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 خالصه

مقدار آب بدون درآمد در . همچنین، باشد یم آبهدررفت ، آب عیتوز و دیتول ستمیس در از مشکالت عمده یکی

کاهش  که اهمیت بررسی عوامل موثر بر باشد یم نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتردرحال توسعه  یکشورها

در شهر هدف از این پژوهش بررسی علل مدیریتی باال بودن پرت آب هدررفت آب و کاهش آن را نشان می دهد. 

نفر  65 ه است،گرفتپرسشنامه هایی با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت مورد استفاده قرار مطالعه، در این می باشد. کرج 

عدم اد، نتایج نشان د ند.نظرسنجی قرار گرفتاز مدیران، کارشناسان و کارکنان مربوط به مدیریت منابع آب مورد 

 یناهماهنگ ،درصد 45با  شود  یاز شبکه ها موجب باال رفتن پرت آب م یمشارکت فعال بهره برداران در نگهدار

 یرویکمبود ن، درصد 48با   شود یپرت آب م شیمربوط به شبکه باعث افزا ساتیتاس یهایاز خراب یریشگیدر امور پ

، صددر 53با   شود یپرت آب م شیشبکه موجب افزا راتیو تعم یهداردر امر نگ دهیمتخصص و آموزش د یانسان

 شود یت آب مپر شیشبکه ها باعث افزا یو نگهدار یمربوط به بهره بردار یانسان یروین یهایزینبودن برنامه ر قیدق

 شدند.از فرضیه ها مهمترین عوامل هدررفت آب شناسایی  درصد در هر یک 58با 

 

 کاهش هدررفت علل مدیریتی، آب،هدررفت کلمات کلیدی: 

mailto:Anikardestani1998@gmail.com
mailto:mary_abbasi@sbu.ac.ir


 

 

  مقدمه -1

منابع آب  تیریبلکه مشکالت در مد ،ستیآب کمبود آن ن نهیدر زم یصاحبنظران و متخصصان چالش اصل دهیبه عق

هان را گذاران جاستیاز قدرتمندان و س یاریتوجه بس ربازیاز د نیگزیبدون جا یو کاال اتیح هیآب به عنوان ما .]5و  3[ است

مانند  یکشور خشک یموضوع برا نی. ا]10-8[بوده و هست  ننقاط جها یدر اقص ییجلب کرده و موجبات بروز تنش هابه خود 

 یمهم اریبس یاز هدررفت آب موضوع یحداکثر یریموجود جلوگ طیبرخوردار است. با توجه به شرا یادیز تیاز اهم زین رانیا

 .]6[است

رد مو ایکنندگان آب در سطح دنصرفم یبه تشکل ها یاریآب یشبکه ها تیریمد یموضوع واگذار 1980اواخر دهه  از      

 استیس ،و نپال یزاندون ،کیمکز ،نیپیلیف، النکایسر، هندوستان، پاکستان رینظ ییتوجه قرار گرفته است. از جمله در کشورها

از اواسط  کیکشور مکز ،به عنوان نمونه .]2و1[شده است یریگیبه شدت پ یاریآب تیریمشارکت در امر مد یبرا نیزارع قیتشو

کنندگان واگذار نموده است. مصرف یهاخود را به تشکل یاریآب یهکتار از شبکه ها ونیلیم 2/1تاکنون حدود  1993سال 

در  وردهاآاطالعات و دست دلبرداران و تبابه بهره یاریآب یهاشبکه یشبکه و واگذار تیریدر امر مد یاستفاده از تجارب جهان

 یسودمند م اریکشاورزان بس ندگانیو نما یاریآب یهاشبکه یدولت رانیو مد زانیرگذاران، برنامهاستیس یآگاه یبرا نهیزم نیا

 .]11[ باشد

شبکه  یستمهایهدررفت آب در س یلیتحل یبررس جمله می توان به از است؛نیز پژوهش هایی در این زمینه انجام شده  در ایران

 ]4[استاندارد تیبه روا رانیآب ا عیتوز یستمهایهدررفت در س تیریمدو  ]7[یوهدررفت ظاهر یآب : هدررفت واقع عیتوز

 اشاره نمود.

هت آب بران ج یتشکل ها جادیبهره برداران به ا بیجهت ترغ ییراهکارها نییو تع یبررسشامل پژوهش اهداف  اهداف این      

 یآب ساتیز تاسمطلوب ا یو نگهدار یمشارکت فعال آنها جهت بهره بردار یبرا زهیانگ جادیو ا قیتشو ،یاز منابع آب نهیاستفاده به

در  لیدخ یتهایریمد اراتیو حدود اخت زانیم یشفاف ساز قیالزم از طر یهماهنگ جادیا یبرا ییبه روشها یابیدستو  و شبکه

 یریجلوگ یمناسب برا ییاجرا نیو تدو یریگ میو تصم یگذار استیس نهیجلسات مشترک در زم یحوزه و برگزار یمنابع آب

 می باشد.  حوزه یاز اتالف منابع آب

 مواد و روش ها
نشان داده شده  1دول که در ج پرسشنامه ای حاوی اطالعات ذیل تهیه و تنظیم گردید ، این مطالعهبه اهداف  یابیدست یدر راستا

شبکه  یو کارشناسان مرتبط با بهره بردار رانیمداین پژوهش در استان البرز و محدوده شهر کرج انجام شده و نظرسنجی از . است

و  رانیو مد یو کارشناسان مرتبط با بخش آب و کشاورز رانیو کارشناسان مرتبط با آب و خاک و مد رانیو مد یاریآب یها

ه صورت پذیرفته است. این پرسشنامه به گونه ای تهی و محققان صنعت آب و برق دیکارشناسان شرکت آب و فاضالب و اسات

 فرضیات مرتبط با عومل هدررفت آب را پوشش دهد.گردید که 

 

 

 



 
 

 

 

بخشی از پرسشنامه تهیه شده جهت جمع آوری اطالعات :(1جدول شماره )  

 

 ]10[؟شود یپرت آب در شبکه م شیشبکه ها باعث افزا ینگهدار یبرا یعمل یبهره برداران در ارائه راهکارها یعدم همکار -1

 شود؟ یاز شبکه ها موجب باال رفتن پرت آب م یعدم مشارکت فعال بهره برداران در نگهدار -2

 شود؟ یپرت آب م شیباعث افزا اریدر اخت یعدم استفاده بهره برداران از امکانات فن -3

 شود؟ یپرت آب م شیمجاز موجب افزا ریاز برداشت غ یریبهره برداران در جلوگ یعدم مشارکت جد -4

 شود؟ یپرت آب م شیشبکه باعث افزا تیریمد یو هماهنگ یریگ میعدم مشارکت بهره برداران در جلسات تصم -5

 شیباعث افزا یگذار استیو س یریگ میتصم یها نهیمنابع آب در زم تیریدر مد لیدخ یسازمان ها نیب یها یناهماهنگ -6

 شود؟ یپرت آب در شبکه م

 شود؟ یپرت آب منجر م زانیبه باال رفتن م یمنابع آب یزیدر برنامه ر لیدخ یسازمانها نیموثر ب یفقدان همکار -7

 شود؟ یپرت آب م شیمربوط به شبکه باعث افزا ساتیتاس یهایاز خراب یریشگیدر امور پ یناهماهنگ -8

 ؟شود یپرت آب م شیشبکه باعث افزا میمختلف در حر یسازمان ها یساخت و ساز و توسعه ا اتیهماهنگ نبودن عمل -9

 یم پرت آب شیآب منجر به افزا تیریدر مد لیدخ یبه شبکه توسط سازمانها انیجر ینوسانات ناهماهنگ در ورود جادیا -10

 شود؟

 شود.؟ یپرت آب م شیشبکه باعث افزا ازیمورد ن زاتیآالت و تجه نیبه ماش عیسر یعدم دسترس - 11

 شود؟ یپرت آب م شیشبکه ها منجر به افزا یو نگهدار راتیاداره امور تعم یبرا یبه موقع منابع عال نیعدم تام - 12

 ؟شود یپرت آب م شیشبکه موجب افزا راتیو تعم یدر امر نگهدار دهیمتخصص و آموزش د یانسان یرویکمبود ن -13

 شود؟ یپرت آب م شیاز شبکه ها موجب افزا یو نگهدار یبهره بردار یبرا یاصول یزیعدم برنامه ر  -14

 شود؟ یپرت آب م شیآب باعث افزا تیریدر امر مد لیدخ ربطیذ یدر سازمانها یالتیتشک ،یادار یها ینارسائ -15

 شود؟ یشبکه منجر به باال رفتن پرت آب م یمتخصص و با تجربه در امور بهره بردار یانسان یروین یریعدم بکارگ -16

 شود؟ یپرت آب م شیشبکه ها باعث افزا یو نگهدار یمربوط به بهره بردار یانسان یروین یهایزینبودن برنامه ر قیدق -17

 شود؟ یپرت آب م شیکنترل شبکه ها باعث افزا یکارآمد نبودن روشها و ابزارها-18

 یپرت آب م شیشبکه ها باعث افزا یو نگهدار یکارکنان بخش بهره بردار یموثر برا یآموزش یبرنامه ها یعدم اجرا -19

 شود.؟

 یرت آب مپ شیآب( منجر به افزا تیریسرپرستان و کارکنان امور مد ن،یشبکه ها )مسئول تیریزود هنگام در مد ییجابجا -20

 شود؟

 



 

 

 و بحث جینتا
شامل چهار فرضیه به شرح ذیل می باشد که نتایج آن در ادامه شرح داده شده  مطرح شد یدانیم قیتحق نیا یکه برا ییها هیفرض

 است.

 وجود دارد؟ یدار یپرت آب رابطه معن زانیمشارکت بهره برداران در امور انتقال آب با م نیب ایآ-1

پرت آب  شیمنجر به افزا یگذار استیو س یریگ میتصم ندیمنابع آب در فرا تیریدر مد لیدخ یسازمانها نیب یناهماهنگ ایآ-2

 گردد؟ یدر شبکه ها م

 انجامد؟ یپرت آب م شیشهرستان کرج به افزا یاریآب یشبکه ها یدرا مکانات سازمان یینارسا ایآ-3

 کرج و اتالف نمابع رابطه وجود دارد؟ یاریآب یدر شبکه  ها یانسان یروین تیریضعف مد نیب ایآ-4

 یها هیدر قالب فرض نیانگیپرسشنامه  ها به استفاده از آزمون م قیشده ازطر یجمع آور یفصل داده ها نیمنظور در ا نیبد

 ،یفراوان عیچهارگانه به همراه، توز یها هی( فرضیرهای)متغ یاجزا قیشود البته به منظور کسب شناخت عم یم یچهارگانه بررس

 .قرار گرفته اند لیو تحل هیتجزمورد  نیانگیبا استفاده از آزمون م

 

 لف( بررسی نتیجه آزمون فرضیه اولا
با توجه به اینکه فرضیه فوق در برگیرنده پنج متغیر مربوط می باشد. لذا بررسی توزیع فراوانی هر یک از متغیرهای این فرضیه  

 نشان داده شده است. 2نتایج این فرضیه در جدول  اطالعات ارزشمندی را در اختیار قرار می دهد.

 
توزیع فراوانی پاسخهای سوالهای مربوط به فرضیه اول( 2جدول شماره )  

شماره 

سوال در 

 پرسشنامه

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 جمع
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 0 0 8 3/13  25 7/41  16 7/26  11 3/18  60 

2 1 7/1  6 0/10  13 7/21  27 0/45  13 7/21  60 

3 1 7/1  8 6/13  29 2/49  14 7/23  7 9/11  60 

4 1 7/1  1 7/1  9 0/15  27 0/45  22 6/36  60 

5 1 7/1  6 0/10  12 0/20  32 3/53  9 0/15  60 

 

ه ها باعث پرت آب در شبکه می توان اظهار نمود که عدم مشارکت بهره برداران در امور انتقال آب شبک 2با توجه به نتایج جدول 

 می شود.

 

 دوم هیآزمون فرض جهینت یبررسب( 



 
 

 

 

 رسی گردید.بر یگذار استیو س یریگ میتصم ندیمنابع آب در فرا تیریدر مد لیدخ یسازمانها نیب یاهماهنگندر این فرضیه 

 

 دوم هیسواالت فرض یفراوان عیتوز (:3)جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دالیل اصلی در این بخش شامل موارد ذیل می باشدبا توجه به آمار می توان اظهار نمود 

  ناهماهنگی بین سازمانهای دخیل در مدیریت منابع آبی در زمینه تصمیم گیری و سیاست گذاری به باال رفتن پرت

 آب منجر می شود. 

  .فقدان همکاری موثر بین سازمانهای دخیل در برنامه ریزی منابع آبی به باال رفتن میزان پرت آب منجر می شود 

  .ناهماهنگی در امور پیشگیری از خرابی های تاسیسات مربوط به شبکه باعث افزایش پرت آب می شود 

 ود.شبکه باعث افزایش پرت آب می ش ناهماهنگی بین عملیات ساخت و ساز توسعه آبی سازمانهای مختلف در حریم 

  ایجاد نوسانات ناهماهنگ در ورودی جریان به شبکه توسط سازمانهای دخیل در مدیریت آب منجر به پرت آب می

 شود. 

 

 آزمون فرضیه سومنتایج  ج(

ایش پرت آب در شبکه ها می افزموجب به  که نارسایی در منابع و امکانات سازمانی شبکه هاشده است، نشان داده  4انطورکه در جدول هم

 شود بررسی گردید.

 

شماره 

سوال در 

 پرسشنامه

 جمع بسیار زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

6 0 0 2 3/3  15 0/25  24 0/40  19 7/31  60 

7 0 0 7 7/11  11 3/18  23 3/38  19 7/31  60 

8 0 0 4 7/6  20 3/33  26 3/48  10 7/16  60 

9 1 7/1  10 7/16  20 3/33  19 7/31  10 7/16  60 

10 0 0 3 1/5  9 3/15  23 0/39  24 7/40  60 



 

 

 سوم هیفرض یرهایمتغ یفراوان عیتوز  (:4)شماره جدول 

در شبکه  یموجب اتالف منابع آب یاریآب یشبکه ها یدر منابع و امکانات سازمان ییکه به نظر پاسخ دهندگان نارسا نتایج نشان داد

 شود. یم

 چهارم  هیفرضبررسی د( 

 یعناتالف منابع آب رابطه م و یاریدر شبکه آب یانسان یروین تیریصنف مد نیبنشان داده شده است،  5همانطور که در جدول  

 وجود دارد. یدار

 چهارم هیفرض یرهایمتغ یفراوان عیتوز  (:5) جدول شماره

شماره سوال در 

 پرسشنامه 

 جمع  بسیار زیاد زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد 

16 0 0 3 0/5  7 7/11  27 0/45  23 83/3  60 

17 1 7/1  1 7/1  13 7/21  35 3/58  10 7/16  60 

18 2 3/3  8 3/13  21 0/35  22 7/36  7 7/11  60 

19 0 0 7 7/11  23 3/38  22 7/36  8 3/13  60 

20 1 7/1  4 7/6  13 7/21  25 7/41  17 3/28  60 

شماره سوال در 

 پرسشنامه

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
 جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

11 0 0 1 7/1  19 7/31  22 7/36  18 30 60 

12 0 0 1 7/1  7 7/11  31 7/51  21 35 60 

13 0 0 3 0/5  7 7/11  34 7/56  16 7/26  60 

14 0 0 3 0/5  9 0/15  30 50 18 30 60 

15 0 0 5 3/8  23 3/38  27 45 4 7/6  60 



 
 

 

 یاریموجب اتالف منابع آب در شبکه آب یاریآب یدر شبکه ها یانسان یروین تیریمد ضعفکه همچنین آنالیز نتایج نشان داد 

 موارد اصلی ذیل می باشد: شاملکه  گردد یم

 شود یشبکه منجر به باال رفتن پرت آب م یمتخصص و با تجربه در امور بهره بردار یانسان یروین یریعدم به کارک •

  شود یشبکه ها باعث باال رفتن پرت آب م یو نگهدار یمربوط به بهره بردار یانسان یروین یزینبودن برنامه ر قیدق •

  .شود یت آب مپر شیکنترل شبکه ها باعث افزا یکارآمد نبودن روش ها و ابزارها •

رت آب پ شیشبکه ها باعث افزا یو نگهدار یکارکنان بخش بهره بردار یموثر برا یآموزش یبرنامه ها یعدم اجرا •

 .شود یم

 شیر به افزاآب منج تیریسر پرستان و کارکنان امور مد نیمسئول ییشبکه ها جابجا تیریزود هنگام در مد ییجابجا •

 گردد یم یاریپرت آب در شبکه آب

 بپیشنهادی جهت کاهش هدررفت آ راهکار های

 راهکارهای ذیل جهت کاهش هدررفت آب پیشنهاد می گردد: ،با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیات این مطالعه

 نیرداران در ابهره ب قیو تشو جیهمراه با ترو یو تشکل آب برا جادیشبکه و لزوم ا یبهره بردار تیریدر نگرش مد رییبا تغ -1

 یادارات جهاد کشاورز کینزد یخصوص با همکار

آب  ندگانیجلسات مشترک با نما یو جلب اعتماد آنها برگزار ضیاز هر گونه تبع زی( با پرهانیحقوق آب بران )مشتر تیرعا -2

 یاشت هااز برد یریجلوگ یشبکه و راهها یو نگهدار یبهره بردار یبرا یریگ میو جلب و مشارکت آنان در جلسات تصم یبرا

 یعمل یهمکار یدر آنان برا زهیانگ جادیمجاز و ا ریغ

ع آب مشخص مناب یهماهنگ تیریتوسط حوزه مد یصیتخص هیسهم یقبل از شروع هر سال زراع یحوزه آب لیبا توجه به پتانس -3

فصول  یآب ازیها را همراه با ن تیکشت و اولو ریسطوح ز افتهی صیبه آب تخص تیبا عنا زین یو اعالم و ادارات جهاد کشاورز

هره شرکت ب یشرکت آب منطقه ا قتی. در حقندیاعالم نما یبه شرکت بهره بردار و یزیمناطق را محاسبه و برنامه ر یزراع

 راتییمدون تعامل و جلسات مشترک داشته باشند تا تغ یزیخود با برنامه ر فیبه حدود وظا یو ادارات جهاد کشاورز یبردار

 را به حداقل برسانند.  یاحتمال



 

رکت بهره ش یحقوق ریمجاز دوا ریغ یو برداشت ها یر مناطق شهردشبکه خصوصا  یکیزیبه حفاظت ف یابیبه جهت دست -4

 میها حر یها و فرماندار یشهردار یبا همکار ییو با اخذ احکام قضا یدادگستر قیاز طر یآب منطقه ا یو شرکتها یبردار

دور راجع به ص یو شرکت بهره بردار یشهردار تیمسئول یشفاف ساز نیهمچن باز پس گرفته شود نیکانال ها از متجاوز

 باشد.  یم یضرور یامر یشبکه در مناطق شهر یروبیو ال یساخت و ساز نگهدار یمجوزها

اظ ص و لحشبکه مربوط به هر امور به طور شفاف مشخ راتیو تعم ینگهدار نهیمقدار هز یسیضرورت دارد در بودجه نو -5

 گردد تا انحرافات به حداقل برسد

 نهیانجام هز گردد نظارت بر ینیب شیپ ازیمورد ن زاتیو تجه ازهاین یبند تیهمراه با اولو راتیو تعم ینگهدار یبرنامه زمانبند -6

 شود. زیرهها پ نهیاعمال تا از هر گونه انحراف در صرف هز یبنحو دیباشد که با ینظارت کارفرما م تهیبر عهده کم زیفوق ن یها

 یست هادر پ یو آموزش و تجربه قبل نهیزم چیبدون ه یشود در سطوح مختلف مشاغل کارکنان یمتاسفانه بعضا مشاهده م -7

ونه اعمال گ نیدر واقع ا ندینما یآزمون و خطا کسب تجربه کنند که اکثرا ناموفق بروز م قیشوند تا از طر یحساس منصوب م

کنترل و اندازه  یراب یسنجش عمل چگونهیو رشد و ارتقا کارکنان با سابقه شده و ه شتریتحرک ب یبرا زهیرفتن انگ نیموجب از ب

 ها وجود ندارد.  تیریمد نگونهیا تیو با عدم موفق تیموفق یریگ

 یانیم ه،یپا تیریمد یآموزش یحساس به دوره ها یپست هاخدمت در  نیح ای قبل از انتصاب دیکارکنان شاغل و جد نیبنابرا

 یرداربهره ب یموجود روز و دوره ها یهمراه با تکنولوژ یا انهیرا یابزارها یریبکارگ یمدار یو مشتر ینحوه  برخورد با مشتر

 شبکه اعزام شوند.  یو نگهدار

 تیریوه مدنح رییتغ جادیا یبرا یاقتصاد یکاال کیآب به عنوان  یفعل تیاز موقع حیبا درک صح نیو مسئول رانیعزم مد -8

 روز یآب با استفاده از تکنولوژ یحجم لیتحو یدشوار بسو یشجاعانه ول یها استیآب با اتخاذ س عیتوز

 یبه هاجن هیمردم در کل یو مشارکت واقع ییبر تمرکز زدا هیآب و تک تیریموثر در مد یانجام اصالحات در ساختار نادها -9

سعه سامانه و تو یآگاه شیبه همراه افزا یمحل یها تیریمد تیو تقو یتا بهره بردار یگذار استیانتقال آب از مرحله س تیریمد

 یاطالع رسان یها

 



 
 

 

  یریگ جهینت
کاهش ذخایر آب آشامیدنی، کاهش کیفیت آبها و زیادی مصرف، دنیا را به طرف بحران آب سوق می دهد. افزایش مهاجرت 

، نیز بدلیل رشد جمعیت در کشور ایران همچنین.  ]11[مشکل را تشدید می کند. و شهر نشینی، تغییرات محیط زیست و غیره این 

به همین دلیل حفظ منابع آبی و کاهش هدررفت از اهمیت بسیاری برخوردار است.  بحران آب به مشکل جدی تبدیل شده است.

. جهت نیل به این هدف به مطالعه میدانی و جمع ]9[هدف از این مطالعه بررسی عوتمل مدیریتی موثر بر هدررفت آب می باشد

 یه اول سواالتی به آزمون گذاشته، در فرضچهار فرضیه مطرح گردید که در قالب آوری اطالعات توسط پرسشنامه استفاده گردید.

درصد مهمترین عامل، و در  45با  "میشودشبکه ها موجب باال رفتن پرت آب  از یعدم مشارکت فعال بهره برداران در نگهدار"

درصد  48با "  ودش یپرت آب م شیمربوط به شبکه باعث افزا ساتیتاس یهایاز خراب یریشگیدر امور پ یناهماهنگ"فرضیه دوم 

 شیافزا شبکه موجب راتیو تعم یدر امر نگهدار دهیمتخصص و آموزش د یانسان یرویکمبود ن" مهمترین عامل و در فرضیه سوم

ه مربوط به بهر یانسان یروین یهایزینبودن برنامه ر قیدق"و در فرضیه چهارم   درصد مهمترین عامل 57با " شود یپرت آب م

با توجه فرضیات طرح .درصد مهمترین عامل شناسایی شدند  58با " شود یپرت آب م شیشبکه ها باعث افزا یو نگهدار یبردار

 یکارهم عدم،اریدر اخت یعدم استفاده بهره برداران از امکانات فن شده در این مطالعه، دالیل عمده مدیریتی هدررفت آب شامل

 معد، از شبکه یمشارکت فعال بهره برداران در نگهدار عدم، شبکه ینگهدار یبرا یعمل یبهره برداران در ارائه راهکارها

، یریگ میمشارکت بهره برداران در جلسات تصم عدم، مجاز ریغ یاز برداشت ها یریبهره برداران در جلوگ یمشارکت جد

 یسازمانها نیب یهماهنگ زانیم، یگذار استیو س یریگ میتصم نهیمنابع آب در زم تیریدر مد لیدخ یسازمانها نیب یناهماهنگ

 هماهنگ، کهمربوط به شب ساتیتاس یها یاز خراب یریشگیدر امور پ یناهماهنگ، یزیبرنامه ر نهیمنابع آب در زم تیریدر مد لیدخ

، بکهبه ش انیجر ینوسانات ناهماهنگ در ورود جادیا، شبکه میمختلف در حر یسازمانها یساخت و ساز توسعه ا اتینبودن عمل

 کمبود، یو نگهدار راتیامور تعم یبرا یبه موقع منابع مال نیتام عدم، ازیمورد ن زاتیآالت و تجه نیبه ماش عیسر یدسترس عدم

 یینارسا ،شبکه یو نگهدار یبهره بردار یبرا یاصول یزیبرنامه ر عدم، شبکه یدر امر نگهدار دهیمتخصص و آموزش د یروین

، شبکه یمتخصص و با تجربه در امور بهره بردار یانسان یروین یریبه کارگ عدم، ربطیذ یدرسازمانها یالتیو تشک یادار یها

، کنترل شبکه ینبودن روشها و ابزارها کارآمد، شبکه یو نگهدار یمربوط به بهره بردار یانسان یروین یهایزینبودن برنامه ر قیدق

 می باشند و کارکنان شبکه تیریزود هنگام در مد ییجابجاو ، کارکنان یموثر برا یآموزش یبرنامه  ها یاجرا عدم
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