ابتکارات سبز در مدیریت جامع آب
 -1مقدمه
 یکی از مهمترین مسائلی که تحقق مدییر ادام
آب را در کشور بدا ادا م موااده تداعته دی
مشارکت مصرف کننیگان آب در پروژه های توتدهه
اتت .اادرا براامدهها مدییریت آب و ااالد ب
همواره با دو اا م اصلي همدراه هسدتنی .ی دي
تأمين هزینهها اارا و دیگر هزینهها دوران
بهرهبردار بخصوص بایی تواه داشت دی تواده
مو در حفظ و اگهیار از طرحهدا حفدايتي و
متأتفااه در بسيار موارد تخریب و آتديب بده
این طرحها مواب اامواق شین طرحها مییریت آب
دز
دري مرهد
دتان زاگد
دود .در هوهسد
و ااال د ب ميشد
بخصوص بدا تواده بده وتدهت و تدختي ردور از
گدددارگاهها ام دددان مرا ردددت و حراتدددت از
طرحها بیون مشدارکت مدرد بده تدادگي ادراه
اميشود .بنابراین واود اهادهای مردمی بيم از
پيم الروری اتت .با این ترتيدب مسئلهه ،عئد
مشارکت مصئر کننئدناآ آب بئه د سئز سئا ماآ
نسافتگی آنها،در پروژه های توسعه است
 اگر بپایری هه طراحي و اارا هدر براامدها
در زاگري با هدیف مدییریت ادام آب و توتدهه
پاییار مستلز هم ار تاهنين منطقه اتت این
تؤال مطرح اتت هه برا ارتراط با تاهنين بده
اه هسدااي بایدی مرااهده هدرد .آیدا ميتدوان
بخشدیار و
مسئو ين اهادها تياتي (دهدیار
ارمااددیار ر را بهنددوان اماینددیگان مددرد
پنیاشت؟ بیون تردیدی پاتدم منفدي اتدت زیدرا
براامهها حفايت و توتدهه هوهسدتان ايازمندی
هم ار تك تك مدرد از تمدا هیدهها اامهده
ذینف اتت و به اظر اميرتی اهادها تياتي در
هشور ما تا این حی با مرد هماهند باشدنی و
این مسأ ها اتت هه طرح بدا آن موااده اتدت.
ا رته اهادها به ياهر مت ي به مرد از امله
شوراها ات مي روتتاها و دیگدر تشد هایي از
ً ایدن اهادهدا
این ري واود دارای اما موما
گراتهاای. .
مرتني بر افوذ اشخاص ش
 درصددور مشددارهت مددومي در ا ددب اهادهددا
ااوامنی محلي اتت هه المن ام دان مسدا ی در
در مرحلدده
هزینددهها تدداعت توتددد مددرد
بهرهبردار و اگهیار ايز مرد ميتواانی اقم
حياتي ایفا اماینی .ایفا اندين اقشدي توتدد

تاهنين هوهستان زاگري اقد درصورتي ام انپایر
اتت هه تازماایهي مرتني بر اصدول دموهراتيدك
همراه با آگاهيرتااي و ایجاد ااگيزه در ميان
این تاهنين ااجا پایرد.
 شرح عیما ابت ارا ترز هوهستان زاگري مرهز
هیف پروژه را توانمندسا ي تما ذینفعاآ براي
همكاري در برنامهریزي و مئدیریت یئب برنامئه
فرانسر شئامز ادئدامات و پروژههئاي ففاتئت و
توسعه پایدار منطقه ميداای .بهد وه در هدیف
راهررد شدماره یدك براامده حفايدت و توتدهه
بر استفاده ا
پاییار هوهستان زاگري مرهز
آناهيرسئئاني و مشئئاررت مئئرد در برنامئئههاي
ففاتئئت ا مطس یسئئت  ...تأهيددی شددیه اتددت.
همچنددين در بررتددي ادبيددا ابت ددار تددرز در
مییریت آب و ااال ب اتكا به همكاري و مشئاررت
مرد ذینفع ،ا اصهيترین اصول رار ميباشئد و
مهمتر از همه این ه توجئه بئه نقئر مئرد در
برنامئئههاي توسئئعه ا اصئئول توسئئعه پایئئدار
ميباشد .با این مقیمه تردیی ايست تازماایهي
و الب مشدارهت تداهنين منداطق زاگدري مرهدز
او ين و مهمترین براامه برا مییریت تدرز آب
و ااال ب اتت.
این براامه با هیف ایجاد زمينه مناتب برا الب
مشارهت در مطا هه طراحي اادرا و بهرهبدردار
از مناب و تأتيسا آب و ااال ب ااجا ميگيدرد.
ميتوان گفت راهحد مسئل ه نبئودآ مطا ئر بئراي
مت ي به مو
برنامهها ایجاد تازمان و تش ي
مرد اتت .در این پيشدنهاد (ابت دارر بدا هدیف
درد ذینف د
دازماایهي مد
دی تد
ده روو و ارآیند
ارائد
منطقه در مییریت تدرز آب و ااالد ب تدیوین شدیه
اتت.ارآینی تازماایهي تاهنين با آگاهيرتااي به
مرد همراه اتت و این آگاهي و در پي آن ایجداد
ااگيزه ضرورت طراحي و اارا براامهها مدییریت
ترز آب و ااال ب اتت.
 -3اصول ابتكار سبز
 اصول توتهه پاییار مشارهت مدرد در طرحهدا
توتهه را از مرااي پاییار توتدهه ميداادی و
دد دو ددت
دویه و توتد
دهه ی سد
در توتد
دو دیگد
از تد
ااگيزه مرد را در مشارهت در طرحها از ميدان
ميبرد هده عدود موادب ااپایدیار در طرحهدا
توتهه ميشود .این والهيت در مو مناطق هشدور

ما هده تحدت تدأ ير طرحهدا توتدهه آب درار
گراتهاای مشاهیه ميشود .به رار دیگر ی دي
از وام ااپاییار طرحها توتهه منداب آب
تواه ا ردن به عواتتهها و اظرا مرد ذینفد
و طراحي اارا و بهرهبردار اقدد مرتندي بدر
اصول مهنیتي اتدت .مشدارهت اده تنهدا منداا
ا تصاد مرد را بهرود ميبخشدی بل ده با د
پایرو محلدي طرحهدا ميگدردد و ایدن تدازگار
ميتواای زمينه را برا حفايت بهتر محيدزیسدت
اراه امایی.
 توتددهه مندداب آب و طرحهددا آب و ااالدد ب و
بهرهبردار از تأتيسا تاعت شیه به عود عود
اها يتها مفيی در راتتا توتهه ا تصداد و
رااه مومي هستنی .و ي آاچه هده ا دیاما را
ميتواای به تو مییریت ترز آب و ااال ب هیایت
هندددی مشدددارکت اامهددده ذینفددد اهادمندددی
باتازمااهای براامه ریز ومجری در این ارآینی
توتهها اتت.
 مییریت اام مناب آب اها يتی ارابخشی اتت و
بنا به اصول مربوط به آن ارگان های گواداگون
دیوده مربددوط
ده در محد
دو يتی کد
دا مسد
دب بد
متناتد
دارای باهماهنگی وتهام با ذینفهدان مدییریت
وتصددمي گيددری ميکننددی(از املدده تددازمااهای
آب کشاورزی محيد زیست و...ر .در ایدن شدراید
مشارکت مصرف کننیگان آب و تی ممکن ميشود کده
هماانی تایر اهادهای مسول در دا ری دااوای
تازماایهی شیه باشنی.

 -4مؤ فههاي اجرایي و برنامه اددامات پسشنهادي در
ئاررت در
ئد مشئ
ئا هئ
ئي بئ
ئارنسن مطهئ
ئا ماندهي سئ
سئ
رفهاي ففاتت انرس مررزي
رد دد از تشددری ددح بددرادام دده ااددرای ددي هز
اتددت یددادآور شددویدد هدددده ایدددن روو بدددر
اتددداي بدررتدددددي تجددددارب داعلددددي در هشددددور
ایددران و تجدددارب عداراددي بخصدددوص توصيددهها
مؤتسا بينا مللي International Water Management Institut( IWMIر
و Swiss Agency for Development and Coopration( SDCر در
تازماایهي و الب مشارهت مصرفهننیگان آب هشداورز
تهيه شیه اتت .بر اتاي ایدن تجربيدا اتدتفاده از
روی رد ی طراه (از باه به پائينر مواب ميشود هده

ادراوان
تازماایهي و ایجاد اهادها محلي با مش
موااه شوای .بر این اتاي در تیوین ایدن متدیو وژ
تهي شیه اتت هه اص مه و اتاتي دموهراتيك بدودن
ارآینیدر تما مراح ر ایت شود .از مشخصا دیگدر
این روو این اتت هه تما ارآینیها برا تازماایهي
اها ي محلي با اط ع و تأیيی آاها ت ميد ميگدردد.
با این روو بازعوردها هز حين ااجا طدرح ااجدا
شیه و این موالوع در آینیه مواب پایدیار اهادهدا
محلي ایجاد شیه عواهی شی .در ایدن روو یدك شدرهت
دون
دوارد همچد
دوص مد
دتيرااي هز را درعصد
داور پشد
مشد
مليددا صددحرایي
ب ددارگير ايروهددا اارایددي
هماهنگي اط عرتااي و آموزو ااجا عواهی داد.
برا ااجا طرح تازماایهي و ایجاد اهادها محلدي
ته گروه دعا ت عواهنی داشت هه رارتنی از
مدییر
 تتاد مرهدز در شدرهت مشداور (شدامپروژه و مشاوران پروژهر؛
مهنیتين آشنا به طرحهدا
 تي صحرایي (شاممدددییریت تدددرز آب و ااالددد ب و هارشناتدددان
ااتما ير؛
 داوطلران تازماندهنیه ااتما ي اهادها (هه درطي اارا طرح تازماایهي شناتایي عواهنی شیر؛
با این مقیمه در ادامه به بيان مراح
ميپردازی .

ااجدا

هدار

مرفهئئه اول  -ایجئئاد آنئئاهي و توافئئا بئئسن اهئئا ي و
سا مانهاي مطهي و تسم دستاندر رار پروژه

 -1مطا هه گزارشا مواود و بازدیدی از منطقده و
تهيين مهيارها مناتب برا ااتخاب داوطلردان
محلي تازماندهندیه ااتما ددي Social Organizer ( SOV
Volunteerر تواليح این ه در هر اامهه روتتایي یدا
شهر همواره اشخاصي یاات ميشوای هده بديم از
مندی بده ااجدا هارهدا ااتمدا ي
دیگران
ً با ااگيزههدا ادرد
هستنی .این ااراد موما
در بسيار از هارها گروهي اامهه عود پيم ی
ميشوای.
 -2تهيين تي صدحرایي بدرا شناتدایي ااتخداب
ضویت در SOVها
منی برا
تاهنين اهال و
 -3برگزار السدا بدا SOVهدا بدرا دادن آگداهي
درعصوص پروژهها مییریت آب و ااال ب و اهدیاف

آن آموزشددهای تخصصددي و احددوه همکدداری در
ام آور اط ا پایه محلي
مرفهه دو  -برنزاري جهسئات بئا اهئا ي منئا ا بئراي
بررسي مسائز پسر رو و شناخت خدمات مورد نسئا
براي مدیریت سبز آب و فاضالب

در این مرحله تي ها صحرایي بدا هم دار SOVهدا و
اهادها مربوط الساتي را با اها ي برگزار عواهندی
امودبرای ترادل اظر بين طراين در زمينه شناتدایي
آب و ااال ب تقسدي مسدئو يتها
ریشهیابي ل مش
برا ااجا هارهاواگواگي تدأمين هزیندهها و احدوه
اظار بر پروژهها مییریت ترز آب و ااالد ب و اقدم
آتي اهادها محلي ایجاد شیه و ااتظدارا مدرد از
اهادها ایجاد شیه.
مرفهه سو

 -سا ماندهي

در این مرحله تي صدحرایي همدراه بدا  SOVهدا
السا مشاوره را با اها ي بدرای تداعتار یدا
ا ب مناتب تازمااي برا تش ي اهادها محلي
احدوه ضدویت اهدا ي رویده
با مشارهت مرد
ااتخابا در این اهداد و دتدتورا هم ها هز
برا هارهرد مؤ ر اهاد و در اهایدت برگدزار
السا ااتخابا مرحله ای برگزار مينمایی.
مرفهه چهار  -ترفستسا ي براي وانذاري رار مدیریت آب
و فاضالب به نهادها

بازدیی از یك پروژه موادق

 -1حتياهم ان برگزار
مشابه
آموزو اماینیگان مناطق و روتدتاها بدرای
-2
موالددو ا مددا ي
موالددو ا تددازمااي و ادار
اهدداد (ااجمددنر مددییریت پروژههددا حفايددت
محيدزیست
 -3تیوین آئيناامهها و دتتورا هم ها برای ويایف
و مل رد هارهنان مختلف اهاد (ااجمنر زمدان
و روای اشستها شدراید ضدویت اگدواگی راد
اعت اا و...
مرفهه پنجم  -تهسه

رح خدمات ففاتت روهستاآ

بازدیی پيمایشدي و مدورد بدا حضدور SOVهدا و
اهددا ي از مندداب و تأتيسددا آب و ااالدد ب و
والددهيت آاهددا تهيددين ايازهددا آب و ااالدد ب
او ویتبنی ايازها حفدايتي و احدوه پدایم و
ارزیابي مل رد و دریاات بازعورد.

مرفهه ششم  -وانذاري وتایف پسربسني شده بئه نهادهئاي
مطهي شكز نرفته

 -1تهيددين روو و براامدده زمددااي مناتددب بددرا
واگاار هار
 -2ااهقدداد توااقاامدده بددين اهدداد محلددي بددا
تازمااها مسئول منطقه
 -3واگاار هارها بر اتاي توااقاامده بده اهداد
محلي
 -5مدیریت مشاررتي ابتكار سبز
مليدداتي شددین ابت ددار مشددارهت تدداهنين و بخصددوص
ذینفهان هوهستان زاگري مرهز در مییریت منداب آب
دا
دار اهادهد
دی هم د
دا آب و ااالد ب ايازمند
و طرحهد
دو تي در منطقه اتت .هرانی اقم اصلي در اارا این
ابت ار بههیه شرهتها آب منطقه ای و آب و ااال ب و
ادارا باهدتتي آاها اتدت امدا هم دار اهادهدا
دیگر منطقه در مؤ فهها مختلف این ابت دار الدرور
اادرا
بوداهبنی
دارد .از امله در براامهریز
پایم و ارزیابي.
هميتده مدییریت هوهسدتان
اگاهي به تاعتار تشد ي
زاگري مرهز در منطقه آبریز و اهادها دو تي اهال
در این تاعتار اشان ميیهی هه هر طرحدي در راتدتا
حفايت و توتهه پاییار هوهسدتان زاگدري مرهدز هز
اتت در این ااراوب تش ي تي و با هم دار اهادهدا
تش ي دهنیه این تاعتار به ااجا برتدی .در ادامده
اقم هر یك از اهادهدا مدرترد بدا اادرا ابت دار
مشارهت تاهنين در مییریت مناب آب و طرحها آب و
ااال ب برا مؤ فهها مختلف تشریح ميشود.
 -برنامهریزي

براامهریز با شناتایي محیودهها مورد اظدر بدرا
تازماایهي تداهنين آاداز ميشدود و تدپا ااتخداب و
ب ارگير یك مشاور برا ااجا هار مطدابق ا گدویي
هه در بنی (4ر گفته شی.
اهاد اهاد هشاورز با تواه به وييفه ااواي برا
ایجاد تش لها در مناطق هشاورز دارد همدراه شدرهت
هددیهدار اصددلي براامددهریز هسددتنی.
آب منطقددها
همچنين ارماایار یا بخشیار مرترد ايز با حمایدت
از اارا طرح و هم ار توتد اهادهدا ايدر دو تدي
وابسته مث شدوراها در براامدهریز اقدم عواهندی

داشت .بیون تردیی اقم محيدزیست بهنوان متو ي اصلي
در اایگاه ااير محفوظ اتت.
 -بودجهبندي

ته اهداد
در تأمين ا ترارا مورد اياز این ا یا
ميتواای اقم ایفا هننی; شرهتها آب منطقها بدرا
مییریت مناب آب زیرزميني دشتها از مح ا تردارا
احيا و تهادلبخشي مناب آب زیرزميني تازمان اهاد
هشاورز از مح ا ترارا برا تش ها هشاورزان و
ارماایار با اتتفاده از ا ترارا اتتااي.

 -اجرا و پایر ار یابي

اارا طدرح و پدایم و ارزیدابي آن توتدد شدرهت آب
منطقها با همراهي تدازمان اهداد هشداورز ااجدا
ميشود .در مرحله پایم و ارزیابي بدا هدیف مدییریت
ترز آب و ااال ب محيدزیست اظار ميکنی.
 -ارتباط با ساختار مدیریت فوضه

ارتراط اارا ابت ار با تاعتار مدییریت هوهسدتان
عواهی بود هه در تاعتار ماهور مدییریت
به این ش
طرح بههدیه ی دي از اهادهدا داعد تداعتار درار
ً از شرهت آب منطقها عواهی بدود.
ميگيرد هه طريهتا
زیرا اصوهً مییریت منداب آب از ويدایف ایدن اهداد
اتت .این اهاد در ا ب مییریت اام حواله آبریز با
مشددارکت تدداعتار مددییریت هوهسددتان ا ددیا بدده
تازماایهی مصرف کننیگان آب والدب مشدارکت آاده در
پروژه ها عواهی امود.
ارتباط پروژههاي سا مانهاي منطقه با اجراي ابتكار

بیون تردیی طراحي و اارا پروژهها منطقه هز اتت
تحت تأ ير ابت ار مشارهت تاهنين در مییریت مناب
آب و طرحها آب و ااالد ب درار گيدرد .بندابراین
تغييراتي در احوه طراحدي و اادرا طرحهدا توتدهه
منطقه در همسویي با این ابت ار گریزااپایر اتدت.
تاز و هار این ارترداط اینگواده عواهدی بدود هده
اهادها مختلف منطقده طرحهدا توتدهه یدا مدییریت
بهرهبردار اهاد عود را در هميته مییریت هوهسدتان
به بح ميگاارای و ازئيا طرح هماهن بدا ابت دار
ماهور هه عود تحت اظار هميته مییریت ميشود شد
ميگيرد.

