث(  و آبWCA وسایل مرتبط با قیمت ـ بهای
)ج( بسته بندی و عرضه مناسب ) ج( حضور فیزیکی ـ سازمان آب
)چ( جلب حمایت های مالی ) چ( فرایندـ بازاریابی اجتماعی

)خ( امور بازرگانی  

)د( واحد و آرم تجاری) هویت(نشان   

)ذ( رسانه ها از جمله اینترنت  

 .1998، سال Smith     اقتباس از : منبع 

 
مؤید این نکته است که کودکان می توانند عوامل مهم و مؤثری در              

 .بازاریابی اجتماعی محسوب گردند

 ابزارهای ارتباطی. 2

بازاریابی اجتماعی به مراتب دشوارتر و در عین دشواری،             
موفقیت بدست آمده نه تنها        . جالب تر از بازاریابی تجاری است       

منظور مروجین آگاهی رسانی    (اد بازاریاب   بستگی به مهارت های افر   
دارد، بلکه به انتخاب ابزارهای ارتباطی          ) در زمینه حفاظت آب     

صحیح جهت استفاده در محیط های مختلف بازاریابی هم مربوط              
روش ها و ابزارها را می توان تحت عناوین فهرست شده در          . می گردد

خاصی تشریح   که در بخش های فرعی بعدی با دقت نظر          11 .3کادر  
 .گردیده اند، به طور وسیعی طبقه بندی نمود

 کالم جاری) الف(

گفتگوهای مستقیم و رو در رو، بهترین نحوه برقراری                 
 می باشد و از این نظر      WCAارتباط بین مخاطبین هدف و بازاریابی        

نمی توان هیچگونه جایگزینی برای آن قائل شد و پس از آن ارتباط              
یام ها را در سراسر جوامع محلی گسترش          از طریق کالم جاری، پ      

به عنوان مثال طی دوسالی که سازمان آب نیویورک             . خواهد داد 
عهده دار اجرای برنامه کلی سنجش آب مصرفی گردیده بود،                 
کارمندان این سازمان هر شب، نشست های مستمری را به منظور                
تشریح منافع حاصل از این برنامه، جهت شهرهای مجاور برگزار                

این امر باعث گردید تا برنامه  سنجش مذکور مورد قبول               . مودندن
 .همگان واقع گردد

یک رویکرد اولیه این است که از اعضای نمایندگان                  
 نیز اطالق می گردد،    1مخاطبین هدف که گاهی به آنها گروه تمرکز        

. دعوت بعمل بیاید تا در یک جلسه بحث و تبادل نظر شرکت نمایند            
استمداران یا مصرف کنندگان آب در سطح        اعضای دعوت شده سی   

هدف از گردهمایی های مذکور،      . شهرک ها یا روستاها می باشند     
ایجاد گفتمانی می باشد که در اثر پاسخ به پرسش های اساسی ذیل              

 :بتوان درس های آموزنده ای را از آن فرا گرفت 

در حال حاضر دانسته های مردم در مورد آب و حفاظت           •
 آن چیست؟

سانی مصرف کنندگان عمده آب محسوب            چه ک   •
 می گردد؟

تصمیم گیرندگان اصلی در رابطه با آب و بهداشت چه            •
 افرادی هستند؟

مهمترین رسانه ای که از طریق آن مردم پیام های مورد            •
 نظر خود را دریافت می نمایند کدام است ؟

عملکرد گروه ها و انجمن های محلی در رابطه با آب به            •
 چه نحو است ؟

 کسانی بیشترین تأثیر را بر رفتار مصرف کنندگان            چه •
 خانگی دارند می باشند ؟

 
1 focus group 
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 .المدت تلویزیونی که در عین حال که یک برنامه عادی تلقی می گردد، اطالعاتی را نیز به بیننده ارائه می نمایند  منظور آگهی های نسبتاً طویل  1
2 Jari songs        3 Parishad Union 

 بنگالدش: بازاریابی اجتماعی در زمینه بهداشت . 12 .3کادر 

هدف راهبرد ملی ارتباطات در زمینه دفع بهداشتی فاضالب و مصرف آب سالم و بهداشتی در بنگالدش که از سوی یونیسف                               
افراد، بویژه کودکانی است که به بهداشت دسترسی نداشته و می توانند پیام های مرتبط با حفاظت آب را به بستگان و                      پشتیبانی گردیده، یافتن    
راهبرد مذکور، آموزش بهداشت را در برنامه آب و بهداشت مدارس مطرح می نماید که هدف این برنامه، احداث                      . اقوام خود منتقل نمایند   

مربوط به دفع فاضالب در سطح مدارس ابتدایی می باشد که در عین حال توأم با آموزش جهت ترویج                      تأسیسات آب و تأسیسات بهداشتی       
این استراتژی، دارای آرم مشخصی برای فعالتهای سازمان یافته خود است که فعالیت                . استفاده مستمر از این تأسیسات و نگهداری آنهاست         
شت و مصرف آب سالم و مطمئن با یک شخصیت محلی معروف کارتونی به نام کمال                 مذکور را از طریق مرتبط ساختن منافع حادث از بهدا         

 .انجام می دهد) عموچارلی(چاچا 

 دقیقه،  2 است که در برگیرنده برنامه های تلویزیونی کارتونی به مدت               مجموعه ای رسانه ای اجزای استراتژی ارتباطات شامل      
 ثانیه ای که پیام هایی    5 ثانیه ای که به طور مداوم پخش می گردند همراه با میان برنامه های             30 ، برنامه های تلویزیونی  infomercial«1«موسوم به   

اشاره نمود که چنین     » آیا شما امروز دست های خود را شسته اید؟        «را جهت ارتقاء تغییرات رفتاری ارائه می دهند که از آنجمله می توان به                 
 با توجه به فرهنگ سنتی، در فواصل برنامه های رادیویی در           2پخش آوازهای رایج  .  می گردند موضوعاتی به منظور جلب نظر کودکان طراحی      

 . زمانهای کوتاه از جمله موارد فوق محسوب می گردد

بررسی های متعدد به عمل آمده، مؤید این نکته است که خانواده ها در بنگالدش قسمت اعظم اطالعات خود را در زمینه مسائل                             
 هم برای گروهی از مردم که دارای تماس         مجموعه های ارتباطی . ریق برقراری ارتباطات شخصی بین افراد کسب می نماید       بهداشتی، از ط  

نزدیکی با خانواده ها و اقوام خود می باشند، در نظر گرفته شده که از آنجمله می توان به کارکنان بخش بهداشت، رهبران مذهبی نظیر ائمه                             
ضمناً فعالیتهای سازمان یافته مذکور کمک به ایجاد توانایی         . رکنان وابسته به سازمان های غیردولتی اشاره نمود      جماعت شهر و شبکه وسیع کا     

بازاریابی در تولید کنندگان محلی آبریزگاههای عمومی می نماید که این کار از طریق درج آگهی ها، تهیه پوسترها و مدلهای ماکت توالت ها                      
 .انجام می پذیرد

 که پایین ترین رده دولت در کشور        3»مجمع پریشاد «ارتقاء بهداشت در سطح روستایی بنگالدش، امکانات حمایتی اعضاء            به منظور   
 .مذکور محسوب می گردد، گسترش یافته است

 :شرح ذیل می باشدفعالیتهای سازمان یافته بر اثر تجارب یونیسف و سایر مؤسسات در زمینه بازاریابی اجتماعی، غنی گردیده است که اهم آن به 

که این مورد در اثر همکاری با مؤسسات بخش خصوصی مورداستفاده قرار گرفته و خدمات جامعی را                   منابع خارجی به کارگیری    •
 .در زمینه بازاریابی اجتماعی ارائه می دهد

 جهت ارائه پیشنهاد     که معموالً به منظور به چاپ رسانیدن مطالب خاصی، تقاضا               دستورالعمل های بهره برداری استاندارد     •
 .بخصوص و انتخاب مؤسسات مورد نظر تعیین می گردند

 در اثر مدیریت توسعه و اجرای فعالیت ها بدست می آید که این امر می تواند از طریق آموزش ارتباطات در سطح                         ظرفیت سازی •
 .منازل و کارآموزی کارکنان در مؤسسات بازاریابی اجتماعی تحقق یابد

که به منظور ایجاد همکاری و حداکثر تأثیرگذاری بر دیگر فعالیت های مرتبط با مسائل بهداشتی در نظر                    خشیارتباطات دورن ب   •
 . گرفته شده است
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استفاده از کالم جاری را شاید بتوان مؤثرترین رویکرد جهت           
 که فقیرتر بوده و        کلیه جوامع دانست، بویژه درخصوص جوامعی         

برپایی . امکان دسترسی به تلویزیون، رادیو و جراید بندرت وجود دارد         
گردهمایی با شرکت همسایگان محلی، راه اساسی جهت ایجاد تماس           
مستقیم بین مصرف کنندگان آب و کارکنان سازمان آب تلقی                   

در این گردهمایی ها، برقراری ارتباط مستقیم به منظور               . می گردد
 :یابی اجتماعی بایستی دارای ویژگی های ذیل باشدبازار

ارتباط مذکور به نحو مناسبی ایجاد گردد به طوریکه             •
 .بسیاری از مردم در آن شرکت نمایند

حتی المقدور از اصطالحات و شرایط محلی موجود             •
استفاده گردد بطوریکه مردم احساس نمایندکه                 
موضوعات مطروحه، به نوعی به آنها هم مربوط                 

 .گرددمی 

این پیام ها می بایست آنقدر تکرار گردند تا در حافظه             •
 .افراد  نقش ببندند

1 pester power     2 Water Supply and Sanitation 

Collaborative Council -WSSCC 

فهم و درک آنها به گونه ای باشد که در ذهن افراد                  •
 .توهم ایجاد ننماید

از آنجاکه تبادل نظر، مؤثرترین روش ارتباطی محسوب         •
 .می گردد لذا جنبه مشارکتی آن نیز باید حفظ گردد

طوری که خاطرات به یادماندنی از      بحث انگیز باشند به      •
 .این نشست ها بر جای بماند

توأم با ذکر نمونه و مثال باشد به گونه ای که انجام                   •
 مؤثر  WCAتمرینات و فعالیت های جدید مربوط به         

 .واقع گردد

 تبلیغات و روابط عمومی) ب

روابط عمومی ها، فراتر از نشریات مطبوعاتی یا ارتباطات            
کار روابط عمومی در واقع، حفظ و     . مل می نمایند رسانه ای صرف، ع  

توسعه ارتباطات مناسب بین گروه های مختلف مشترکان عمومی،            
بخشی به نام روابط    . دولت، سازمانهای غیردولتی و نظایر آن می باشد      

عمومی باید در سطح سازمان های دولتی و سازمان های تأمین آب              
 WCAدیکی را در ترویج     وجود  داشته باشد که همکاری مؤثر و نز        

 12 .3ادامه کادر 

 :درسها یا تجاربی که باید آنها را فرا گرفت عبارتند از

 پاسخگویی نسبت به نقش و مسؤولیت های مقامات دولتی، سازمان های غیردولتی و سایر افراد ذیربط؛نیاز به حداکثر شفاف سازی و  •

 تفکیک وظایف منجر به مشارکت بیش از پیش جامعه و ایجاد احساس مالکیت در بین مردم می گردد؛ •

 در تشویق خانواده هایشان جهت      ،)1»روش به ستوه در آوردن     «(تجربیات مربوط به بسیج اجتماعی نشان می دهد که کودکان به                •
 مشارکت در احداث آبریزگاههای عمومی نقش بسزایی را ایفا می نمایند؛

بسیج اجتماعی متمرکز که در آن سازمان های غیردولتی نیز نقشی را بر عهده دارند، موثرترین و کارآمدترین روش جهت نیل به                            •
از سازمان های غیردولتی صورت گیرد که وظیفه آنها حمایت و برپایی                اهداف می باشد که این کار باید در ارتباط با آندسته                

 کارگاه های آموزشی و انجام تالش های مختلف جهت ارتقاء مسائل آموزشی در سطح روستاهاست؛

تولید کنندگان خصوصی آبریزگاه های عمومی ، نقش بسزایی را در افزایش محدوده مناطق تحت پوشش این آبریزگاه ها ایفا                           •
نمایندکه این امر نه تنها از طریق فروش محصوالت مذکور، بلکه در اثر ارائه توصیه های الزم از طرف تولید کنندگان، محقق                          می 

 .می گردد

رویکرد درون بخشی، تشریک مساعی فعاالنه کودکان، نقش مؤثر سازمان های غیر دولتی و توسعه سیستم های پایش از جمله                            
های بازاریابی اجتماعی مسائل بهداشتی در بنگالدش است که در سطح بمراتب وسیع تری می توان آنها رابکار                  درس های مهم و کلیدی برنامه     

 .برد

 .2000  و یونسکو ، 2»شورای مشترک تأمین آب و بهداشت«:     منبع
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هرچندکه ممکن است بخش مذکور عمالً هدایت            . بعمل آورند 
 .فعالیت های مربوطه را بر عهده نداشته باشد

 آموزش و اطالع رسانی) پ

آموزش، عنصری مهم و کلیدی در رابطه با فعالیت های               
مرتبط با بازاریابی اجتماعی محسوب می گردد و وجه تمایز آن                 

آموزش از جمله    . ابی تجاری در همین مسأله است       نسبت به بازاری   
اموری است که فقط مختص دانش آموزان، همانطورکه پیش از این           
در این فصل در مورد آن بحث گردید، نمی باشد و مقوله مذکور                 
یعنی آموزش و اطالع رسانی باید در مورد کلیه رده های سنی                    

ی بازاریابی  صورت پذیرد و به طور کلی فرصت بسیار خوبی را برا            
اطالعات . پایدار و ایجاد ارتباط با نسل آینده فراهم می آورد                 

آموزشی درخصوص خدمات آبی و اقدامات مرتبط         
با صرفه جویی آب که به مصرف کنندگان آب، ارائه          
می گردد، نزد مردم به مراتب مقبول تر از صرفاً تشویق          
و نصیحت آنان به صرفه جویی در مصرف آب و یا              

ه برخی آمارها به صورت پخش آگهی ها،          حتی ارائ 
مثالی در این زمینه مربوط به کشور ژاپن             . می باشد

 . ارائه می گردد13 .3است که در کادر 

 درج آگهی تبلیغاتی) ت(

درچ آگهی در صورتی می تواند موفقیت           
آمیز باشد که به صورت جزء پیوسته ای از فعالیت های         

از . ر گرفته شود   مرتبط با بازاریابی اجتماعی، در نظ       
آنجا که رادیو و تلویزیون و جراید مطبوعاتی که از             
جمله شکل های سنتی رسانه ها محسوب می گردند،          
ممکن است به طور گسترده ای در دسترس برخی              
مخاطبین هدف نباشد، لذا بایستی دقت کافی در               
. انتخاب محیط رسانه ای مورد نظر صورت بگیرد             

 بوسیله انجام مشاوره های    آگهی های اثربخش، احتماالً  
 .تبلیغاتی، مدیریت و  برنامه ریزی می گردد

کشورهایی که دسترسی به اینترنت در آنها رو به رشد                    
 خود،   WCAمی باشد، بایستی در تبلیغات و در راهبرد ارتقاء                    

پایگاه های اطالعاتی را که به صورت حرفه ای طراحی گردیده اند، مد           
ال دولت هنگ کنگ، چین در پایگاه            بعنوان مث  . نظر قرار دهند    

اطالعاتی خود اقدام به تهیه آگاهی های تبلیغاتی به سبک آگاهی های            
تلویزیونی نموده که باعث ترغیب بیش از پیش مردم به نگهداری از                

اینترنت عالوه بر اینکه می تواند      . سیستم های لوله کشی منزل می گردد    

قی گردد، به منزله یک      به عنوان یک محیط درج آگهی تبلیغاتی تل          
منبع پایه گسترده در ارتباط با تجربیات و دانش حفاظت آب در                    

پایگاه اطالعات ملی آب و حفاظت       . سراسر دنیا نیز محسوب می شود     
آن می تواند بمنزله یک منبع اطالعاتی محلی جهت عموم مردم، از                

 2پیوست شماره   . جمله افراد حرفه ای شاغل در بخش آب به شمار آید         
برگزیده ای از پایگاه های اطالعاتی مرتبط با بحث حاضر را ارائه                  

 .می نماید

سازگاری رو به رشدی بین انتشار اطالعات از طریق اینترنت          
و لوح فشرده و آگهی های تبلیغاتی به چشم می خورد و این بدان                 
معناست که اطالعاتی که منبع آنها اینترنت می باشد به سهولت                  

 در دسترس افرادی قرار      CD-ROMق یک درایو     می تواند از طری  

 .گیرد که رایانه دارند ولی امکان دسترسی به اینترنت را ندارند

 اشاعه فرهنگ فروشندگی و فروش ویژه) ث(

همانند بازاریابی تجاری، هنگامی که فروش کاالیی با قیمتی         
پایین تر از قیمت اصلی آن برای یک دوره محدود صورت می گیرد،           

 باعث تبلیغات در مورد آن جنس یا کاال می گردد و این امر              به نوعی 
بعنوان . موجبات افزایش آگاهی مردم را نسبت به آن فراهم می آورد         

مثال سازمان تأمین آب ممکن است طی یک دوره بحران کم آبی               
اقدام به توزیع رایگان تجهیزاتی در بین مردم نماید که باعث کاهش             

نمونه ای از برچسب صرفه جویی آب در شهر توکیو، ژاپن. 19 شکل  
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الت های مجهز به سیفون گردد و یا         حجم میزان آب مصرفی در تو      
اینکه این سازمان ها می توانند تجهیزات مصرف بهینه آب را به قیمت           

 .یارانه ای در اختیار مشترکان خود قرار دهند

 بسته بندی و عرضه ) ج (

بسته بندی، ابزار ارزشمندی جهت تبلیغ محتوای کاال                
حتماً این آرم یا    می باشد و این تصور را در ذهن ایجاد می نماید که             

پوشه هایی که برای بسته های نرم افزاری          . عالمت را می شناسیم    
اطالع رسانی در زمینه حفاظت آب در نظر گرفته می شوند می توانند            
به گونه ای جالب توجه طراحی گردند که حتی قبل از باز نمودن                 

جزوات . آنها موضوع مورد نظر در ذهن افراد نقش ببندد                     
آگهی های تبلیغاتی و بسته بندی های مربوط به                اطالع رسانی،    

تجهیزات صرفه جویی آب همگی می توانند دربردارنده یک مضمون        
لطفاً در مصرف آب دقت     «واحد باشند به عنوان مثال در توکیو پیام          

 ، همواره پیام های      H2oیا در سنگاپور شخصیت کاپیتان          » نمایید
WCAرا در ذهن مردم تداعی می سازد . 

 حمایت  ها) چ(

حمایت های نقدی یا هر نوع حمایت دوستانه از سوی                 
سازمان های همکار عالقمند به مقوله حفاظت آب، باعث می گردد تا          
دامنه فعالیتهای سازمان یافته مرتبط با آگاهی رسانی در زمینه                    
حفاظت آب هرچه وسیع تر گسترش یابد و در مقابل این همکاری،             

نی که در این امر شرکت داشته اند، نام           به منظور قدردانی از حامیا      
در فصل دوم به    . شرکت و آرم خاص آن به نمایش گذاشته می شود         

 .طور مفصل تر و کامل تر به این موضوع پرداخته شده است

 برپایی نمایشگاه ها) ح(

برپایی نمایشگاه های خدمات آب به ویژه با موضوعیت              
 در  WCAی ارتقاء    فنون صرفه جویی آب، می تواند زمینه را برا           

سازمان های آب در برخی     . برخی از مخاطبین هدف فراهم نماید        
کشورها نظیر تایلند، توجه بیشتری را به ترتیب دادن نمایشگاه های             
سیار نموده اند و علت این امر آن است که می توانند این نمایشگاهها             
.را به سطح مدارس موجود در استانها و روستاها منتقل نمایند                    

 اطالعات توزیع شده درخصوص صرفه جویی آب در سطح شهر توکیو: ژاپن  . 13 .3ادر ک

قبوض آب و جزوات اطالع رسانی درخصوص صرفه جویی در مصرف آب که توسط اداره خدمات آب توکیو توزیع می گردد،                        
یعنی لطفاً در   ( » !Mizu wo taisetun«: همگی در بردارنده شعاری واحد است که به راحتی به خاطر سپرده می شود و آن عبارتست از                      

جزوات صرفه جویی در مصرف آب معموالً در اماکن خاصی نظیر پمپ بنزین ها و ساختمان های عمومی در معرض                 ). مصرف آب دقت نمایید   
 .دید مردم قرار می گیرند

 جهت کلیه مشترکان هر دو ماه یکبار         معموالً قبوض آب جهت مصرف گنندگان عمده هر ماه یکبار و            . فاصله زمانی ارسال قبوض آب    
 .ارسال می گردد

 اطالعات صرفه جویی آب در پایگاه اطالعاتی اینترنتی اداره خدمات آب توکیو و در نشریه این اداره تحت                     .اطالعات و هشدارهای ارسالی   
 .وبوس ها و قطارهای مسافربری به نمایش در می آیندپوسترها در ات. که ماهیانه منتشر می گردد، در دسترس عموم مردم می باشد» اخبار آب«عنوان 

 کتاب های تمرین دانش آموزی معموالً به صورت انبوه تولید می گردند و هزینه تهیه هر                ).بروشورها(هزینه کتاب های تمرین و جزوات      
 . سنت آمریکا می باشد60 الی 15هزینه تهیه جزوات بین .  دالر آمریکا می باشد75/0نسخه حدود 

 :بازخوردها، استعالمات و پاسخ های داده شده به مشترکان در زمینه های ذیل

 شکایت های دریافتی در اعتراض به هزینه باالی آب بهای مصرفی؛ •

 تدارک منابع اضطراری تأمین آب در شرایط پس از وقوع زلزله؛ •

 کیفیت آب جاری در شیرهای آب از نقطه نظر شرب؛ •

 ایج آزمایش های کیفیت آب که به طور مستمر انتشار می یابند؛طرح پرسش هایی درخصوص نت •

 پیگیری جهت اخذ اطالعات بیشتر درخصوص اقدامات مرتبط با صرفه جویی آب؛ •

 . میالدی2000اداره خدمات آب توکیو، ژاپن، سال :       منبع
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 بازرگانی) خ(

ابزارهای بازرگانی جهت آگاهی رسانی در زمینه حفاظت           
، برچسب ها، اعالمیه ها یا آگهی ها،      )بروشورها(جزوات  آب، شامل   

نمایش تصاویر نقاشی و نمونه هایی از تجهیزات صرفه جویی آب              
قدر مسلم موارد فوق بایستی به صورت جالب توجهی به             . می باشند

به عنوان مثال چنانچه محصولی که جهت          . نمایش درآورده شوند   
شی و بازدید از یک      فروش عرضه می گردد در قالب یک تور گرد         

تصفیه خانه آب باشد که تأسیسات آن کثیف و وضعیت نگهداری              
سیستم در آن نامناسب یا نامطمئن باشد، در این صورت قطعاً                     

 .پیام های حفاظت و کارآیی آب با شکست مواجه خواهند شد

 تصویر یا آرم تجاری و هویت واحد) د(

 با ایجاد نام چنانچه ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب توأم       
و نشانی مشترک و تصویر تجاری باشد، از موفقیت به مراتب بیشتری            

یک سازمان آب خصوصی یا دولتی             . برخوردار خواهد بود     
می بایستی به تصویری که نزد دولت، قانونگذاران و مشترکان خود             
در سطح جامعه اعم از سرمایه گذاران و مؤسسات اعطاء کننده وام              

 .توجه خاصی مبذول دارندایجاد می نماید، 

نام و نشان مشترک در واقع نشان دهنده ارزش های یک               
سازمان بوده و بایستی تصویر مقبول و رضایت بخشی را از کل                   

واضح ترین راه برای اینکه     . مجموعه خود در نزد مردم ایجاد نماید        
آرم یک سازمان در ذهن مردم متبادر گردد، شعارهای آن سازمان              

 شعارها باید در ادبیات ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت          است و از این   
آب، تهیه مطالب آموزشی، انجام تبلیغات و برپایی نمایشگاه  ها                 
استفاده نمود و به همان ترتیب جنبه هایی که سازمان ضمن فعالیت               
خود با آن سر و کار دارد، نظیر ساختمان های سازمان، عالئم                     

الشکل کارکنان سازمان، نامه ها و      سازمان، وسایل نقلیه، لباس متحد     
عناوین قبوض ارسالی جهت مشترکان همگی از جمله اموری                  

 .می باشندکه به طور دائم در معرض دید عموم قرار دارند

 همکاری با رسانه ها . 3

 به  WCAضروری است که کمیته مدیریتی برنامه ارتقاء            
ا رسانه های  همراه شرکاء خود و تیم های پروژه، ارتباط مناسبی را ب            

فعالیت سازمان یافته، که از سوی رسانه ها            . گروهی برقرار نماید   
پیش بینی بدی در مورد آن صورت بگیرد، با شکست مواجه خواهد             

سازمان های دولتی گسترده و سازمان های تأمین آب معموالً             . شد
دارای بخشی به نام روابط عمومی هستند که باید بعنوان یک فعالیت             

ضوع ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب را از نقطه نظر             اضافی، مو 

مدیریتی در دستور کار روزانه خود در ارتباط با رسانه ها و مردم قرار             
سازمان های مذکور به منظور جلب حمایت های الزم، نیاز به            . دهد

تکمیل اطالعات خود درخصوص اهداف، مقاصد و اجزای مفصل           
 . دارندWCAبرنامه ارتقاء 

ن های دولتی و سازمان های تأمین آب باید به منزله              سازما
منبع اولیه اطالعات دقیق و موثق درخصوص فعالیت های سازمان              
. یافته مرتبط با ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب تلقی گردند                

 کمک نمایند   WCAادارات روابط عمومی بایستی به تیم های ارتقاء        
ه خود جهت مصاحبه با        تا فرد مناسبی را بعنوان سخنگوی ادار           

در اغلب موارد الزاماً کارکنان روابط            . رسانه ها انتخاب نمایند    
عمومی ها نباید به عنوان سخنگوی مذکور در نظر گرفته شوند بلکه             
کلیه متخصصانی که در یک زمینه خاص دارای تخصص می باشند،           
افراد فنی که قادر به صحبت کردن آگاهانه در مورد جنبه های                   

فنون مدیریت تأمین و تقاضا هستند و در حین مصاحبه،                مختلف  
احساس جلب اعتماد بیشتری را ایجاد می نمایند، می توانند به عنوان            

در چنین مواردی الزم است کارکنان فنی به        . سخنگو انتخاب گردند  
طور کامل در زمینه ای که مصاحبه در آن صورت می گیرد، آموزش            

کنان روابط عمومی نقش مهمی را       داده شوند که در این مورد کار        
 بایستی در مواردی که      WCAکارکنان ارتقاء   . می توانند ایفا نمایند  

موضوع خاصی در مطبوعات و رسانه ها مطرح می باشد، از طریق               
بخشهای روابط عمومی، اقدام مقتضی را معمول داشته و                         
راهنمایی های الزم را وقتی که رسانه ها با آنها تماس حاصل                      

 . ایید، از آنها دریافت دارندمی نم

در برنامه ریزی فعالیتهای سازمان یافته مرتبط با ارتقاء                 
آگاهی در زمینه حفاظت آب، ادارات روابط عمومی بایستی قادر به            

 :ارائه کمک های الزم درخصوص جنبه های ذیل باشند

 یافتن زوایای    -زمانبندی انجام فعالیتهای سازمان یافته       •
ظور ایجاد عالقه در رسانه ها و          مختلف خبری به من     

 همچنین دستیابی به زمانبندی واقعی؛

 توصیه درخصوص اینکه         -رویکردهای رسانه ای       •
کدامیک از روزنامه نگاران رسانه ها و خبرنگاران ممکن       
است عالقه وافری با فعالیتهای سازمان یافته مربوطه              

 داشته باشند ؛

 منظور حفظ و      طراحی و انتشار اخبار به      -انتشار اخبار    •
 حمایت از فعالیتهای بعمل آمده ؛
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  عــکسبـرداری و    -فــرصــت هــای تصویـــربـــرداری  •
 فیلمبرداری های بموقع از محل ها یا موقعیت های صحیح؛

 طراحی شکل و محتوای نشریاتی که              -انتشارات    •
 می بایستی در فعالیتهای مربوطه مورد استفاده قرار گیرند؛

 بایگانی و بازیابی تصاویر مرتبط با         -کتابخانه تصویری  •
حفاظت آب به منظور مصور نمودن نشریات،                   
نمایشگاه ها و کلیه مواردیکه موضوع حفاظت آب باید         

 در آن ارائه گردد؛

 میالدی  1998سازمان تأسیسات عمومی سنگاپور در سال          
یک بحران مصنوعی را در مورد آب در سنگاپور ایجاد نمود که                 

ری از مشترکان قطع گردید، بدین ترتیب به آنها           طی آن، آب بسیا    
اجازه شد که زندگی بدون آب را تجربه نمایند و ببینند این امر تا                  
. چه حدی موجبات ناخرسندی افراد را در جامعه فراهم  می آورد              

تحقق این امر، مستلزم ایجاد ارتباط قبلی با رسانه ها، در حین و پس               
 آنها در جریان امر قرار گیرند و باید         از انجام عملیات قطع آب بود تا      

برنامه ریزی مفصلی در این زمینه صورت می گرفت و مدیریت این             
نتایج و پیامدهای برنامه فوق       . عملیات نیز با احتیاط عمل می نمود       

 ارائه گردیده   14 .3بسیار موفقیت آمیز بود که جزئیات آن در کادر          
 .است

 ظرفیت سازی . 4

جنبه های غیر فنی یک برنامه             امکان انجام تمامی          
آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب در سطح منازل علی رغم وجود           
تخصص الزم، میسر نمی باشد مدیران سازمان آب بایستی در زمینه             
ظرفیت سازی در داخل مجموعه سازمانی خود، بویژه در رابطه با                

ت جنبه هایی نظیر ارتباطات و مهارت های بازاریابی فرصت های بدس        
سازمان ها می توانند این مهارت ها را از طریق       . آمده را شناسایی نمانید   

 WCAجلب مشارکت های حمایتی سایر سازمان هایی که در برنامه           
همکاری می نمایند یا با خرید خدمات کارشناسی و اخذ اطالعات             

 .الزم از طریق انتقال دانش عملی یا تجربی کسب نمایند

ابط عمومی، آموزش و تدارک     واحدهایی که مسؤولیت رو   
اطالعات را به عهده دارند، واحدهای مهم و کلیدی جهت برقراری            

کارکنان . ارتباطات در سطح سازمان های آب، محسوب می گردند        
فنی الزم است که با کارکنان روابط عمومی به نحو مناسب توافق                

طالب نمایند و بدین ترتیب با استفاده از مهارت های خود نحوه ارائه م           
فنی جهت اطالع عموم را ارتقاء داده و در مواقعی که مستقیماً با                   

 .رسانه ها سروکار دارند، فنون الزم را تدارک ببینند

چنانچه در وضع کنونی، مؤسسات همکار دولت که در          
رابطه با ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب فعالیت می نمایند،            

 می توانند اقدام به     دارای واحد آموزشی و اطالع رسانی باشند       
تهیه امکانات یا وسایل خاصی جهت استفاده در سطح مدارس،           
دانشکده ها و گروه های مختلف جامعه نمایند و در صورت لزوم  
با متخصصان واحد آموزش همکاری نموده و یا متخصصان               

برنامه آگاهی رسانی در زمینه       . مربوطه را به خدمت بگیرند        
هت سازمان آب بویژه در زمینه      حفاظت آب، فرصت ایده آلی ج    

توسعه مهارت های آموزشی و تدارک اطالعات الزم فراهم              
می نماید و در صورتیکه این سازمان ها تاکنون جهت نیل به                
اهداف مورد نظر اقدام به تأسیس این واحدها ننموده باشند،               

 .می توانند تأسیس آن را در دستور کار خود قراردهند

 در راستای فعالیتهای          WCAهنگامی که برنامه          
سازماندهی شده حرکت می نماید، وجود مهارت های بازاریابی        

قدر مسلم سازمان های آب تا         . اجتماعی الزامی خواهد بود      
حدودی نیازمند تخصص خارجی در این زمینه می باشند زیرا             
تاکنون در سطح کشور های منطقه آسیا و اقیانوسیه چنین                   

ومی نظیر تأمین آب، نیاز به         استنباط گردیده که خدمات عم      
 فرصت  WCAخاطرنشان می سازد که برنامه        . بازاریابی دارد 

مناسبی را برای سازمان آب فراهم می نماید تا مهارت های                 
بازاریابی اجتماعی را در زیرمجموعه خود، از طریق همکاری با          
متخصصان موجود در خارج از سیستم، خواه بخش خصوصی و           

 .تی، توسعه دهندیا سایر مؤسسات دول

تجاربی که در اثر همکاری با متخصصان خارجی                 
بدست آمده است، باید از طریق برگزاری دوره های توسعه               

واحدهای توسعه منابع انسانی     . آموزش حرفه ای تکمیل گردد    
در سطح سازمان های آب باید اقدام به شناسایی کارکنانی                 

 عملی یا تجربی    نمایند که به بهترین نحو نسبت به انتقال دانش          
در زمینه های غیرفنی فوق پاسخ دهند و سازمان افراد مذکور را            
به دوره های آموزشی تخصصی بفرستد که دربردانده                     

 :موضوعات ذیل است

 مدیریت برنامه و پروژه غیر فنی؛ •

 روابط عمومی؛ •

برقراری ارتباط با رسانه ها از جمله کسب مهارت های            •
 الزم جهت انجام مصاحبه؛
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 »چکه شیر آب را قطع نمایید«فعالیت های سازمان یافته تحت عنوان : سنگاپور  .  14 .3ادر ک

، با هدف تأثیرگذاری بر روی تغییرات رفتاری افراد         1998فعالیت های سازمان یافته مربوط به صرفه جویی آب در سنگاپور در سال            
هدف . ویی آب را به منزله روشی در زندگی خود تلقی  نمودند              نسبت به مصرف آب آغاز گردید بطوریکه مردم به دلخواه صرفه ج               

اقدامات فوق، کلیه بخشهای مصرف کننده آب و تمرکز بر روی فعالیت هایی بود که مردم به نحوی با آن سروکار داشته و نیز مشارکت                           
 .جامعه در مقوله حفاظت آب بود

هبری از چندین مؤسسه و تعدادی زیرکمیته تشکیل گردیده بود و وظیفه            به منظور هدایت فعالیتهای سازمان یافته مربوطه، کمیته را        
زیرکمیته ها، همکاری در فعالیت های مختلف از جمله تبلیغات، افتتاحیه مراسم، گفتگو و انجام بازدید، برپایی نمایشگاه ها، تدارک                           

 .، بود»که شیرآبتمرین قطع چ«مسابقات، رویدادها و فعالیت سازمان یافته برجسته ای تحت عنوان 

بسیاری از فعالیت هادر قالب برگزاری مسابقات عکاسی و هنر، برپایی نمایشگاه های سیار در سطح مؤسسات آموزشی و حوزه های                  
انتخابی، سمینارها، گفت و شنود درخصوص حفاظت آب در سطح مدارس و مؤسسات عمومی و باالخره بازدید از تأسیسات آبی،                              

 هزار نفر از    153ات یا بروشورهای مربوط به صرفه جویی آب به چندین زبان چاپ گردید و مستقیماً برای بالغ بر                   جزو. سازماندهی گردید 
 .کارگران خارجی که در سنگاپور مشغول به کار بودند، ارسال گردید تا عادات خوب صرفه جویی آب به آنها آموزش داده شود

بود که طی آن    » چکه شیر آب را قطع نمایید      «صورت گرفت مربوط به عملیات       فعالیت سازمان یافته برجسته ای که در سنگاپور         
در این تمرین، آب    . عموم مردم به حفاظت آب فرا  خوانده شدند و مضمون آن عملیات، راهبردی بودن و ارزشمند بودن منابع آب بود                       

این احساس ایجاد گردد که اگر روزی شیرهای          هزار مشترک آب برای چندساعت در طول شبانه روز قطع گردید تا در مردم                  30حدود  
 .آب خشک شوند چه وضعیتی پیش خواهد آمد

تبلیغات رسانه ای گسترده ای درخصوص پیام فعالیت های مذکور از سوی روزنامه های محلی، کانال های تلویزیونی و ایستگاه های                 
 ها مصاحبه هایی صورت پذیرفت تا این پیام را در سطح             با کارمندان سازمان تأسیسات عمومی از سوی رسانه          . رادیویی صورت گرفت  
آگهی هایی از طریق پست در رابطه با صرفه جویی         . »آب منبع ارزشمندی است، روی هر قطره آن حساب کنید           «جامعه ترویج گردد که      

. گان عمده آب ارسال گردید    آب جهت کلیه اماکن خانگی و غیرخانگی و پوسترها نیز به کلیه مدارس، سازمان های دولتی و مصرف کنند                 
 . هزار دالر آمریکا بود600هزینه کل فعالیت های سازمان یافته مذکور در حدود 

 :بررسی هایی که متعاقباً در مورد نتایج فعالیتهای سازمان یافته فوق توسط یک مشاور خارجی انجام گردید مؤید آن است که

 .، ترغیب شدند که حفاظت آب را انجام دهند درصد افرادی که در این تمرین شرکت کرده بودند93 •

مردم چنین احساس نمودند که آگهی ها و تبلیغات تلویزیونی بیشترین سهم را در آگاهی آنها نسبت به ضرورت انجام حفاظت آب                         •
 .داشته و پس از آن بیشترین سهم را مقاالت روزنامه ها و جراید داشته اند

 .مفید واقع گردیده است» چکه شیر آب را قطع نمایید«اس کردند که تمرین عملی  درصد مصرف کنندگان خانگی احس80حدود  •

 .2000سازمان تأسیسات عمومی، سنگاپور،سال :        منبع

 
 

 بازاریابی اجتماعی؛ •

 کسب مهارت های الزم جهت ارائه مطالب؛ •

 تهیه نوشتارهای فنی جهت مخاطبین غیر متخصص؛ •

 ؛مدیریت برگزاری همایش های عمومی •

 

مهارت های مذکور جهت متخصصان فنی که ممکن              
است در آینده قدم درعرصه مدیریت گذارند، حائز اهمیت بوده            

 می تواند برای آن دسته از          WCAو فعالیت در زمینه برنامه           
کارکنان پویا، فرصت مغتنمی از نقطه نظر ارتقاء شغلی تلقی                 

 .گردد
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 ه حفاظت آبنقش زنان در ارتقاء آگاهی عمومی در زمین . 5

زنـــان مــی تـوانـنـد در بـرنـامـه ریـزی و اجـرای پـروژه های 
آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب به طور قابل مالحظه ای                    
مشارکت نمایند بویژه این امر هنگامی صادق است که آنها دوره های           
آموزشی الزم را گذارنده و حمایت های مناسبی از آنها در این                   

سازمان های زنان می توانند از طریق ایجاد       . ردخصوص صورت پذی  
 و آموزش اعضاء    WCA با برنامه    1ساختارهای دارای روح مشارکت   

خود جهت ایفای نقش بارزتر، مراتب حمایت خود را از این برنامه ها            
بعالوه مشارکت زنان دربردارنده منافع غیرمستقیمی          . ابراز نمایند 

و اجتماعی خانوار خواهد بود     جهت افزایش پتانسیل توسعه اقتصادی      
که به نوبه خود منجر به بازخورد آن به صورت آگاهی های زیست               

در مناطق روستایی که زنان غالباً           . محیطی گسترده تری می شود    
مدیران آب در سطح منازل به شمار می روند، احتماالً در مواقعی که             

ت زنان فعاالنه تشریک مساعی نموده و در زمینه اهمیت مدیری                 
صحیح آب در خصوص ارتقاء سطح بهداشت و بهداشت عمومی              
آموزش می بینند، پروژه های حفاظت منابع آب از موفقیت به مراتب           

 .بیشتری برخوردار خواهند بود

، توصیه می گردد که     WCAدر تهیه و اجرای پروژه های         
 :سیاست های ذیل مدنظر قرار گیرند

 
 
 
 
 
 
 
 
1 establishing cooperative 

 مؤسسات  ، از جمله  WCAهمکاران مدیریتی    )الف(
دولتی و مؤسسات همکار خارجی، بایستی سیاست های شفاف و غیر           
مبهمی درخصوص الزام و یا ایجاد زمینه های الزم جهت تشریک               

 اعمال نموده و بودجه هایی را        WCAمساعی زنان در فعالیت های       
 .بدین منظور تخصیص دهند

حداقل یک نفر از اعضای تیم پروژه موردنظر          )ب(
تجارب کافی در زمینه تشریک مساعی زنان در امور           بایستی دارای   

 .تأمین آب، دفع بهداشتی فاضالب و بهداشت باشد

در مراحل ابتدایی، سازمان های مناسبی باید به         )پ(
منظور تشریک مساعی زنان در ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب            

ند مورد شناسایی قرار گرفته و این سازمان ها بایستی فعاالنه در فرای             
 .برنامه ریزی پروژه شرکت نمایند

کارکنان پروژه بایستی دوره های آموزشی الزم     )ت(
را در رابطه با ابزارها و فنون مناسب فرهنگی جهت مشارکت زنان                

پایش . در امور تصمیم گیری، مدیریت و برنامه ریزی محلی بگذرانند       
الذکر مستمر و ارزشیابی نتایج باید در مورد کلیه فعالیت های فوق               

 .انجام گیرد

 نمایش تجهیزات ردیابی نشت آب برای دانش آموزان مدارس در ژاپن. 20شکل 
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 WCAسازمان های ملی زنان می توانند در اجرای پروژه های        
 : شامل مواردذیل نقش ایفا نمایند

مشارکت در اقدامات مرتبط با ترویج، آموزش و حمایت            •
 از فعالیت های آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب؛

تحقیق و ارایه گزارش درخصوص چگونگی مشارکت        •
، ارزشیابی فعالیت های انجام       درجمع آوری اطالعات  

یافته و تهیه موارد مطالعاتی مربوط به بهترین اقدامات             
 سازمان یافته؛

بازخورد از سوی گروه های زنان فعال در سطح جامعه            •
به منظور تهیه اطالعات مورد نظر در رابطه با اثربخشی            

  در سطح منازل؛WCAاقدامات 

یق کمک به     ضمناً سازمان های مذکور می توانند از طر           
استخدام نیروهای جدید زنان حرفه ای، باعث ترغیب گسترده تر قشر          
زن جهت تشریک مساعی در مدیریت برنامه های آگاهی رسانی در            

سازمان های مذکور همچنین می توانند      . زمینه حفاظت آب گردند     
مساعدت الزم را به ایجاد ارتباط با گروه های محلی زنان در                      

سازمان یافته مربوطه الزم است صورت بگیرد،         مواردیکه فعالیتهای   
نموده و نسبت به شناسایی زنان به منظور گذراندن دوره های                     
آموزشی مورد نظر اقدام کرده و باالخره کمک به سازماندهی                  

 .افزایش منابع مالی الزم جهت فعالیتهای فوق الذکر نماید

 دستیابی به گروه های بی سواد . 6

ویه و رفتار مخاطبین هدف که           مؤثرترین روش تغییر ر      
دارای سطح سواد پایینی می باشند، برقراری ارتباط بین آنها و افراد              

 می تواند در مورد کودکانی که هنوز       WCAپیام های  . مختلف است 
سواد خواندن را ندارند از طریق روش های مختلف از قبیل تماشای             

ی شعرهایی  کتاب های مصور، شنیدن شعرهای قافیه دار و به طور کل          
که توسط آموزگار خوانده می شود، انجام فعالیت هایی مبتنی بر                
بازی های کودکانه و باالخره برپایی طرح های نمایشی، با آنها ارتباط          

با افراد بزرگسال بی سواد نیز می باید از راه های مختلف          . برقرار نماید 
ه از  ایجاد ارتباط نمود که از آنجمله می توان به استفاده گسترد                 

ضمن . اشکال گرافیکی جهت رساندن پیام های مورد نظر اشاره کرد         
اینکه این امکان وجود دارد که در اثر انجام فعالیت های عملی نظیر              
ایفای نقش در نمایش ها و شرکت در مسابقات صرفه جویی آب                

 .بتوان با آنها ارتباط برقرار نمود

 اجرا . 7

گردید، ایجاد   همانگونه که در ابتدای این فصل بحث                 
تغییرات در رویه و رفتار افراد نسبت به حفاظت آب از طریق بازاریابی              
اجتماعی، با محدودیت هایی روبرو می باشد مگر اینکه مقوله حفاظت           
. آب از نظر قانونی، با مقررات و استانداردهای اجباری توأم گردد                

ه سر و   قانون باید به منظور جریمه نمودن سوء استفاده هایی از آب ک             
صداهایی را بدنبال داشته، به مرحله اجرا در آید و به منزله الگویی                   

در . برای دیگران تلقی گردد تا در مورد آموخته های خود تمرین کنند           
هر حال قبل از اجرای قانون، نحوه قانونگذاری باید مورد بازاریابی                

ریقی قرار گیرد به نحوی که قانون از سوی کلیه افرادی که قانون به ط               
 .بر روی آنها اثر می گذارد، درک گردد

مقررات اجرایی، دستورالعمل ها و استانداردهای اجباری در        
کشورهایی که از طریق قانون، از جمله قوانین مرتبط با طرفین تأمین             

 حمایت  WCAو تقاضای آب، از فعالیت های سازمان یافته مرتبط با          
 :می نمایند، به شرح ذیل است

 حفاظت آب و تعیین راندمان مصرف          تهیه طرح های  •
 آب توسط سازمان های آب؛

الزامی نمودن محاسبه میزان آب به حساب نیامده                 •
 اهداف برای سازمانهای آب؛

 استانداردهای حداقل کیفیت آب در نقاط انشعاب از شبکه؛ •

الزامی بودن اجرای دستورالعمل های لوله کشی در              •
ت و ملزومات مورد     ارتباط با استفاده از لوله ها، اتصاال       

 تأیید و مصوب؛

 صدور مجوز جهت لوله کش ها؛ •

 نصب اجباری تجهیزات صرفه جویی آب؛ •

مشخص نمودن ملزومات مصرف بهینه آب از طریق             •
 زدن برچسب بر روی آنها؛

تحریم فروش ملزومات تأیید نشده و لوازم مصرف               •
 غیربهینه آب؛

کسالی تحریم استفاده از لوله های شیلنگی در طی دوره خش           •
 براساس اعالم قبلی سازمان ارائه کننده خدمات آبی؛

بازاریابی وضع چنین قوانینی در سطح ملی، استانی و محلی            
امری ضروری به نظر می رسد و بایستی آن را بازبانی ساده،                       
عامه پسندانه و همراه با ارائه مثال های تصویری مشخص، جهت کلیه           

 فعالیت های سازمان یافته    در حین . مصرف کنندگان آب تشریح نمود    
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مرتبط با ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب، برگه های اطالع رسانی          
باید بین مصرف کنندگان آب توزیع گردد و قوانین بایستی به طور              
کامل به منظور بازرسی عمومی در سطح ادارات سازمان های آب در           

 اینترنت  قوانین مذکور را حتی می توان در     . دسترس عموم قرار گیرد   
مردم بایستی هیچگونه شک و تردیدی در این خصوص         . منتشر نمود 

نداشته باشند که پس از طی یک دوره منطقی از توفیق برنامه،                     
چنانچه حفاظت آب به صورت داوطلبانه انجام نپذیرد، سازمان آب            

 .متوسل به اجرای قانون خواهد شد

امع سازمان تأسیسات عمومی سنگاپور، در اجرای قانون ج             
این سازمان کلیه لوله های آب . حفاظت آب در سطح دنیا پیشرو می باشد

و اتصاالت مربوط به تأمین آب شرب را مورد کنترل قرار داده و                      
مجوزهای الزم را جهت شاغلین در بخش خدمات آب و پرسنل                   
لوله کش  صادر می نماید تا امور محوله را در سطح اماکن خصوصی به              

نصب تجهیزات صرفه جویی آب امری الزامی       . هندنحو مناسب انجام د   
است که از آنجمله می توان به توالت های مجهز به سیفون دارای ظرفیت            

که از  )  لیتر آب طی هر بار سیفون نمودن       5/4 الی   5/3خروج  (بسیار کم   
 میالدی نصب آن در کلیه اماکن بجز توالت های عمومی              1997سال  

 در سنگاپور، نصب وسایل      1983 سال   از. اجباری گردیده، اشاره نمود   
تنظیم کننده جریان ثابت و شیرهایی که به طور خودکار مسدود                     
می گردند، در سطح کلیه آپارتمان های مسکونی خصوصی بلندمرتبه و           

 .امالک غیرخانگی الزامی گردیده است

 براساس قوانین آب در جمهوری کره، کلیه          1998از سال   
لزم به احداث توالت هایی گردیده اند      ساختمان های اداری جدید، م    

 این قانون   2000که آب را به طور بهینه مصرف می نماید و در سال              
در مورد  . مشمول شیر ها و سردوشی های صرفه جویی آب نیز گردید        

اماکنی نظیر منازل و ساختمان های صنعتی که نصب تجهیزات                  
 این  صرفه جویی آب در آنها هنوز اجباری نگردیده، دولت نصب            

قبیل تجهیزات را در اینگونه اماکن مورد حمایت خود قرار داده تا               

 درصد کلیه منازل و        70 میالدی، در      2004بدین ترتیب تا سال        
ساختمان های موجود بازسازی و تعمیر و جایگزینی سیستم  ها                  

درخصوص ابنیه بزرگتر الزم است که سیستم های          . صورت پذیرد 
 و هزینه های صرف شده می تواند از       استفاده مجدد از آب نصب شود     

 .طریق کاهش هزینه های آب و فاضالب جبران گردد

معرفی نمودن استانداردها و دستورالعمل های اجباری               
مستلزم گام های مقدماتی است که باید بعنوان بخشی از برنامه ارتقاء            

WCAاین گام ها عبارتند از.  برداشته شوند : 

  و خدمات آبی؛آموزش تکنسین های لوله کشی •

ایجاد ارتباط با تولیدکنندگان و فروشندگان جزء ملزومات          •
و اتصاالت آب، به منظور کسب اطمینان از دسترسی به               

 موقع عموم به اقالم جدید مرتبط با مصرف بهینه آب؛

ایجاد ارتباط با بازرسان و بخش هایی که ساختار آنها تصویب             •
 وله کشی؛گردیده در زمینه دستورالعمل های جدید ل

آموزش مردم در مورد استانداردهای جریان مربوط به           •
ملزومات، لوازم و اتصاالت موجود در سرویس های           

 بهداشتی؛

 خالصه فعالیت ها. ج  

در این فصل خالصه ای از اجزاء، اقدامات و فعالیت های              
مختلف که جهت اجرای برنامه ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب            

 20. 3 الی   15. 3 بحث قرار گرفته و در کادر های        الزم می باشد، مورد  
در واقع اینها صورت ریزهای سریع و در عین حال           . ارائه گردیده اند 

جامعی از ابزارهایی هستند که در حال حاضر به طور موفقیت آمیزی            
در سطح کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه و سایر نقاط دنیا بکار                 

 .برده می شود

 بخش اول، نحوه اداره WCAورت ریز فعالیت های ص . 15 .3کادر 
 کارگاه های ملی سیاستگزاری در زمینه آب؛ • گروه های مشورتی عمومی؛ •

 نگرش و سیاست های ملی آب؛ • مشاوران مستقل آب؛ •

 تشکیل کمیته پارلمانی درخصوص آب؛ • انجمن های مصرف کنندگان آب؛ •

 ؛)شفاف(ای اداری غیرمبهم مسؤولیت ه • طرح های مدیریتی حوزه آبریز رودخانه؛ •

 انجام مشاوره های عمومی در زمینه مقوالت مرتبط با آب؛ • مؤسسات مدیریتی حوزه آبریز رودخانه؛ •

 قانون جامع آب؛ • اهداف مصرف آب؛ •

 مقررات و نظامنامه های مربوط به آب؛ • میزان آب به حساب نیامده هدف اعالم گردیده؛ •

 در نظر گرفتن مقررات خاص جهت ملزومات آب؛ • فه های آب؛سیاست های انتشار یافته درخصوص تعر •
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1 mail franking          2 board games         3 download 

 بخش دوم، تبلیغات و بازاریابی اجتماعی.   WCAصورت ریز فعالیت های  . 16 .3کادر 
 امور بازاریابی و روابط عمومی؛ • بررسی های تلفنی و بازاریابی؛ •

 اقدامات مرتبط با صرفه جویی آب؛ • پیام های انتظار تلفنی؛ •

 اعالمیه های خدمات عمومی؛ • حصوالت صرفه جویی آب؛بازاریابی م •

 استفاده از تابلوهای اعالنات در معابر عمومی و نصب پوسترها؛ • تجهیزات رایگان صرفه جویی آب؛ •

 توزیع جزوات و بروشورها؛ • ارائه هدایای رایگان حاوی شعارهای صرفه جویی آب؛ •

 رسوالت پستی به مصرف کنندگان آب؛ارسال م • تحقیق در مورد رویه و رفتار و آگاهی افراد؛ •

 ؛1معاف کردن بسته های پستی • امضای تعهدنامه به منظور صرفه جویی آب؛ •

 
 بخش سوم، پوشش رسانه ای.   WCAصورت ریز فعالیت های  . 17 .3کادر 

 انتشار مطبوعات؛ • درج آگهی های رادیو و تلویزیونی؛ •

 امه ها در زمینه حفاظت آب؛درج آگهی در روزن • انعکاس در اخبار تلویزیونی؛ •

 درج داستان ها در روزنامه ها در زمینه حفاظت آب؛ • تهیه برنامه های مستند تلویزیونی؛ •

 درج مقاالت در مجالت در زمینه حفاظت آب؛ • تهیه نمایش های تلویزیونی با موضوع آب؛ •

 پخش موارد خبری حفاظت از آب در رادیو؛ • تهیه فیلم با موضوعات مرتبط با آب؛ •

 تهیه برنامه های رادیویی مستند؛ • پایگاه های اطالعاتی اینترنتی؛ •
 تهیه نمایش های رادیویی با موضوع آب؛ • 

 
 ـ بخش چهارم، آموزش و برگزاری دوره آموزشی WCAصورت ریز فعالیت های  . 18 .3کادر 

 ن؛برگزاری دوره آموزشی جهت مربیا • توزیع رایگان نرم افزارها به صورت لوح فشرده؛ •

 تهیه راهنما جهت آموزگاران؛ • برگزاری کارگاه های عملی جهت دانش آموزان؛  •

 ملحوظ نمودن آب در برنامه های تحصیلی مدارس؛ • برگزاری نمایشگاه های مرتبط با آب در سطح مدارس؛ •

  ها؛تهیه مدل های مرتبط با آب در برنامه های تحصیلی دانشگاه • تدارک بازدیدهای میدانی جهت دانشجویان؛ •

 تهیه کتاب مرجع درخصوص آب در سطح مدارس؛ • استفاده از سخنران آموزش دیده جهت همایش های عمومی؛ •

 تکالیف درسی مرتبط با آب جهت دانش آموزان؛ • برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی در زمینه آب؛ •

 ان؛نمایش کیت های مربوط به آب جهت دانش آموز • انجام پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی؛ •

 تهیه برگه های فعالیت دانش آموزی؛ • برپایی دوره های آموزشی خارج از برنامه تحصیلی؛ •

  مرتبط با آب؛2بازی های تخته ای • انجام گفتمان با رهبران مذهبی جامعه؛ •

 تهیه کتاب های داستان و کمدی در ارتباط با آب؛ • انجام گفتمان با رهبران جامعه؛ •

  آنها رایگان است؛3بازی های اینترنتی که دانلود نمودن •  سازمان آب؛تهیه کتب راهنما جهت کارکنان •

 برپایی مسابقات و اعطاء جوایز در سطح مدارس؛ • آموزش فنی کارکنان سازمان آب؛ •

 دعوت سخنرانان مدعو از سازمان های آب؛ • برگزاری دوره آموزش عملی جهت پرسنل لوله کشی ؛ •

 تهیه فیلم های ویدئوئی آموزشی؛ • ت آب؛انجام گفتمان با تهیه کنندگان اتصاال •

 نمایش اسالید؛ • انجام گفتمان با تهیه کنندگان ملزومات آب؛ •
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1 Help desk 

 بخش پنجم، رویدادهای خاصـ WCAصورت ریز فعالیت های  . 19 .3کادر 
 برگزاری مراسم روز جهانی آب؛ • ایجاد نمایشگاه مرتبط با صرفه جویی آب؛ •

 برگزاری مراسم روز ملی یا محلی آب؛ • تأسیس پارک آبی و مراکز تفریحی؛ •

 برگزاری مراسم سال حفاظت آب؛ • تشکیل گروه های نمایشی و حرکات موزون؛ •

 تدارک نمایش های مرتبط با آب در جشنواره های محلی؛ • برگزاری نمایشگاه های هنری با موضوعات  آبی؛ •

 ها و نمایش های سیار؛برگزاری نمایشگاه  • اعطاء جوایز سالیانه مرتبط با مصرف بهینه آب؛ •

 تدارک کنفرانس های بین المللی؛ • اعطاء جوایز سالیانه در زمینه مقابله با آلودگی؛ •

 برپایی کنفرانس های ملی و منطقه ای؛ • در نظر گرفتن جوایزی در رابطه با رودخانه های پاک؛ •

 تأسیس مرکز ملی حفاظت آب؛ • در نظر گرفتن جوایز حفاظت محیط زیست؛ •

 
 بخش ششم، ارائه اطالعات و خدمات به مشترکان سازمانـ WCAصورت ریز فعالیت های  . 20. 3کادر 

 تهیه جزوات یا بروشورهای اطالع رسانی در مورد منابع آب؛ • در نظر گرفتن خط تلفن آزاد جهت گزارش موارد تخلف؛ •

به مکالمه   » 1جایگاهی جهت کمک رسانی     «در نظرگرفتن       •
 ندگان؛کنندگان تلفنی و بازدید کن

 تهیه بروشورهای اطالع رسانی در مورد خدمات آب؛ •

 تهیه بروشورهای اطالع رسانی درخصوص تعرفه های آب؛ • انجام ممیزی  رایگان در مورد آب و تعمیر موارد نشت آب؛ •

 تهیه هشدارهایی درخصوص صرفه جویی آب؛ • ارائه توصیه به ممیزیهای انجام یافته توسط مصرف کنندگان؛ •

 سیستم لوله کشی مناسب آب؛ • گروه های مصرف کننده عمده آب؛گفتگو با  •

 تجهیزات صرفه جویی آب که از تخفیف برخوردارند؛ • ؛)مایع و جامد(توصیه درخصوص به حداقل رسانیدن مواد زاید  •

 توصیه درخصوص ملزومات صرفه جویی آب؛ • ارائه توصیه به صنایع جهت استفاده از فن آوری پاک؛ •

 نصب برچسب های تأییدیه بر روی اتصاالت؛ • ت اقدامات مربوط به صرفه جویی آب؛ایجاد انگیزه جه •
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 اثربخشی پایش و ارزشیابی. فصل چهارم
 

 مقدمه. الف  

 راهبرد آگاهی در    14 و   13در این فصل به ترتیب گام های        
این . زمینه حفاظت آب یعنی پایش و ارزشیابی ارائه می گردند               

دوگام همراه با یکدیگر مبنایی را جهت ارزیابی اثربخشی ارتقاء               
شترکاً مورد بحث    آگاهی در زمینه حفاظت آب فراهم آورده و م            

 .قرار می گیرند

ایجاد فرهنگ آگاهی در زمینه حفاظت آب در بین تأمین             
کنندگان و مصرف کنندگان آب مستلزم وجود یک برنامه بلندمدت     
می باشد و از سوی دیگر زمانی می توان صرفه جویی در مصرف آب            
را بطور چشمگیری مشاهده نمود، که از اجرای برنامه های                      

به نظر می رسد که پایش و       .  چندین سال گذشته باشد     آگاهی رسانی
ارزشیابی ورودی ها و خروجی های برنامه به منظور نمایش روند               
مثبت برنامه های آگاهی رسانی و در راستای حفظ و تداوم                       

اجرای برنامه های آگاهی    . حمایت های سیاسی و مالی الزامی باشد       
رل های منظم و مداوم بر رسانی باید علناً شفاف و پاسخگو بوده و کنت    

عملکرد آنها و در راستای نیل به اهداف صورت پذیرد و در ضمن               
تغییرات مصرف آب که در اثر تغییر رویه و رفتار افراد حادث                    

 .می گردد مورد ارزشیابی قرار گیرد

پایش و ارزشیابی بایستی بعنوان جزء الینفک برنامه ریزی           
WCA آن هم باید تأمین گردد تلقی گردیده و بودجه متناسب با. 

 دالیل انجام پایش و ارزشیابی. ب  

دوجنبه مرتبط به هم وجود دارند که ضروری است مورد             
یکی ارائه برنامه و دیگری نتایجی        «پایش و ارزشیابی قرار گیرند        

 .است که برنامه به آن دست می یابد

 پایش، مشخص ترین قسمت مدیریت برنامه های            1اجرای
الزم است که هر تیم پروژه، پیشرفت            . ی گرددمذکور محسوب م   

برنامه ها در قبال فعالیت های زمان بندی شده، اهداف دست یافته و                 
بودجه در نظر گرفته شده توسط کمیته مدیریتی برنامه را مورد پایش              

کمیته مدیریتی باید به نوبه خود گزارش های پیشرفت کار           . قرار دهد 
 ادغام نموده و پیشرفت کلی حاصله را        واصله از سوی تیم های پروژه را     

ارزشیابی این  . در قبال طرح اجرایی پیشنهادی مورد پایش قرار دهد           
نوع پایش افراد را قادر می سازد تا براساس یک سری اصول منطقی                
                                                 
1 Delivery 

اقدام به تصمیم گیری نمایند تا بدین ترتیب برنامه طبق روال عادی                 
ن به تخصیص مجدد     خود پیش  رود که از جمله این اصول می توا             

منابع مالی، انسانی و تدارکاتی فعالیت هایی اشاره نمود که ثابت                   
 .گردیده که ساده تر از فعالیت های به مراتب دشوارتر، اجرا می گردند

 پایش و ارزشیابی مستلزم تالش قابل توجهی          نتایجکسب  
نتایج . می باشد، لیکن اهمیت آن در نهایت به مراتب بیشتر است               

 اجرای برنامه های آگاهی رسانی به میزان قابل مالحظه ای          حاصل از 
بستگی به نحوه ارائه این برنامه ها دارد و این مسأله دقیقاً در جایی                  

منظور اجرای برنامه و نتایجی که      (مشهود است که دوجنبه مورد نظر       
 .با هم وجود دارند) برنامه به آن دست می یابد

اسبی اجرا می شود نسبت     برنامه آگاهی رسانی که به نحو من      
به برنامه ای که دارای اجرای نامناسب می باشد نتایج بهتری را در بر              
خواهد داشت و چنانچه نتایج برنامه های مذکور بعنوان پیشرفت های          
اجرایی مورد پایش قرار گیرند، در ادامه اجرای برنامه می توان                  

ابع به سمت    تعدیل های اساسی تری را انجام داد تا بدین ترتیب من            
همانگونه . اجزایی که نتایج بهتری را در پی دارند، سوق داده شود             

که در بخش نخست فصل دوم بحث گردید نتایج برنامه های                    
آگاهی رسانی در مراحلی ظاهر خواهند شد که از حالت عدم آگاهی 
درخصوص موضوعات مرتبط با آگاهی در زمینه حفاظت آب به              

فراد رسیده که در این فرآیند یک حالت         ایجاد تغییرات رفتاری در ا    
نتایج اولیه باعث ارتقاء سطح آگاهی         . تسلسل به چشم می خورد     

درخصوص مسائلی می گردد که مردم به ارائه راهکار در آن مورد              
خاص عالقمند بوده و این مسائل چندان محسوس نمی باشد ولی آنها           

رد ارزشیابی  را می توان در اثر بررسی های اقتصادی ـ اجتماعی مو            
در واقع نتایج نهایی اجرای برنامه های آگاهی رسانی، ایجاد         . قرار داد 

تغییرات رفتاری در افرادی است که مسأله حفاظت آب را پذیرفته و            
به منابع آب احترام می گذارند و این به معنای کاهش مصرف آب از             

 .نظر کمی خواهد بود

بنا یا معیارهایی   ارزشیابی نتایج مستلزم این است که نقاط م         
در قبال این مسأله ایجاد گردد که کدام تغییرات را می توان در اثر                 

این موضوع در ادامه این فصل در          .  سنجید WCAاجرای برنامه    
 . مورد بحث قرار گرفته است1. زیربخش ت
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 انجام پایش و ارزشیابی. پ  

، WCAبرحسب شدت اقدامات انجام گرفته در برنامه              
 بایستی بطور ماهیانه یا هر سه ماه یکبار اقدام به پایش             تیم های پروژه 

و تهیه گزارش درخصوص فعالیت هایشان به کمیته مدیریتی بنمایند           
و در این گزارش ذکر شود که آیا به اهداف تعریف شده دست                   

 : یافته اند؟ مثال هایی که در این رابطه وجود دارد، عبارتند از

زوات یا بروشورهای   تعداد نرم افزارهای آموزشی و ج      •
اطالع رسانی جدید که طراحی گردیده، تولید و یا             

 .توزیع شده است

میزان پوشش رسانه ای ـ تیراژ مطبوعات چاپ شده،             •
گزارش های رادیو و تلویزیونی و فیلم های مستند و             
باالخره تعداد افرادی که از پایگاه های اطالعات               

 . بازدید بعمل آورده اندWCAاینترنتی 

د همایش های عمومی و جلسات مباحثه برگزار           تعدا •
 .شده

تعداد نمایشگاه های برگزار شده و تعداد افراد بازدید            •
 .کننده از آنها

افزایش زمان تخصیص یافته جهت آموزش آب در             •
 .برنامه های درسی مدارس

تعداد مدارس و مؤسسات آموزش عالی که از سوی             •
نه سخنرانان مدعو مرتبط با آب و آگاهی در زمی                

 .حفاظت آب، مورد بازدید قرار گرفته اند

تعداد بازدیدهای دانش آموزی از پایگاه های منابع آب         •
 .و تأسیسات تأمین آب

 .تعداد ممیزی هایی که در رابطه با آب انجام می گیرند •

تعداد تجهیزات صرفه جویی آب که در سطح اماکن            •
 .مصرف کنندگان نصب گردیده است

 .مات واصله از سوی عموم مردمتعداد پرسش ها یا استعال •

کمیته مدیریت برنامه های آگاهی رسانی که باید هر ساله             
یک گزارش عمومی تهیه نماید، می تواند پیشرفت های واقعی و                
پیشرفت های برنامه ریزی شده را مقایسه نموده و در این خصوص              
تصمیم گیری نماید که آیا الزم است منابع تخصیص یافته بین                   

ای مختلف تعدیل گردند تا نهایتاً پیشرفت های حاصله بیش          فعالیت ه
 .از پیش گردد

 نتایج پایش و ارزشیابی . ت  

 بررسی های پایه  . 1

از جمله شرایطی که قبل از آغاز برنامه های آگاهی رسانی            
می بایستی وجود داشته باشد، نقاط مبنا یا معیارهای مورد نیاز جهت             

وص افزایش آگاهی و تغییر رویه و         نتایج اولیه درخص  . پایش است 
رفتار افراد باید آشکار گردیده و کمیته مدیریتی بایستی پیشرفت های 
مثبت حاصله را جهت حفظ و تداوم تعهد سیاستمداران و منابع مالی             

لذا . نسبت به انجام برنامه های مورد نظر به منصه ظهور برسانند                 
در قبال آب،    ضروری است تا  رویه و رفتار صحیحی در مردم                 

مصرف آب و ضرورت حفاظت آن، قبل از آغاز هرگونه فعالیتی در            
، ایجاد گردد و این مهم می تواند با استفاده          WCAزمینه برنامه های   

از فنون مختلف بررسی اقتصادی ـ اجتماعی که در قست ذیل رئوس            
 .مطالب آن ذکر گردیده جامه عمل بپوشد

 در تبادل برنامه های    تغییرات کمّی در مصرف آب می تواند      
. اولیه تأمین آب و اطالعات مصرف آب مورد سنجش قرار گیرند             

این امر در اماکنی که کلیه مصارف و تأمین آب در حجم زیاد به                  
دقت مورد اندازه گیری قرار می گیرند و سوابق آماری مربوطه به               
خوبی نگهداری می شوند نسبتاً به سهولت انجام می پذیرد لیکن در             

تیکه اطالعات سنجش آب در دسترس نبوده یا اطالعات                 صور
در مورد  . مربوطه ناقص باشد این امر با دشواری مواجه خواهد شد            

اخیر، سازمان آب بایستی اقدام به انجام یک سری سنجش های                 
محلی هم در بخش تأمین و هم در بخش مصرف آب نموده تا                    

به کل سیستم   شاخص نمونه ای از سیستم موجود بدست آید و آن را           
شایان ذکر است که حفاظت آب احتماالً فقط در               . تعمیم دهند 

صورتیکه سیستم های تأمین آب کامالً و دقیقاً سنجیده شوند، مؤثر             
ارزشیابی هزینه ها و منفعت های سنجش کلی           . واقع خواهد شد    

 .سیستم، فراتر از حیطه کتاب راهنمای حاضر است

ه از پرسش  نامه های دارای      بررسی های پایه بایستی با استفاد     
دارای جواب های خاص، درخصوص     (پرسش های کامالً ساختاری     

همراه با راهنمای   (مصارف فعلی آب و پرسش های نیمه ساختاری           
در مورد آگاهی و رویکرد       ) پاسخ های اولیه برای مصاحبه شونده      

پرسش نامه ها برای  . نسبت به مسائل مرتبط با آب، صورت پذیرد           
 مختلف مصرف کننده آب تا حدودی متفاوت بوده و               گروه های

جمله بندی و نحوه ارائه سؤاالت بایستی به گونه ای باشد که فرد                 
در بیشتر کشورها،   . پاسخ دهنده حین مصاحبه احساس راحتی نماید       

مؤسسات برنامه ریزی با نحوه تهیه پرسش نامه های مربوط به                    
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 با مشارکت مؤسساتی     بررسی های اقتصادی ـ اجتماعی آشنا بوده و        
که وظیفه آنها تحقیق در بازار می باشد می توانند با تیم ارتقاء آگاهی            

موارد ذیل در برگیرنده      . در زمینه حفاظت آب همکاری نمایند         
موضوعاتی است که بایستی در پرسش نامه های مربوط به بررسی های         

 :فوق مدنظر قرار گیرند

 :مصرف آب در شرایط فعلیوضعیت اقتصادی ـ اجتماعی و )   الف(

مشخصات فردی پاسخ  دهنده اعم از سن، جنس و               •
 .سطح تحصیالت

نوع اماکن مورد نظر اعم از قدمت، وسعت، تعداد                •
 .اتاق ها، ارزش تقریبی ملک یا میزان اجاره پرداختی

در مورد منازل خانگی، تعداد ساکنین، سن، جنس،             •
وار سطح تحصیالت، سطح سواد، تعداد نان آوران خان        

 .و درآمد کل خانواده

میزان دسترسی به رسانه های جمعی اعم از رادیو،                •
 .تلویزیون، روزنامه ها و مجالت و کامپیوتر

قابلیت دسترسی به آب لوله کشی و بهداشتی، خواه              •
توسط کنتور سنجیده شوند یا خیر، آگاهی                     
درخصوص تعرفه ها و هزینه های ثابت، متوسط                

فشار و کیفیت آب، تواتر      صورتحساب ماهیانه، میزان     
 .قطع خدمات آبرسانی

اعم از توالت های مجهز به فالش تانک      (تعداد توالت ها    •
ثابت، توالت های دارای سیفون فشاری و توالت های           

، شیرآالت حمام و آشپزخانه و سایر                   )عمومی
 .شیرآالت داخلی و خارجی

که در مورد   (برآورد سهم آب مصرفی در هر مکان            •
 ). غیرخانگی حائز اهمیت استمصرف کنندگان

 .کمیت، هزینه و نوع مصرف آب حاصل از سایر منابع •

 .وسایلی که در سطح منازل از آب استفاده می نماید •

 : آگاهی در زمینه حفاظت آب)       ب (

 .آگاهی از سیاست های دولت در رابطه با آب •

آگاهی در مورد کمبودهای آب و نگرش افراد نسبت           •
 .ببه مصرف بهینه آ

مقبولیت هزینه های فعلی آب از دید مصرف کنندگان          •
 . واطالع از هزینه های واقعی آب

 .تمایل به پرداخت بیشتر در قبال خدمات بهتر •

میزان بهره وری مشهود در سطح سازمان های تأمین             •
 .آب

به منظور مشخص نمودن میزان دانش پاسخ دهندگان در              
ر استفاده از توالت های با     مورد اقدامات مرتبط با صرفه جویی آب نظی      

سیفون کم فشار، سردوش های کم فشار حمام، شیرآالت انگشتی،            
ممیزی آب، تعرفه های صرفه جویی آب و باالخره بازچرخانی آب            

 .پرسش های بیشتری باید انجام گیرد

به منظور بدست آوردن یک نمونه شاخص از جمعیت                
ری و اداری،    منطقه مورد بررسی در اماکن خانگی، صنعتی، تجا            

اندازه نمونه بر اساس      . نمونه برداری تصادفی باید صورت بگیرد       
اندازه کل جمعیت منطقه مورد نظر تغییر می کند، لیکن معموالً میزان           

 درصد می باشد و در مورد            5 الی     2این تغییرات در حدود          
 .جمعیت های کوچکتر این درصد بیشتر تغییر می کند

رسی مورد نظر می تواند از        روش های اجرای مطالعه و بر       
طریق مکاتبات پستی، مکالمات تلفنی و مصاحبه های شخصی                 

بررسی های پایه از طریق مکاتبات پستی چندان مورد         . صورت گیرد 
توصیه قرار نگرفته است زیرا بدست آوردن پاسخ های جامع در مورد 

ضمن اینکه تجربیات   . پرسش های نیمه ساختاری غیر ممکن می باشد     
د مؤید آن است که تعداد پاسخ های ارسالی، در مطالعات از              موجو

بررسی هایی که از طریق امکانات      . طریق مکاتبات پستی، کم است     
تلفنی انجام  می گیرند در صورتی می توانند مؤثر واقع گردند که                
دارندگان تلفن به قدری در منطقه تحت مطالعه گسترده باشند که               

هرچند که گاهی   . تصادفی انتخاب نمود  بتوان از بین آنها یک نمونه       
اوقات، معطوف نمودن توجه الزم پاسخ دهندگان به سؤاالت، از راه           

معتبرترین روش انجام یک مطالعه و         . دور دشوار به نظر می رسد      
بررسی پایه، از طریق مصاحبه حضوری می باشد که در آن هم                   

سخ به  مصاحبه کننده و هم پاسخ دهنده دارای تمرکز کافی جهت پا           
 .سئواالت می باشند

 بررسی های تکمیلی  . 2

، با  WCAبمنظور ارزیابی اثربخشی فعالیت های برنامه های       
در دست داشتن شرایط و نقطه نظرات پایه ای، انجام بررسی های                
تکمیلی درخصوص جمعیتی که پیام های آگاهی در زمینه حفاظت           
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. رنامه انجام پذیرد  آب را دریافت نموده اند، می باید در حین اجرای ب         
در این مرحله به منظور تمرکز بیشتر بر شناسایی تغییراتی که در اثر               
فعالیت های ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب ایجاد گردیده اند،            

پرسش هایی که  . پرسش نامه ها می بایستی مورد بازنگری قرار گیرند       
 :معموالً در بررسی های تکمیلی مطرح می شوند عبارتند از

آیا در وضعیت کنونی ضرورت حفاظت آب بهتر از             •
 گذشته درک می گردد ؟

آیا شما فکر می کنید تالش های شخصی شما هم                •
 می تواند تغییری ایجاد نماید ؟

 چگونه دریافت شده اند و کدام روش       WCAپیام های   •
 بیشترین تأثیر را ایجاد نموده است ؟

 بود داد؟چگونه می توان روش های دریافت پیام ها را به •

آیا تالش آگاهانه ای در زمینه صرفه جویی آب انجام            •
داده اید و از کدام روش ها بدین منظور استفاده                  

 نموده اید ؟

بررسی های تکمیلی بایستی هرساله انجام پذیرد و نخستین           
بررسی در حدود شش ماه پس از آغاز فعالیت های آگاهی رسانی              

 موفق از نظر میزان موفقیت         مقایسه نتایج بررسی های   . انجام  گیرد 
بدست آمده، یا در مورد برنامه و فعالیت های خاص آگاهی رسانی              
همراه با مقایسه بازخوردهای حاصله، باعث می گردد که بتوان در              
مورد فعالیت هایی که دارای موفقیت به مراتب بیشتری بوده اند،                

ونه های نم. تأکید نموده و در این راستا برنامه ها را تعدیل نمود                 
بررسی مورد نظر بایستی بطور تصادفی از بین مخاطبین هدف، که              
نمایانگر کلیه گروه های مصرف کننده آب هستند، انتخاب گردند،           
که از آنجمله می توان به کودکان ودانش آموزانی اشاره نمود که در            

تلفیقی از  . زمینه آب و حفاظت آن آموزش های بیشتری را دیده اند          
حبه حضوری و مصاحبه های تلفنی نیز قابل استفاده           روش های مصا 

 .می باشد

مثال هایی از بررسی های تکمیلی در کشورهای ژاپن و               
 . نشان داده شده است2 .4 و 1 .4سنگاپور به ترتیب در کادر های 

 

 بررسی های بعمل آمده درخصوص آگاهی نسبت به صرفه جویی در مصرف آب: ژاپن  . 1 .4کادر 

داگانه در زمینه آگاهی نسبت به صرفه جویی آب در ژاپن، که به فاصله دوازده سال انجام گردیده، نمایانگر آن                        دو بررسی ج  
سومین بررسی انجام شده در شهر توکیو       . است که آموزش عمومی مردم در رابطه با صرفه جویی آب مستلزم گذشت زمان طوالنی است               

 میالدی، مردم این شهر نسبت به اقدامات مورد نظر در راستای صرفه جویی آب               1996نشان می دهد که پس از کمبود شدید آب در سال           
 .پاسخ های به مراتب بهتری را داده اند

 

 درصد پاسخ ها

 1986ژاپن  1998ژاپن  1999فقط توکیو 
 پاسخ

 همواره آب را صرفه جویی می کنند 10 13 48

 برخی اوقات آب را صرفه جویی می کنند 42 57 43

 گاه گاهی آب را صرفه جویی می کنند 9 10 6

 .افراد آگاه بوده ولی صرفه جویی آب را انجام نمی دهند 27 17 3

 هرگز آب را صرفه جویی نمی کنند 12 3 0
 .2000       اداره خدمات آب شهر توکیو، سال :    منبع
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 حفاظت آببررسی های بعمل آمده درخصوص آگاهی نسبت به : سنگاپور . 2 .4کادر 

برنامه های در دست اجرای آگاهی رسانی و آموزش عمومی در زمینه حفاظت آب که توسط دولت سنگاپور هدایت گردیده                       
هدف از اقدامات .  بوده است1998 و 1996 و 1995شامل یک سری اقدامات تشدید کننده در رابطه با صرفه جویی آب، در طی سال های 

 1996بررسی های تکمیلی در سال      . ، ایجاد آگاهی عمومی درخصوص ضرورت حفاظت آب بود          1996 و   1995مربوطه در سال های     
 .بمنظور برآورد اثربخشی اقدامات انجام شده در آن سال انجام گردید

 
 1996نتایج بررسی های سال 

 .د داشت درصد مردم احساس نمودند که در آینده نقش مهمی را در زمینه حفظ منابع آبی کشور بر عهده خواهن94 •

 . درصد مردم درخصوص ضرورت صرفه جویی آب توجیه گردیدند91 •

 . درصد مردم بر این عقیده بودند که مسؤولیت مصرف دقیق آب با خود آنهاست83 •

 . درصد مردم متوجه شدند که صرفه جویی آب یک ضرورت فوری می باشد82 •

عمومی در مورد کاربرد منطقی آب انجام داده          درصد مردم عقیده داشتند که دولت اقدامات کافی درخصوص آموزش              75 •
 .است

 . درصد مردم تالش آگاهانه ای را در زمینه صرفه جویی آب در فعالیت های روزانه خود انجام دادند43 •

، تصمیم گرفته شد که اقدامات، از راستای ایجاد آگاهی در مردم به                 1996بر اساس یافته های بررسی های انجام شده در سال           
 به منظور تغییر رفتار     1998یکسری اقداماتی در سال     . یرگذاری در نحوه رفتار مردم نسبت به شیوه مصرف آب، سوق داده شوند            سمت تأث 

نتایج حاصله مؤید آن است که سری        .  انجام گردید  1999افراد نسبت به آب صورت گرفت و متعاقب آن بررسی های تکمیلی در سال                
 یک سطح به مراتب باالتری از تالش های آگاهانه جهت صرفه جویی آب انجام گردیده، از موفقیت                  اقداماتی که در راستای دستیابی به     

 .بیشتری برخوردار بوده اند

  1999نتایج بررسی های انجام شده در سال 

 . درصد مردم معتقد بودند که آنها در زمینه تغییر رفتار در مصرف آب تشویق بیشتری شده اند93 •

 .آگاهانه ای را در زمینه حفاظت آب انجام داده بودند درصد مردم تالش 84 •

 1996 نفر در سال    431هر دو بررسی مذکور با استفاده از مشاوران و از طریق انجام مصاحبه های رو در رو و با بزرگی نمونه برابر                      
 جمعیتی از میان افراد پانزده سال به باال         نمونه ها طوری انتخاب گردیده بودند که نمایانگر توزیع       .  انجام گردید  1999 نفر در سال     1026و  

 .باشند و در ضمن ویژگی های اصلی نظیر جنسیت، نژاد، سن، نوع ساختمان منازل و شرایط کاری نیز در نظر گرفته شده بود

 .2000سازمان تأسیسات عمومی، سنگاپور، سال :      منبع
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آب در سنگاپورپوستری حاوی پیام های مربوط به بستن شیر  . 21شکل 
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بررسی های تکمیلی در اغلب موارد می تواند نشان دهنده           
در مورد بهترین . نمونه های مناسبی از عملیات صرفه جویی آب باشد

عملیات مورد نظر بایستی بررسی های الزم انجام گردیده و بطور              
مفصل مورد ارزشیابی قرار گرفته و نهایتاً نتایج جهت استفاده عموم           

کمیته مدیریتی آگاهی رسانی در زمینه حفاظت       . نتشرگردندمردم م 
آب ممکن است جوایزی را جهت بهترین عملیات در نظر گیرد تا              
 .دیگران را به منظور ایجاد رقابت برای اقدامات مشابه ترغیب نمایند

 در زمینه بهترین     ]3 و    2 و    1[در انگلستان، سه گزارش       
هر یک از این موارد      . تعملیات صرفه جویی آب انتشار یافته اس       

مطالعاتی، به عنوان بخشی از دستورالعمل های ارزیابی محسوب             
می گردند که جهت اعطای جایزه بهره وری آب بطور مستقل                 
ارزشیابی گردیده و این مطالعات موردی، در بخش های ارتباطات،          

مشترک و  ) مروجین(صنعت و تجارت، بخش عمومی، پیشگامان         
حقیق و توسعه و شرکت های خصوصی آب         پروژه های گروهی، ت  
مطالعات موردی انتشار یافته الزاماً می بایستی       . گردآوری گردیدند 

مدارک کمیتی و در عین حال شفافی را در مورد میزان صرفه جویی   
آب و هزینه های صرفه جویی شده ارائه نمایند و در واقع مدارک              

آب دارد  فوق سهم مهمی در نیل به هدف ایجاد فرهنگ حفاظت             
 . که اساس آنرا ارزشیابی تشکیل می دهد

 شاخص های عملکرد سازمان های آب  . 3

حفاظت آب، موضوعی است که نباید آن را در بخش                
 3. همانگونه که در بخش ب          . تأمین آب به بوته فراموشی سپرد      

فصل سوم بحث گردید، سازمان های تأمین آب بایستی میزان          ) ب(
ای بخش تأمین آب خود را ارتقاء داده و              بهره وری در فعالیت ه   

متداولترین و  . عملکردشان را مورد پایش و ارزشیابی قرار دهند           
مؤثرترین روش بکارگیری یک سری شاخص های عملکرد،  انجام          
اقدامات الزم در مورد خروجی های برنامه های آگاهی رسانی و              

طه نظر  عملکرد یا خدمات ارائه شده از سوی سازمان های آب از نق           
. کمی می باشد تا بتوان تغییرات را بطور سالیانه مورد پایش قرار داد            

شاخص های عملکرد به تعاریف دقیق مقادیر کمّی قابل سنجش              
 :متکی بوده و ممکن است شامل موارد ذیل باشند

 .مقادیر آب به حساب نیامده •

 .تأمین آب، مصرف آن و تعداد انشعابات آب •

 .کیفیت آب •

شترکان، تعداد شکایات واصله و         میزان رضایت م     •
 زمان الزم جهت رسیدگی به آنها؛

تعداد لوله هایی که دچار ترکیدگی گردیده یا دارای          •
 نشتی می باشند و مدت زمان الزم جهت تعمیر آنها؛

 درصد متوسط کنتورهای خراب درهر زمان؛ •

نسبت تعداد کارکنان سازمان های آب به تعداد                •
 مشترکان آنها؛

 ای در حال بهره برداری؛هزینه واحده •

 خدمات،   -شاخص های مالی نظیر نسبت بدهی            •
حساب های قابل دریافت و باالخره نسبت                     

 .سرمایه گذاری

در دستورالعمل بهترین عملیات که از سوی انجمن                  
 انتشار یافته است، طیف         ]IWA ]4بین المللی آب موسوم به         

راه گسترده ای از شاخص های عملکرد مشخص گردیده که به هم           
مراجعه به  (نرم افزار رایگان آن در اینترنت قابل دسترس می باشد            

مقایسه تغییرات سالیانه      ).  راهنمای حاضر     2پیوست شماره      
شاخص های انتخابی، از نظر گرافیکی یا از طریق نمایش در جدول            

. نشان می دهد که عملکردهای یک سازمان ارتقاء یافته است یا خیر          
 در  IWAناسی توصیه شده از سوی         و واژه ش   ) آرایش (1فرمت

رابطه با محاسبه بیالن آبی، که بمنظور محاسبه آب به حساب نیامده            
شایان ذکر است .  نمایش داده شده است3 .4بکار می رود، در کادر 

که ضمناً متدولوژی مذکور می تواند جهت محاسبه میزان کاهش            
 در مصرف معقول آب از سوی مصرف کنندگان آب بکار گرفته            

 .شود

 پایش و ارزشیابی مصرف کاهش یافته  . 4

هدف نهایی ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب، ایجاد             
افزایش آگاهی و تغییر رفتاری در افراد در قالب میزان آب مصرفی            
کاهش یافته از طریق صرفه جویی هایی است که هم در بخش                  

 .دانجام می پذیر) مصرف آب(و هم در بخش تقاضا ) تأمین(عرضه 

به کمک پایش شاخص های عملکرد سازمان های آب که           
در بخش قبل در مورد آن بحث گردیده، می توان میزان کاهش آب              
مورد نیاز در بخش تأمین آب، بویژه از نقطه نظر کاهش میزان آب                

کاهش در بخش تقاضا را نیز می توان       . به حساب نیامده را، کمّی نمود     

                                                 
1 Format 
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. بوسیله کنتور اندازه گیری نمود    از طریق پایش مصارف سنجیده شده       
محاسبات مربوط به کاهش آب مصرفی در کل یک سیستم تأمین               

بسیار پیچیده خواهد   ) در طول ایام سال   (آب بدلیل نوسانات مصارف     
انشعابات جدید آب، افزایش تولید صنعتی در سطح کارخانجات         . بود

موجود، بهبود وضعیت اماکن مسکونی از طریق نصب سیفون در                
حتی آنهایی که دارای     (والت ها، بکارگیری ملزومات مصرف آب        ت

و باالخره افزایش نوسانات فصلی در مصرف         ) کارایی باالیی هستند  
آب بدلیل تغییرات آب و هوایی، کلیه کاهش هایی که در اثر اجرای             
برنامه های آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب ایجاد می گردد را از             

 روند تغییرات در مصرف آب را می توان در             .نظرها پنهان می نماید   
طول زمان مورد ردیابی قرار داد لیکن محاسبه میزان مصارف کاهش            

 . یافته بطور دقیق امکان پذیر نیست

 پایش از طریق مؤسسات قانونگذاری . 5

در کشورهایی که صنعت تأمین آب بطور کامل و یا                  
سط دولت  بخشی از آن خصوصی می باشد همواره وضع قوانین تو          

انجام می پذیرد که از جمله وظایف دولت پایش شرکت های بخش          
خصوصی مرتبط با برنامه های تکمیلی درخصوص برنامه های ارتقاء        

بعنوان مثال در انگلستان و      . آگاهی در زمینه حفاظت آب می باشد      
ولز، شرکت های خصوصی جهت ارتقاء بهره وری دارای وظیفه             

1 (OFWAT)یعنی اداره خدمات آب      اجباری بوده و قانونگذار      

فعالیت شرکت های مذکور را پایش نموده و سالیانه گزارشی را               
 .جهت دولت و عموم مردم تهیه می نماید

 (NRW)بیالن منابع آب به منظور تعیین آب به حساب نیامده : شاخص های اجرایی . 3 .4کادر 
 )مشترک سنجیده شوندـ مترمکعب به ازای هر سال توصیه گردیده استکلیه موارد مندرج در این کادر باید براساس یک واحد (

 
آب محاسبه شده  مصرف اندازه گیری شده و دارای صورتحساب

 مصرف اندازه گیری نشده و دارای صورتحساب )دارای درآمد(

مصارف مجاز 
دارای صورتحساب

 مصرف اندازه گیری شده ولی قبض صادر نشده

 مصرف اندازه گیری نشده و قبض هم صادر نشده

مصارف مجاز فاقد 
 صورتحساب

مصارف 
 مجاز

 مصرف غیرمجاز

 سنجش های نادرست
 تلفات مشهود

تلفات واقعی در خطوط اصلی آب خام و در محل تأسیسات 
 )در صورت امکان(تصفیه آب 

 نشت از محل خطوط انتقال و یا خطوط اصلی شبکه توزیع

 نشت و سرریز آب حین انتقال و یا از محل مخازن ذخیره توزیع

آب به حساب 
 نیامده 

 )فاقد درآمد(

 نشت از محل انشعابات آب تا نقطه سنجش

 عیتلفات واق

 تلفات آب

حجم 
ورودی 
 سیستم

 .2000، سال IWA     شاخص  های اجرایی جهت تأمین آب و بهداشت، : منبع       

 دارد پایش مصارف شخصی یک      روش دقیق تری که وجود   
واحد مسکونی نمونه مجهز به کنتور می باشد که به نوبه خود هدف              
اقدامات آگاهی رسانی بوده و جهت افزایش معقول مصارف خود             

براساس نمونه برداری  . مجبور به پرداخت هزینه های اضافی است         
انجام گرفته، می توان یک هزار واحد مصرف کننده را بطور انفرادی           
از طریق قرائت هفتگی کنتور مورد پایش قرار داد تا بتوان روند کلی         

. را درخصوص مصارف روزانه آنها در طی زمان بدست آورد                 
قرائت های حاصله را می توان با روند مصرف در کل سیستم مورد               

 .مقایسه قرار داده و تصویر شفاف تری را ترسیم نمود

 مقرون به صرفه از     اداره خدمات آب پیگیر تهیه اسناد مالی       
. سوی شرکت های آب درخصوص برنامه های بهره وری آب می باشد

میزان آب تحویل    : این موضوع از طریق آمارهای کمّی از جمله           
شده، تلفات آب در شبکه توزیع، نشتاب، مصارف خانگی و                    
غیرخانگی به صورت گزارش در می آید، که این گزارش ها بطور              

 به اداره خدمات آب ارائه گردیده و         ساالنه توسط شرکت های آب   
در این گزارش ها، اداره خدمات آب       . بطور مستقل پایش می گردند   

هر یک از عملکردهای شرکت های آب را با طرح تجاری مربوطه              
مقایسه نموده و در نتیجه به عنوان بخشی از توسعه خدمات آب با                 

 .مدیریت بهینه، اقدام به تعیین اهداف جدید می نماید

1  Office of water services. 
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زارش سالیانه اداره خدمات آب انگلستان و ولز در مورد            گ
، کلیه اجزای راهبردهای بهره وری         ]5[نشتاب و بهره وری آب         

شرکت های آب از جمله نشتاب، تعمیرات خطوط آبرسانی، سنجش         
آب، تعرفه ها، آموزش عمومی و تدارک اطالعات الزم جهت                

 ترتیب دولت و    بدین. مشترکان را در بر گرفته و توصیف می نماید         
عموم مردم کامالً در جریان فعالیت های حفاظت آب در هر یک از             

 فعالیت های   1ضمناً صورت ریز  . شرکت های آب قرار می گیرند       
در واقع )  مراجعه گردد5 .3به فصل سوم، کادر (شرکت های مذکور 

به منزله تبادل اطالعات بین شرکت های آب بوده و آنها را قادر                  
وشش وسیع تری را به روش ها و رویکردهای مؤثر جدید    می سازد تا پ  

 .بدهند

ضمناً اداره خدمات آب انگلستان و ولز درخصوص موارد           
 :ذیل اقدام به پایش، ارزشیابی و تهیه گزارش می نماید

در حال حاضر تأمین آب در         (برآورد میزان نشتاب       •
انگلستان و ولز بطور کامل مورد سنجش قرار                   

 ).نمی گیرد

 . مقادیر نشتاب در سطح بین المللیمقایسه •

تعیین میزان نشتاب هدف به منظور دستیابی به مقادیر             •
 .مورد نظر

سیاست های شرکت درخصوص تعمیر و تعویض              •
 .خطوط آبرسانی

 .فعالیت های ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب •

نمونه هایی از عملیات مناسب جهت ارتقاء بهره وری           •
 .آب

دمات آب در انگلستان و ولز در       از زمان خصوصی سازی خ   
، شرکت های آب اقدام به جمع آوری و انتشار منظم               1989سال  

گزارشات نموده و نشان داده اند که در اثر انجام یک سری اقدامات             
گسترده در خصوص حفاظت آب بویژه از نقطه نظر کاهش موارد              

افته نشتاب، میزان آب مورد نیازی که فعالً باید تأمین گردد، کاهش ی
 .است
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 نتیجه گیری و پیشنهادات.  فصل پنجم
 

 نتیجه گیری.  الف

 چالش های پیش روی مدیریت آب.  1

دولــت های کشــورهای منطقه آسیـــا و اقیـانوسیــه، متوجه       
چالش های عظیمی گردیده اند که پیش روی مدیریت منابع آب و             

 .تأمین آب می باشد

یاستهای مقتدرانه  به منظور نیل به امنیت آبی پایدار توأم با س          
در زمینه حفاظت آب، اعمال مدیریت یکپارچه منابع آب ضروری             

 .به نظر می رسد

در بسیاری از مناطق آسیا و اقیانوسیه میزان رشد                   •
جمعیت و مهاجرت به شهرها گوی سبقت را از میزان            

 .آب آشامیدنی قابل دسترس ربوده است

ب در حال حاضر در این کشورها مقدار قابل توجهی آ          •
به هدر رفته، تلف گردیده یا به صورت غیر مؤثر                 
مصرف می گردد و به همین دلیل حفاظت آب از                
جمله اجزای الزم سیاست های مدیریتی بخش آب            

 .محسوب می گردد

اگرچه تمرکز کتاب راهنمای حاضر بیشتر بر روی              •
حفاظت تأمین آب آشامیدنی می باشد، لیکن از آنجا           

نون بیشترین سهم را در      که معموالً بخش آبیاری تاک     
میزان آب مصرفی داشته است، انجام تالشهای مشابه           

 . در بخش کشاورزی امری الزامی می باشد

هدف این کتاب راهنما، سه گروه اصلی یعنی                    •
سیاستمداران و سیاستگزاران، مدیران آب و افراد              
حرفه ای شاغل در بخش آب و متخصصان آموزش و           

 که باید به منظور ایفای       بازاریاب های اجتماعی هستند  
نقش مهم و کلیدی خود در ارتقاء سطح آگاهی کلیه            
مصرف کنندگان، ضرورت حفاظت آب را کامالً            

 .درک نمایند

ایجاد فرهنگ آگاهی در زمینه حفاظت آب دارای              •
این مزیت است که سطح خدمات آبی را، که بخش             
اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی است، ارتقاء داده و         

 .ین زمینه مشارکت می نمایددر ا

 تهیه راهبرد ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب.  2

 نیاز به اعمال یک        WCAبه منظور تهیه راهبرد ارتقاء          
نتایج مهم و کلیدی در این خصوص در         . رویکرد ساختاری می باشد  

 :ذیل آمده است

، استفاده از یک رویکرد از      WCAجهت تهیه راهبرد     •
البته . ولویت بیشتری برخوردار است    باال به پایین از ا      

هیئت (مشروط بر اینکه تحت نظر کمیته مدیریتی              
 قرار داشته باشد، که به نوبه خود         1چند رشته ای ) مدیره

 .این مهم نیاز به اهداف و شرح خدمات شفاف دارد

هرگونه مشاوره با افراد ذینفع در مسائل مرتبط با آب              •
 .ردد می گWCAباعث ارتقاء تدوین راهبرد 

مسائل سیاسی که در بعد محلی مطرح می گردند، شیوه          •
 را تحت تأثیر قرار      WCAبرقراری ارتباط با پیامهای      

 .می دهد

شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و          •
جغرافیایی می تواند از نقطه نظر محلی بر روی راهبرد           

 .موردنظر تأثیرگذار باشد

وجود دارد می توانند   قوانین اکیدی که در رابطه با آب         •
بطور قابل مالحظه ای کمک به ترویج آگاهی در               

 .زمینه حفاظت آب نمایند

رهبران جامعه، سازمانهای غیردولتی، رسانه های               •
گروهی و سایر افراد تأثیرگذار در سطح جامعه باید             
نخستین گروه های مخاطب جهت ارتقاء سطح آگاهی        

آنها جهت  در زمینه حفاظت آب را تشکیل داده و از             
 استفاده   به کلیه مصرف کنندگان     WCAانتقال پیام های    

 .گردد

ایجاد مشارکت های راهبردی در کلیه سطوح باعث            •
 و ارتقای آن        WCAافزایش مسؤولیت در قبال          

 .خواهد گردید

جلب مشارکت حمایت کنندگان مالی بخش                   •
خصوصی و دولتی در سطوح ملی و بین المللی باعث            

                                                 
1 Multidisciplinary 
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 گردیده و     WCA برنامه های     افزایش میزان اعتبار    
منجر به پیشرفت های چشمگیری جهت اجرای این            

 .برنامه ها خواهد شد

ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب در مناطق                    •
روستایی و مناطق حومه شهری می تواند سبب تکمیل          
اقدامات زیست محیطی و ایجاد آگاهی در زمینه مسائل        

ین مناطق  بهداشتی و دفع بهداشتی فاضالب در سطح ا        
 .گردد

پیام های مهم و کلیدی بایستی پیش رونده و تدریجی            •
باشند، بطوری که این پیامها بتوانند حالت جهل و                
بی اطالعی را به حالت آگاهی و هوشیاری مبدل                
ساخته و با ایجاد رغبت و میل به تغییر در رویه ها، منجر            

 .به تغییرات رفتاری گردند

زی منطقی با طبقه بندی     استفاده از چارچوب برنامه ری      •
خاص، به منظور کمک به تعیین فعالیت های ترویجی          

WCA        که معموالً شامل بازاریابی اجتماعی، برقراری 
ارتباطات با رسانه های جمعی، آموزش، برپایی                
 .نشست های عمومی و انتشار اطالعات مربوطه می باشد

فعالیت های پایش در قبال اهداف از پیش تعیین شده و            •
اف تاکتیکی امری الزامی بوده و معموالً در یک            اهد

راهبرد کارآمد و مؤثر، بین ارتقاء آگاهی و اقدامات            
 . مرتبط با تغییر رفتار افراد، تفاوت قائل می گردد

به منظور نیل به سطح مناسبی از آگاهی و اجرای کامل            •
 .راهبرد نیاز به زمانی در حدود پنج  سال می باشد

برد بلندمدت، فعالیت های       به منظور اجرای راه          •
طی سه تا     (سازمان یافته که به صورت کوتاه مدت           

صورت می پذیرند، می توانند در تغییر رفتار        ) شش ماه
افراد در قبال نحوه مصرف آب مؤثر واقع گردد، که             
تأثیر این امر به ویژه در ایام فصول خشک و نیز مواقع              

 .خشکسالی بیشتر مشهود است

ه ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت        بودجه اجرای برنام    •
آب بایستی از قبل تدارک دیده شده و از مبانی                   
اقتصادی آنالیز هزینه ـ منفعت آن نیز به قدر کافی دفاع           

تجارب موجود مؤید آن است که هزینه          . شده باشد 

سالیانه یک برنامه آگاهی رسانی می تواند تا حدود چند        
 .ردددرصد کل بودجه یک سازمان آب را شامل گ

تأمین مالی برنامه های فوق ممکن است از منابع                   •
مختلف از جمله دولت های ملی و محلی، سازمان های         
تأمین آب، حمایت کنندگان تجاری، سازمان های            
غیردولتی و اعطاء کنندگان تسهیالت مالی کشورهای        

 .توسعه یافته و بین المللی صورت پذیرد

ری پروژه   باید توسط گروه های کا    WCAفعالیت های   •
که به صورت خود محور عمل می نمایند اجرا گردد،           
ولی مسؤولیت های انجام این فعالیت ها بایستی متوجه          

 .کمیته مدیریتی باشد

 ـ اجرای برنامه های آگاهی رسانی در زمینه حفاظت آب3

اقدامات سازمانی برنامه های آگاهی رسانی بایستی توسط           
مساعدت سازمانهای غیردولتی   سازمان های آب و جوامع محلی و با         

 .اجرا شود

از این مرحله به بعد، اجرای برنامه های آگاهی رسانی از               
سطوح پایین به باال نسبت به اجرای آن از سطح باال به پایین مؤثرتر                 
واقع خواهد شد، که تحقق آن مستلزم مشارکت وسیع عمومی                  

ی و آموزش،   فعالیت های سازمان یافته مرتبط با اطالع رسان      . می باشد
بخش اعظم فعالیت های آگاهی رسانی را تشکیل خواهد داد و در این    
راستا نیاز به مهارت های مناسب آموزشی و بازاریابی اجتماعی                 

نتایج مهمی که در این خصوص حادث           . احساس خواهد گردید   
 : گردیده است به شرح ذیل می باشد

 اقدامات سازمانی)    الف(

وضوع ترویج فرهنگ       اقدامات دولت بایستی م          •
حفاظت از آب را در راهبرد ملی حفاظت از آب،                
قوانین موجود مربوط به آب یا قوانین جدید در رابطه            
با حمایت از تالش های داوطلبانه را به صورت فعاالنه           
در بر بگیرد، و همچنین مطمئن گردند که مؤسسات و           
بخش های وابسته به آنها عملیات حفاظت آب را انجام         

 .هندمی د

سازمان های آب قبل از اینکه انتظار داشته باشند                  •
مشترکان در بخش تقاضا با میل و رغبت امور حفاظت           
آب را انجام دهند، می بایستی در بخش تأمین آب در            
زمینه کنترل میزان آب به حساب نیامده فعالیت های            
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مثمرثمری را به انجام رسانیده باشند، تا بتوانند به این             
 .دندمهم نایل گر

اقدامات حفاظت آب در سازمان های آب باید شامل            •
فعالیت هایی نظیر بازاریابی اجتماعی،  اقدامات مرتبط با        
آموزش و رسانه ها، برپایی کنفرانس ها، نمایشگاه ها،          
برگزاری مراسم رویدادهای خاص فرهنگی مرتبط با         

 . آب و نیز انتشار و ارائه اطالعات به مشترکان باشد

غازین در جامعه بایستی از طریق تشخیص          اقدامات آ  •
مسائل محلی و شناخت بهترین فعالیتهای ترویجی که          
متناسب با شرایط محلی است، یک رویکرد از پایین به          

 .باال را ایجاد نمایند

 تشریک مساعی جامعه)      ب(

درگیــر نمـــودن جوامـــع مـــوجب باال بـردن ارزش         •
لفیق دیدگاه های محلی    را از طریق ت    WCAبرنامه های  

و نیز ترغیب طبقات مختلف جامعه به این موضوع که           
 .برنامه های فوق متعلق به خود آنهاست می شود

 برنامه های آموزشی و اطالع رسانی)      پ(

 موفق، فعالیت های    WCAمحور اصلی یک برنامه         •
سازمان یافته مرتبط با آموزش و اطالع رسانی است و            

 ها باید افراد حرفه ای مرتبط با آب،        مخاطب این برنامه  
 .مصرف کنندگان آب و کودکان و دانش آموزان باشند

ب، گروه های صنعتی و        در بین مصرف کنندگان آ       •
تجاری که مقادیر متنابهی آب را مصرف می نمایند از           
جمله مخاطبانی می باشند که از اولویت باالیی                

 .برخوردار هستند

ورزی معموالً بزرگترین   از آنجا که بخش آبیاری کشا       •
مصرف کننده آب می باشد، الزم است که به                    
مصرف کنندگان بخش کشاورزی نیز در زمینه                

WCA               ،در محدوده ای فراتر از راهنمای حاضر 
 .آموزش الزم داده شود

در حال حاضر آموزش آگاهی رسانی در زمینه                  •
حفاظت آب در سطح مدارس کلید تغییر رفتار افراد            

 .ز انتقال آن به والدین، محسوب می گردددر آینده و نی

ضروری است که سازمان های آب از طریق تهیه                 •
مطالب درسی، دعوت از سخنرانان مدعو، سازماندهی        
بازدید از تأسیسات آبی و ارائه دوره های آموزشی و            
انتقال تجارب عملی به آموزگاران و دانش آموزان، در         

ز پیش  امر آموزش کودکان و دانش آموزان بیش ا           
 .تشریک مساعی نمایند

ضروری است که به منظور تأمین عالقه و ایجاد کنش            •
و واکنش در کودکان، مطالب آموزشی آنان بطور             

 .دقیق توسط متخصصان مربوطه طراحی و تهیه گردد

 فنون و مهارت ها)      ت (

ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب مستلزم کسب              •
یابی اجتماعی و دارا    مهارت های مناسب در زمینه بازار     

 .بودن ابزارهای متعدد برقراری ارتباطات می باشد

استفاده از کالم جاری،     : ابزارهای ارتباطی عبارتند از     •
روابط عمومی ها، تبلیغات رسانه ای، برپایی                    
نمایشگاه ها، توزیع اطالعات سمعی و بصری، تهیه             
اعالمیه ها یا آگهی های عمومی به صورت موضوعی و         

 .ک صنف با هویت مشخصتأسیس ی

ضروری است که اکثر بخش های دولتی و سازمان های         •
آب با بکارگیری متخصصان بازاریابی اجتماعی و             
برقراری ارتباطات، مجال ظرفیت سازی در مجموعه          
سازمانی خود را از طریق انتقال دانش عملی و تجربی            

 .مربوطه بدست آورند

موجبات  بایستی    WCAشرکای مرتبط با برنامه های        •
تشریک مساعی زنان در کلیه مراحل آگاهی رسانی را         
فراهم آورند، زیرا زنان ذاتاً واجد شرایط الزم جهت            
ایفای نقش آموزش دهنده به افراد خانواده و وابستگان         

 .خود در منازل هستند

جهت ایجاد تماس و دسترسی به گروه های بی سواد             •
باط میان  نیاز به فنون خاصی می باشد که معموالً ارت            

 .فردی از آن جمله است

قبل از اینکه قوانین، استانداردها و مقررات اجباری مرتبط با           
حفاظت آب جاری گردند، ضروری است که الزامات قانونی                  
مذکور مشخص شود، بطوری که عموم جامعه آن را کامالً درک               

.نمایند
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 تأثیر پایش و ارزشیابی .  4

 و ارزشیابی نتایج آن جهــت           WCAپایش برنامه های     
تصـحـیـح و ارتقــای بــرنـامــه هــا و فعــالیـت های آگاهی رسانی و         
نیز ارزیابی مقادیر آبی که از این طریق صرفه جویی شده، امری                  

 .الزامی است

، WCAکه در مرحله تدوین راهبرد        ضروری است     •
طرح ها و بودجه الزم جهت پایش و ارزشیابی برنامه ها          

 .لحاظ گردد

اجرای برنامه بایستی با توجه به برنامه های زمان بندی             •
هدف، پایش گردد به طوریکه بتوان منابع را بر طبق              

 .روال عادی آن مجدداً تخصیص داد

، WCA های  به منظور ارزیابی کمّی و کیفی برنامه           •
بررسی های اقتصادی ـ   بایستی از بدو فعالیت و با انجام          

اجتماعی و تاریخی درخصوص داده های آب مصرفی،          
 . ایجاد گردند1 سری نقاط مبنایک

به منظور دنبال نمودن روند اجرای برنامه های                    •
آگاهی رسانی، بایستی بررسی های تکمیلی با فواصل         

 .سالیانه صورت پذیرد

ــت کـــه بـــا انــجـام ارزیـابی              ضــروری اسـ    •
شاخــص هــای عمـلـکـرد سـازمان های آب، عملـکرد     
 .حفــاظـت بـخـش تـأمین آب مورد پایش قرار گیرد

افزایش قابل قبول و نوسانات فصلی در آب مورد نیاز،            •
ممکن است تأثیری را که بر اثر اجرای برنامه ای                  

WCA             اضا  بر روی کاهش کل میزان آب مورد تق
صورت می پذیرد، تحت الشعاع قرار دهد و این اثرات          
را کم رنگ نماید، لذا برای اینکه بتوان نتایج نسبتاً دقیق          
حاصل از اجرای برنامه های فوق الذکر را ارائه نمود،            

 .می بایستی از فنون خاص نمونه برداری استفاده کرد

 پیشنهادات.  ب 

 :پیشنهادات مهم به شرح ذیل است

 درصد آب استحصال شده در        50 در حدود     معموالً •
سیستم های لوله کشی شده تأمین آب آشامیدنی، قبل از        
اینکه به دست مشترکان برسد تلف می گردد یا در               

                                                 
1 Benchmarks 

حین مصرف به صورت ناکارآمد و غیرمؤثر استفاده           
در شرایط وجود تنش فزاینده بر منابع آبی،           . می شود

ب فرهنگ  ضروری است که دولت ها و سازمان های آ       
غنی و مؤثری را در زمینه حفاظت آب ترویج نموده و            

این امر هم در مـــــورد تأمین کننـدگـــان      . بکار گیرند 
 .و هـم مصرف کنندگان آب صدق می نماید

حفاظت آب با مدیریت بهینه منابع آب آغاز می گردد           •
و می بایستی رویکردی یکپارچه به منظور مدیریت و           

 . آب  اعمال شودتخصیص پایدار منابع

دولت و مؤسسات متولی منابع آب و تأمین آب، شامل           •
در (سازمان های آب و شرکت های خصوصی آب            

برخی از کشورهایی که چنین شرکت هایی نیز وجود          
باید مسؤولیت رهبری و هدایت ارتقاء آگاهی          ) دارد

 .در زمینه حفاظت آب را به عهده بگیرند

ه بازاریابی اجتماعی،   وجود افراد حرفه ای که در زمین        •
آموزش و ارتباطات دارای تبحر کافی می باشند، در            
ارتقاء آگاهی در زمینه حفاظت آب الزامی بوده و از             
این افراد می بایستی در گروه های حرفه ای مربوط به            

 WCAطراحی و اجرای فعالیتهای مرتبط با برنامه              
 .استفاده شود

 های پایش و ارزشیابی می بایستی در فعالیت                    •
 لحاظ شده و بودجه الزم      WCAسازمان یافته مرتبط با    

 .نیز جهت انجام آن تخصیص داده شود

مسأله حفاظت در بخش تأمین آب امری است که                •
نباید به بوته فراموشی سپرده شود و شاخص های                
عملکرد باید به منظور پایش پیشرفت های حاصله در           

 .شوندسازمان های ارائه دهنده خدمات آبی استفاده 

راهنمای حاضر در واقع چارچوبی را فراهم می نماید            •
که بایستی در تهیه، اجرا، پایش و ارزشیابی یک برنامه           

 و یا در بازنگری محتوا و رویکرد               WCAارتقاء   
برنامه های در دست تهیه در این خصوص، مورد                

 .استفاده قرار گیرد
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 واقعیت های مربوط به آب.  1پیوست 
 

 ارزش آب. الف

آب یکی از مأنوس ترین ترکیبات موجود در دنیای ما                 
 : محسوب می گردد

در حالت مایع؛ دریاچه ها، رودخانه ها و مخازن سطح            •
 .زمین و دریاها و اقیانوس های اطراف ما را پر می سازد

در حالت گازی؛ به صورت بخار آب در اتمسفر ظاهر            •
 .می گردد

در حالت جامد؛ نواحی قطبی و کوه های مرتفع را                •
 .پوشانده و  چشم اندازی زمستانی را پدید می آورد

همچنین مقادیر متنابهی آب در قسمت زیرزمین، یعنی          •
داخل خاک و نیز در تشکیالت متخلخل زیرین که             

 .موسوم به آبخوان می باشد، ذخیره می گردد

 درصد  80ود دارد ـ     آب در گیاهان و در بدن ما وج           •
 .ساختمان بدن انسان ها را آب تشکیل می دهد

در چرخه هیدرولوژیکی، خورشید دائماً آب را تبخیر نموده         
بخشی از این آب به صورت برف و باران          . و وارد اتمسفر می سازد     

به زمین باز می گردد و قسمتی از این نزوالت جوی به سرعت در اثر               
بخش دیگری از این نزوالت به درون        . دتبخیر به اتمسفر بر می گرد     

دریاچه ها و رودخانه ها نفوذ کرده و سفر کوتاهی را به سمت دریا                
بخشی از این آب به درون خاک نفوذ کرده، خاک            . آغاز می نماید 

تحت . را مرطوب می کند و یا آبهای زیرزمینی را تشکیل می دهد             
 سطحی راه   شرایط طبیعی، آب زیرزمینی به تدریج به طرف آبهای          

خود را بازیافته و منبع اصلی مطمئنی را در جریان رودخانه ها ایجاد               
گیاهان هم در ایجاد رطوبت خاک سهیم بوده و باعث               . می نماید

می گردند که آبهای زیرزمینی وارد بافت های خاک شده و بخشی از           
 .آن را طی فرایند تعرق وارد اتمسفر می نمایند

 موجب می گردد تا در اثر           انرژی حاصل از نورخورشید      
گردش یا جابجایی    . مکانیسم عظیم طبیعی، آب شیرین تولید گردد         

آب شیرین، موسوم به چرخه هیدرولوژیکی است که سبب می شود              
بخشی از این   . تا مقادیر متنابهی آب در سطح کره زمین جابجا گردد           

گردش آب سریع می باشد بطوریکه متوسط زمانی که طول می کشد تا           
 روز و در اتمسفر     16 قطره آب در رودخانه باقی  بماند در حدود            یک

اما این مدت زمان، در مورد بلورهای یخ یا          .  روز می باشد  8در حدود   
یخچال طبیعی می تواند قرن ها به طول انجامد و این زمان در مورد آبی              
که به آهستگی به درون یک سفره آب زیرزمینی عمیق نفوذ می کند،              

قطرات آب همواره در حال        . هها هزار سال طول بکشد       می تواند د 
 .چرخش بوده و در عین حال مواد رسوبی را با خود حمل می نماید

قسمت اعظم آبی که در جهان موجود است، پتانسیل اندکی          
 5/97جهت استفاده بشر دارد زیرا از کل آب موجود در کره زمین               

نده به   درصد باقیما   5/2درصد آن به صورت آب شور و فقط                
صورت آب شیرین می باشد، که بیشتر آن در اعماق زمین است و یا              
. در مناطق قطبی جنوب و جزیره گرینلند به حالت منجمد می باشد             

تنها مقادیر بسیار اندکی از آب شیرین موجود در دریاچه ها،                     
رودخانه ها، در خاک و در آبخوان های کم عمق به سهولت قابل                

تغییراتی که از نقطه نظر زمانی و مکانی در          به دلیل   . استحصال است 
چرخه هیدرولوژیکی رخ می دهد، منابع آب مذکور از ثبات چندانی          

معهذا منابع فوق دارای پتانسیل کافی جهت استفاده . برخوردار نیستند 
انسان بوده و به همین دلیل به عنوان منابع ارزشمندی برای انسان                  

 .محسوب می گردند

 ان کافی وجود دارد؟آیا آب به میز. ب

برآوردهایی به منظور تعیین میانگین جریان ساالنه کلیه               
مقادیر میانگین جریانات    . رودخانه های جهان صورت گرفته است      

 کیلومترمکعب در    50000 تا    35000رودخانه ای در سطح دنیا بین        
 درصد حجم کل آبهای شیرین       1سال می باشد، که احتماالً کمتر از        

یر مذکور تغییرات قابل مالحظه ای را می توان سال به           بوده، در مقاد  
 درصد کل جریان     80حدود  . سال و منطقه به منطقه مشاهده نمود        

سالیانه یک رودخانه می تواند در اثر وقوع سیالب، بواسطه ذوب               
برف و یا بارشهای سنگین صورت بگیرد، حال آنکه طی شش ماه                

کن است در حد چند       بعد میزان آب جاری در این رودخانه ها مم          
 .قطره باشد

از جمله دیگر مشکالت، فاصله زیاد رودخانه های بزرگ و              
از منابع آبی فوق به       . آبخوان های اصلی از مناطق شهری مهم است         

دلیل هزینه های باالی انتقال آب، نمی توان برای برآورده نمودن نیازها            
بهای نیمه  به عالوه بسیاری از مناطق شهری، فاضال           .  استفاده نمود 

تصفیه شده، یا تصفیه نشده خود را به آبهای سطحی و زیرزمینی                    
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همچنین تخلیه ناشی از فرایندهای صنعتی،         . اطراف تخلیه می نمایند   
زه آبهای معادن، پسماندهای صنعتی، به همراه نفوذ بقایای کودها و               
آفت کشهای مورد استفاده در کشاورزی، بار آلودگی را افزایش                 

 نتیجه تمامی عوامل مذکور این است که فقط حدود یک              می دهند و 
 کیلومتر مکعب آب در سال،      12500سوم ذخایر بالقوه، احتماالً حدود      

برای برآوردن نیازهای انسان قابل بهره برداری است، که این میزان در             
در واقع  . اثر افزایش آلودگی آب، با کاهش بیشتری همراه خواهد بود          

ن آب شیرین قابل دسترسی است که در سراسر          عدد مذکور مؤید میزا   
 .جهان در اختیار بشر می باشد

علیرغم وجود منابع آب رو به کاهش، نیاز آبی در سطح                
چنین برآورد گردیده که نیازهای جهانی      . دنیا در حال افزایش است    

 میالدی حدوداً شش تا هفت برابر        2000 الی   1900آب بین سالهای    
این میزان بیش از دو برابر نرخ رشد جمعیت          افزایش یافته است، که     

این روند افزایشی احتماالً در آینده شتاب بیشتری            . جهان می باشد 

امروزه از  . می گیرد، زیرا جمعیت جهان دائماً در حال افزایش است          
 کیلومترمکعب در   4000میزان نیاز جهانی آب، که چیزی در حدود          

رصد در بخش کشاورزی     د 80سال برآورد گردیده، احتماالً حدود       
ولی مقادیر قابل توجهی از     . و عمدتاً جهت آبیاری مصرف می گردد     

آب نیز در فرآیندهای صنعتی، به منظور تولید انرژی و سایر اهداف             
مصرف می  شود و در ضمن مقداری آب هم صرف مصارف خانگی           

داده های مربوط به مصارف آب نادر بوده و در برخی موارد           . می شود
تبار به مراتب کمتری نسبت به داده های منابع آب موجود                  از اع 

برخوردار است که این امر عمدتاً به دلیل کمبود سنجش های بعمل             
 .آمده درخصوص مصارف آب در بسیاری از کشورهاست

انسان از بدو پیدایش به منظور برآورده نمودن نیازهای آبی           
، قنوات   خود، با احداث چاه های آب، چاه های گمانه، مخازن               

، سیستم های تأمین آب، سیستمهای زهکشی،                )مجاری آبی   (
شبکه های آبیاری و سایر تأسیسات مشابه اقدام به ایجاد تغییرات یا               

 چرخه آب در طبیعت.  23شکل 
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اصالحاتی در چرخه هیدرولوژیکی نموده است، دولت ها و نهادهای         
عمومی نیز، هزینه های باالیی را جهت توسعه و نگهداری این قبیل              

 .یندتأسیسات صرف می نما

در بسیاری از نقاط جهان، نیازهای رو به افزایش آب                   
از آنجائیکه از    . مشکالتی را جهت منابع آب پدیده آورده است           

برخی رودخانه ها مقادیر زیادی آب برداشت می شود، لذا میزان                
جریان آنها در پایین دست کاهش یافته و سطح آب دریاچه ها تقلیل             

ر بسیاری از رودخانه ها قسمت       طی دوره های خشکسالی د    . می یابد
سطح آب زیرزمینی در    . اعظم جریان را فاضالب ها تشکیل می دهند      

برخی از آبخوان ها ده ها متر کاهش یافته که این امر به دلیل پمپاژ                 
بیش از حد آب بوده و سبب می شود که استحصال و برداشت بیشتر              

 .آب دشوارتر و پرهزینه تر گردد

 مصارف خانگی آب. پ

جزای مصارف خانگی آب بر حسب شرایط آب و هوایی و            ا
یکی از بیشترین    . میزان توسعه اقتصادی ـ اجتماعی تغییر می نمایند           

اجزای مصرف خانگی آب در سنگاپور مربوط به استحمام است، در              
حالی که در انگلستان بیشترین جزء ، مربوط به استفاده از سیفون جهت             

لب کشورها، شستوی توالت با        در اغ . شستشوی توالت بوده است     
استفاده از سیفون، به عنوان یکی از سه جزیی است که بیشترین                      

با کمیاب تر  . مصرف آب را در سطح منازل یا ادارات دارا می باشد              
شدن آب، وضع قوانین محلی معموالً به سمت کاهش حجم آب                  

 .سیفون پیش می رود

 مصرف خانگی آب در سنگاپور.  1 .1. جدول الف
 جزء مصرف رصد از کلد

 حمام 45

 شستشوی توالت با سیفون 18

 ماشین های لباسشویی و خشکشویی  14
 سینی  ظرفشویی آشپزخانه، مصارف متفرقه 

 و محوطه خارج از منازل 23

 جمع کل 100
 سازمان تأسیسات عمومی، سنگاپور: منبع

 بآاتالف . ت

 فعالیت های  متأسفانه، قسمت اعظم آبی که به منظور انجام          
انسانی از منابع سطحی و زیرزمینی استحصال می گردد، تلف شده یا            

از همه بدتر   . به طور ناکارآمد و غیرموثر مورد استفاده قرار می گیرد         
 درصد  20اینکه، زهاب ها سبب اشباع و افزایش شوری حدود                

اراضی آبی می گردد و این امر منجر به کاهش قابل مالحظه ای در               

پیامد دیگر مدیریت ضعیف آب و          . محصوالت می شود راندمان  
فرسایش خاک سبب کاهش      . خاک، فرسایش اراضی  دیم است       

محصول و تخریب منابع آبی در اثر ورود حجم زیادی از رسوبات               
به درون انهار و رودخانه ها گردیده و این امر نهایتاً موجب تقلیل                  

ی صنعتی، آب   همچنین بسیاری از فرایندها   . ظرفیت مخازن می شود  
را به طور غیر مؤثری مصرف می نمایند و در زمینه صرفه جویی آب،             

 .نظیر فن آوری های بازچرخانی با شکست مواجه شده اند

 مصرف خانگی آب در انگلستان.  2 .1. جدول الف

 جزء مصرف درصد از کل

 حمام  17

 شستشوی توالت با سیفون 33

 ماشین  لباسشویی 21

 یی آشپزخانهسینی ظرفشو 16

 ماشین ظرفشویی 1

 دستشویی  9

 محوطه خارج از منازل اعم از باغچه  و شستشوی اتومبیل 3

 جمع کل 100
 ESCAP      :منبع

ضمناً در سیستم های توزیع و تأمین آب، بویژه در مواردیکه          
خطوط اصلی آب فرسوده بوده و به نحو مناسب نگهداری نشده اند،            

در برخی از کشورهای در حال توسعه       . ی گرددتلفات آب مشاهده م   
 درصد، امری معمول است و قسمتی        50وجود نشت آب در حدود       

 .از تلفات آب هم به دلیل برخی انشعابات غیرمجاز می باشد

 تنش آب. ث

هنگامی که آب تأمین شده جوابگوی نیازهای آبی نباشد، کمبود          
ورها مختلف است    همانگونه که سطح اقتصادی کش      . آب اتفاق می افتد   

منابع آب و استفاده از آن نیز در سطح کشورهای مختلف متفاوت                      
شرایط اقتصادی به صورت گسترده ای با در نظر گرفتن                   . می باشد

شاخص . شاخص هایی نظیر سرانه تولید ناخالص ملی، اندازه گیری می شود       
ا به مشابهی نیز در مورد سطح توسعه منابع آب کشورها و تنش وارده بر آنه      

دلیل نیاز آبی وجود دارد که عبارت از نسبت مصرف آب هرکشور به کل      
 .منابع آب موجود در آن کشور بر حسب درصد است

کشورهای مختلف بر حسب میزان مصرف آب قابل دسترس             
 درصد 10استفاده کمتر از «خود در یکی از چهار کالس تقسیم بندی شده   

بدیهی . قرار می گیرند » ترس درصد آب قابل دس      40تا استفاده بیش از       
است منابع آبی که تحت بیشترین فشارها قرار می گیرند، در کشورهایی               

 . درصد رسیده باشد40واقع شده اند که این شاخص به بیش از 
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 شاخص کمیابی آب.  1 .1. نمونه الف

ب قابل دسترس تخمین زده     تنش آب، عبارت است از برآورد حجم آب مصرفی هر کشور در سال که برحسب درصد منابع آ                 
 .شده، بیان می گردد

 :چهار سطح مختلف جهت شناسایی تنش آبی وجود دارد که عبارتند از

 
 درصد از منابع آبی قابل دسترس        10کشورهایی که تخمین زده می شود به طور کلی کمتر از              - تنش آبی خفیف  

 .ندخود را مصرف نماید، فشاری را بر منابع آبی خود وارد نمی ساز
 

)1 (

 درصد منابع آب قابل      20 الی   10 در مواردیکه تخمین زده می شود میزان مصرف آب بین              - تنش آبی متوسط  
در این راستا باید تالشهایی صورت       . دسترس باشد، آب به صورت عامل محدود کننده ای جهت توسعه در می آید             

ه گذاری هایی به منظور افزایش ذخایر آب انجام          گیرد تا نیازهای آبی را کاهش داده و از طرفی الزم است سرمای               
 .گیرد

 

)2 (

 درصد منابع آب قابل دسترس       40 الی   20 در این شرایط، میزان مصرف آب بین           - تنش آبی متوسط تا شدید    
قرار داشته و نیاز به اعمال مدیریت دقیق می باشد تا اطمینان حاصل گردد که مصارف به صورت پایدار باقی                               

قابت میان مصارف مختلف آب بایستی مورد بازبینی قرار گرفته و توجه کافی بعمل آید تا اطمینان حاصل                  ر. می مانند
 .شود که جریان بقدر کافی جهت حفظ اکوسیستم های آبی وجود دارد

 

)3 (

 درصد از منابع آبی قابل دسترس،  اغلب نشان دهنده شرایط کمیابی آب و               40 مصرف بیش از      - تنش آبی شدید  
در این شرایط منابع دیگری نظیر آبهای         . صرف آب با سرعتی بیش از سرعت احیای طبیعی ذخایر آبی می باشد               م

حاصل از شوری زدایی بایستی توسعه یافته و توجه فوری و خاص به اعمال مدیریت ویژه منابع آب و نیازهای مرتبط                     
مصرف، پایدار نبوده و کمیابی آب عامل محدوده        احتماالً در چنین شرایطی الگوی های فعلی       . با آنها صورت پذیرد   

 .کننده ای در رشد اقتصادی می باشد
 

)4 (
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 پایگاه  های اطالعات اینترنتی منتخب به منظور ترویج حفاظت آب. 2پیوست 
 

Asia-Pacific Forum of Environmental Journalists 
www.oneworld.org/sleif  

گروههای روزنامه نگاران محیط زیست منطقه آسیا ـ             
 اقیانوسیه 

یست  مربوط به شبکه روزنامه نگاران محیط ز        1این پایگاه  اطالعاتی   
منطقه آسیا و اقیانوسیه می باشد که به طور گسترده ای به موضوعات             
سبز، ازجمله آلودگی آب و مدیریت بهینه منابع طبیعی عالقه مند               

 .هستند
 

AQUASTAT   
www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/agl/aglw/ 
aquastat/Aquastat.htm 

اضی سازمان  این پایگاه  اطالعاتی توسط بخش توسعه آب و ار               
 تهیه و آغاز به کار نموده است و یک               (FAO)خواربار جهانی    

سیستم اطالعاتی در مورد استفاده از آب در توسعه کشاورزی و                 
روستایی است که امکان تجزیه و تحلیل منطقه ای و وضعیت توسعه            
 .منابع آب هر کشور را با تأکید بر آبیاری و زهکشی فراهم می سازد

 
Center for Science and the Environment, India  
www.oneworld.org/cse/ 

 مرکز علوم و محیط زیست، هند
این پایگاه  مرتبط با محیط زیست، اطالعات مبسوطی را در رابطه با              
انجام فعالیتهای سازماندهی شده مربوط به استحصال آب و کنترل              

 .آلودگی آن ارائه می نماید
 

Chartered Institution of Water and Environmental 
Management 
www.ciwem.org.uk 

 مؤسسه رسمی مدیریت آب و محیط زیست
این پایگاه  اطالعاتی در بریتانیا بوده و دارای بیانیه هایی در زمینه                 
سیاستگزاریها و اطالعات تفصیلی در رابطه با موضوعات آب                  

 .ازجمله مصرف بهینه آب و کاهش نشتاب می باشد
 

City of Winnipeg, Canada 
www.mbnet.mb.ca 

 شهر وینی پگ، کانادا
پایگاه اطالعاتی که شامل توصیه هایی در مورد حفاظت آب نموده            

 .می باشد
 
 
                                                 
1 Site 

Department of Land and Water conservation 
www.dlwc.nsw.gov.au 

 اداره حفاظت آب و خاک
اوت ولز  این پایگاه  اطالعاتی مربوط به اداره دولتی ایالت نیوس               

پایگاه  . استرالیا می باشد، که راهبرد حفاظت آب را ارائه می نماید            
 .فوق الذکر بیشتر بر کارایی آب در مزرعه تأکید دارد

City of Fukuoka 
www.city.fukuoka.jp 

 شهر فوکواوکا
پایگاه  اطالعاتی فوق، خبرهای مربوط به حفاظت آب شهر                     

 .ارائه می نمایدفوکواوکای ژاپن را به زبان انگلیسی 
 

Government of Hong Kong, China 
www.info.gov.hk 

 دولت هنگ کنگ، چین
این پایگاه  شامل اطالعات تفصیلی درخصوص جزئیات آگهی های          
تلویزیونی جهت افزایش حمایت مدیریت تقاضا بعنوان بخشی از              
فعالیتهای سازمان یافته مصرف بهینه انرژی است و درخصوص                 

تم های لوله کشی نامناسب، جزئیات الزم را ارائه              تعمیرات سیس  
 .می نماید

 
International Development Research Center 
www.idrc.ca 

 مرکز بین المللی تحقیقات توسعه
این پایگاه  اطالعاتی ارائه دهنده مقاالت متعددی است که شامل ارقام            

همچنین . اشدو واقعیت های موجود در رابطه با نیاز و مصرف آب می ب           
 مربوط به مدیریت تقاضای آب در           on lineاین پایگاه  انتشارات      

کانادا را فهرست نموده و شامل یک سری ارتباطات با تعدادی از                   
 .پایگاه های مفید مربوط به اطالعات مدیریت تقاضای آب می باشد

 
International Water Management Institute 
www.cgiar.org/iwmi/ 

 ین المللی مدیریت آبمؤسسه ب
یک سازمان علمی است که تمرکز       اطالعاتی مربوط به     این پایگاه    

آن بر روی مصرف آب در بخش کشاورزی و در زمینه نیازهای آبی 
پایگاه  . کشـــورهـای در حـال تـوسـعـه در سـراسـر جـهـان مـی باشد       

د که این   فوق الذکر داده های مربوط به آبیاری بهینه را ارائه می نمای          
امر مورد توجه کشورهایی می باشد که پیگیر حفاظت آب در بخش            

 .کشاورزی هستند
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Internationl Union for the Conservation of Nature 
www.iucn.org 

 اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت
این اتحادیه حفاظت از تنوع زیستی را مورد توجه قرار داده و                     

 .یج می نمایدمصرف پایدار آب را ترو
 

International Water Association 
www.iwahq.org.uk 

 انجمن بین المللی آب
انجمن اصلی مربوط به افراد حرفه ای شاغل در بخش آب می باشد              

 .که در سطح منطقه آسیا و اقیانوسیه دارای اعضای بسیاری است
 

Living Wise 
www.getwise.org 

 زندگی معقول یا آگاهانه
مان یک مرکز غیرانتفاعی در ایاالت متحده می باشد که              این ساز 
 حفاظت آب و انرژی را در سطح منازل جهت آموزگاران           1بسته های

 .و دانش آموزان عرضه می نماید
 

Murray-Darling Basin Commission, Australia 
www.mdbc.org.ac 

 کمیسیون حوزه آبریز مری ـ دارلینگ، استرالیا
که پیگیر موضوع مدیریت        تی جهت افرادی    این پایگاه اطالعا    

یکپارچه منابع آب هستند، داده های مرتبط با مدیریت یکپارچه و               
پایدار حوزه های آبریز را با توجه به تجربیات بزرگترین حوزه های             

 .آبریز استرالیا فراهم می نماید
 

National Water Demand Management center, UK 
www.environment-agency.gov.uk/save water 

 مرکز ملی مدیریت تقاضای آب، انگلستان
این مرکز بخشی از آژانس محیط زیست انگلستان می باشد و در                 
پایگاه  اطالعاتی آن گزارشات مربوط به کارآیی آب، نتایج                   

.  مدیریت تقاضا به طور منظم منتشر می گردد          2تحقیقات و خبرنامه  
سایر پایگاه های اطالعاتی مدیریت    پایگاه  فوق الذکر دارای ارتباط با       

 .تقاضای آب می باشد
 

NepalNet 
www.nepalnet.org.np 

 شبکه نپال
پایگاه  اطالعاتی مذکور داده هایی را در زمینه حفاظت از آب، علوم،              
انرژی و محیط زیست و آموزش و تحقیقات تفصیلی در رابطه با                   

                                                 

                                                
1 Kit  
2 Bulletin 

رار می دهد،  موضوعاتی که مدیریت آب و مصرف آن را تحت تأثیر ق          
 .ارائه می نماید

 
NTU Library, Singapore 
http://library.ntu.ac.sg 

 ، سنگاپورNTUکتابخانه 
این پایگاه اطالعاتی یک مرکز جستجوی کتابخانه ای است و از                
طریق آن ارائه خدماتی از جمله تهیه مطالب مربوط به حفاظت آب              

 . را می توان سفارش داد
 

Public Utilities Board, Singapore 
www.pub.gov.sg 

 انجمن تأسیسات عمومی، سنگاپور
سازمان آب سنگاپور می باشد که شامل راهنماهایی         اطالعاتی  پایگاه   

درخصوص حفاظت آب بوده و جزئیات برگزاری دوره های                    
لوله کشی و کاربرگ های ممیزی آب در سطح منازل را در بر                      

 .می گیرد
 

Thames Water International 
www.thames-water.com 

 پایگاه اطالعاتی بین المللی آب تیمز 
پایگاه اطالعاتی خدمات بین المللی مرتبط با آب می باشد که از                 
فعالیتهای آموزشی در زمینه حفاظت آب در سطح مدارس حمایت            

 .می کند
 

The Water Page 
www.africanwater.org 

 صفحه آب
 3»صفحه آب آفریقا   « جوایز    پایگاه اطالعاتی است که در اهداء         

مشارکت می نماید و این جایزه به ترویج مدیریت و مصرف پایدار              
 .آب اختصاص داده می شود

 
United States Environment Protection Agency 
www.epa.gov 

 آژانس حفاظت محیط زیست، ایاالت متحده
 

Water Resources Research Laboratory, United 
Stats 
www.usbr.gov/wrrl/ 

 آزمایشگاه تحقیقاتی منابع آب، ایاالت متحده
کار این آزمایشگاه در رابطه با تحقیقات مربوط به حفاظت آب                 

 .می باشد و اطالعاتی را بر روی پایگاه  خود منتشر می نماید
 

 
3 African Water Page 
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Water Supply and Sanitation Collaborative 
Council 
www.wsscc.org 

 بهداشت شورای مشترک تأمین آب و 
این شورا از شبکه ها و گروههای فنی، همراه با تداوم فعالیت در زمینه                 

 .مدیریت تقاضای آب و حفاظت آب حمایت می نماید
 

WaterWiser 
www.waterwiser.org 

 پایگاه  مروجین آب 
این پایگاه  اطالعاتی تحت حمایت انجمن سامانه های آبی آمریکا             

 عنوان مهم ترین پایگاه  در زمینه         می باشد و به طور گسترده ای به        

پایگاه  مذکور شامل    . کارآیی آب و حفاظت آن تلقی می گردد          
فهرستی از محصوالت، خدمات، مراجع در زمینه حفاظت آب و               

 .ارتباطات با سایر پایگاه  های اطالعاتی حفاظت آب می باشد
 

Yarra Balley Water, Australia 
www.yvw.com.au 

 ا، استرالیاامور آب دره یار
پایگاه  فوق مربوط به شرکت آب استرالیاست که حاوی اطالعات             
مربوط به صرفه جویی آب و خدمات لوله کشی بوده و همچنین                 

 .دارای یک مدرسه آب می باشد

 
 صفحه اصلی در یک پایگاه اطالعاتی معروف در زمینه حفاظت آب. 25شکل 
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