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شهر حساس به آب شهر حساس به آب 
)برداشتی از کتاب شهرهای حساس به آب؛ ایده و برنامه عمل. به تألیف آقای دکرت محمد فاضلی و همکاران(

مثانه توکلی امینیان1، سیده سعیده رشافت2
1- مدیر دفرت توسعه پایدار، مدیریت مرصف و مطالعات اجتامعی رشکت آب و فاضالب مشهد، ایران.

2- کارشناس پایداری اجتامعی و فرهنگی رشکت آب و فاضالب مشهد، ایران. 

s&d@abfamashhad.ir :رایانامه

یادداشت تحلیلی

بیشتر شهرهای ایران در مناطق جغرافیایی با محدودیت شدید منابع آبی واقع شده اند. توسعه شهرها به دالیل گوناگون، سبب افزایش 
تقاضای آبی شده و نیاز به تأمین آب شهرها روز به روز بیشتر می شود. تا کنون این افزایش تقاضا به دلیل تمرکز بر رویکرد تأمین آب، 
بیشتر از طریق راهکارهایی نظیر انتقال آب از منابع فراحوضه ای و برداشت های بیش از حد از آبخوان ها پاسخ داده شده است؛ که منجر 

به تخریب منابع آبی و کاهش ظرفیت تأمین شده است.
از این رو، مقابله با این بحران و سازگاری با کم آبی، نیازمند تحول بنیادین در سیاست توسعه شهری و مدیریت آب شهرهاست. و این مهم 
جز از طریق تغییر ریل مدیریت آب از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا محقق نمی شود. در این راستا برای حل این چالش، مشارکت 
تمامی گروداران اعم از سیاست گذاران و تصمیم گیران، شهروندان، رسانه ها، بخش خصوصی و نهادهای دولتی و غیردولتی مورد نیاز است.

در این راستا ایده »شهر حساس به آب« به عنوان بستری برای جلب مشارکت همه گروداران با هدف حساس کردن و تغییر شرایط ذهنی 
آن ها و به کارگیری تمامی ظرفیت های ارتباطی و اجتماعی جامعه در مسیر مدیریت مصرف آب، مطرح می شود.

ب( رویکردهای مدیریت مصرف
در مقوله مدیریت مصرف، و بر اساس منابع مطالعاتی داخلی 

و خارجی، چهار رویکرد کالن زیر )شکل 1( مطرح است:

 
شکل 1- رویکردهای مدیریت مصرف

در رابطه با اولویت اجرا و میزان اثربخشی رویکردهای فوق، با 
توجه به اینکه هر روش، بخش از سیاست های اجرایی مدیریت 
مصرف را هدف گذاری می کند، به نظر می رسد استفاده توأمان 
از رویکردها بر اساس اهداف مد نظر ضروری بوده و از آنجا که 
سیاست گذاری و امکانات اجرایی هر کدام از روش ها متفاوت 

است، اثربخشی هر یک نیز متفاوت خواهد بود.

مدیریت مصرف و جنبه های آن

از  بــرآمــده  آب،  به  حساس  شهری  طراحی  که  آنجا  از 
نــام »مدیریت مصرف« می باشد،  به  انکارناپذیری  ضــرورت 
پشتوانه های  و  الزامات  اهم  بیان  ضمن  بخش،  این  در  لــذا 
به صورت  این موضوع، رویکردهای مدیریت مصرف  قانونی 

کلی بیان می گردد.
الف( اهم الزامات و اسناد باالدستی مدیریت مصرف

طرح های حوزه مدیریت مصرف از منظر اسناد باالدستی، الزامات 
حکومتی و اهداف سازمانی، دارای پشتوانه های قانونی است که 
اهمیت آن را در بُعد کشوری مطرح می سازد. اهم قوانین این 

حوزه به شرح زیر می باشد:
1( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

2( سیاست های کلی نظام:  سیاست های اصالح الگوی مصرف 
 ،1392 مصوب  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های   ،1389 مصوب 

سیاست های محیط زیست مصوب 1394
3( راهبردها و برنامه های وزارت نیرو: راهبردهای وزارت نیرو 
در افق 1404، راهبردهای آب و فاضالب در افق 1404، برنامه 

وزیر نیرو
4( سند الگوی پیشرفت اسالمی ـ ایرانی

5( اسناد بین المللی غیر الزام آور

مبنای طرح شهر حساس به آب

برای حرکت به سمت رویکرد مدیریت مصرف در شهرها و تبدیل آن ها به 
عنوان شهری دارای پایداری آبی، باید بسترهای فنی، قانونی، اداری، سیاسی و 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متناسب با رویکرد مدیریت تقاضا در شرایط 
به معنای  به آب  الگوی شهر حساس  بنابراین  فراهم شود.  آبی  محدودیت 
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جامعه ای که شهروندان آن، دانش و تمایل به انتخاب عاقالنه در 
مورد آب را داشته و فعاالنه درگیر مسائل حوزه آب و حفاظت 
از آن می شوند مطرح گردید. در واقع، اصطالح »شهر حساس به 
آب« به طور کلی برای توصیف یک جامعه ایده آل جدید استفاده 
می شود؛ جایی که در آن، شهرها به خوبی، خدمات تأمین و توزیع 

آب به میزان کافی و کیفیت مناسب و با قابلیت اعتماد باال را به 
همه شهروندان، در حال و آینده، و به شیوه ای سازگار با محیط 
زیست را ارائه می کنند.این چشم انداز سبز و بلندمدت، مستلزم 
هم چنین  و  نهادی  حمایت های  و  گروداران  تمامی  هماهنگی 

اجرای سیستم های مشارکتی در جامعه است. 

شکل 2- مراحل گذار به شهر حساس به آب

اهداف اجرای طرح شهر حساس به آب

به منظور دستیابی به هدف، باید برنامه ریزی ها بر پایه رویکردی 
اجتماعی ـ ارتباطی و شناسایی اقدامات و فعالیت ها در راستای 
حساس کردن جامعه و ایجاد عزم عمومی در شهر، برای کاهش 

مصرف آب، اجرا گردد. 

برای طرح، اهدافی تفصیلی نیز می توان بیان نمود که به شرح زیر 
می باشد:

- تحلیل نظام انگیزه های شهروندان در مصرف آب و آگاهی رسانی و 
اطالع رسانی به شهروندان درباره مدیریت مصرف آب از روش های 

گوناگون از جمله تولید اطالعات دانشی، علمی، هنری و رسانه ای
- شناسایی و تحلیل ذی نفعان آب در شهر )دولتی، خصوصی و 

اجتماعی( و چگونگی برقراری ارتباط با آن ها
- ایجاد فضای گفت وگو و تعامل اجتماعی در زمینه مسائل آب 

شهری
فعاالن،  همه  میان  ارتباط  ایجاد  و  اجتماعی  سرمایه  افزایش   -
چرخش  طریق  از  شهر  سیاست گذاران  و  گروداران  کنشگران، 
اطالعات و دانش آبی در میان جامعه و دولت و تالش برای ایجاد 

موازنه و تقارن اطالعاتی و افزایش دقت آن
کمک  با  شهری  محله های  در  شهروندان  ظرفیت های  توسعه   -
نهادهای مدنی و شناسایی و سازماندهی شبکه تشکل های مردم نهاد 

آب در شهر
- بهره گیری از ظرفیت های حوزه دانش بنیان کشور در امر تولید 

و بکارگیری فناوری های نوین کاهش مصرف آب
- توسعه رویکردهای مبتنی بر استفاده مجدد از پساب در شهر با 

اولویت کاربری های پرمصرف و فضاهای سبز شهری
جهت  در  آب،  توزیع  و  تأمین  هوشمند  سامانه های  توسعه   -

مدیریت توزیع و مصرف

سال نهم، شامره 2، 1401 نرشیه آب و توسعه پایدار



سال نهم، شامره 2، 1401 نرشیه آب و توسعه پایدار
140

به منظور اجرای طرح، ابتدا الزم است تا ساختارهای مورد نیاز شکل گیرد. ساختار مذکور 
در قالب سه رکن اصلی سیاست گذاری، اجرایی و تأمین مالی شکل می گیرد:

 

شکل 4- ارکان ساختار اجرایی شهر حساس به آب

 

شکل 3- گام های اجرایی طرح شهر حساس به آب

گام های اجرایی طرح شهر حساس به آب

طرح شهر حساس به آب به دنبال آن است تا بتواند با روشن سازی 
ابعاد گوناگون مبحث مدیریت مصرف به ویژه از منظر اجتماعی آن 
و ایجاد درک صحیح از شرایط موجود، و بر پایه تغییر در نگرش و 

رفتار مصرف کنندگان شهری، راهکارهای دست یافتنی، واقع گرایانه و 
قابل اجرا و سازوکار ایجاد تغییر در گروه های مختلف مصرف کننده 
آب، در جهت مدیریت مصرف و کاهش آب مصرفی، ارائه دهد. لذا 
برای رسیدن به این هدف، گام های اجرایی زیر )شکل 3( به عنوان 

یک رویکرد کلی پیش بینی شده است: 



141

بر اساس ساختاری که در رکن اجرایی طرح بیان شد، وظایفی برای هر 
یک از کارگروه های پیش گفته، به شرح زیر متصور است:

 

شکل 4- وظایف کارگروه های ساختار اجرایی شهر حساس به آب
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