آب ب ــرای حیات

مناب ــع گرانبه ــای آب م ــا از بارش
ب ــرف و ب ــاران در کوهه ــا ،یخچالها و
چش ــمه ها منش ــأ م ــی گیرند.
وقت ــی ما جری ــان معمول ــی آب متیزرا
در نظ ــر م ــی گیریم ،م ــا پایبن ــد نتایج
ناخواس ــتۀ ناش ــی از آلودگ ــی و م ــرف بی ــش از ان ــدازۀ منابع درسس می ش ــویم.

شس ــن موتره ــا خود در نزدی ــک دریاها یا چش ــمه
ممک ــن اس ــت باعث ش ــود ک ــه روغنیات و مواد
کیمی ــاوی ب ــه مناب ــع آب م رف ــی ما ری ــزش کنند.

پ ــرورش مواش ــی )حیوان ــات خانگی( بس ــتگی از آب
دارد ،ول ــی آبهای پس ــاند جاری ش ــده از مزارع
زراعت ــی م ــی توانن ــد پس ــاندهای حیوانات و مواد
کیمی ــاوی را ب ــه مناب ــع آب م ــا مخل ــوط کنند.

آب آل ــوده ب ــه م ــواد کیمیاوی ی ــا باکرتی باع ــث بیامر
ش ــدن م ــا و بوی ــژه اطفال کوچک می ش ــود که در
خط ــر باالی صح ــی قرار دارند
تغیی ــر اقلی ــم در چرخ ــۀ آب ــی اخ ــال ایجاد م ــی کند و بر
تأمین ــات آب م ــا ب ــه گون ــه ه ــای متعدد تأثی ــر می گذارد  -آب
ش ــدن یخچاله ــا ،تغیی ــر ش ــیوه های ب ــارش باران و برف و
تح ــول جری ــان آب از کوهه ــا و غیره.

حفاظ ــت مناب ــع آب از آلودگ ــی و فرس ــودگی من ــوط بر
اس ــتفاده از آب ب ــه ط ــور مؤثرت ــر ،مدیریت پس ــاندهای
آب و نظ ــارت کیفی ــت و کمی ــت آب می باش ــد.

آب از مناب ــع ب ــاز – دریاه ــا و کاناله ــا قبل از مرصف ش ــدن از
جان ــب آدم ــان و حیوانات باید امن س ــاخته ش ــود.

ابت ــکار مس ــاعدت ب ــرای هم ــکاری افغانس ــتان و تاجیکس ــتان از جان ــب کمیس ــیون محی ــط زیس ــت مل ــل متح ــد ب ــرای اروپ ــا ،روس ــیه و فنالند حامیت می ش ــود.
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کلی ــۀ جوان ــب ذی دخل م ــی توانند
در رون ــد پ ــان گذاری مرشک و
مباحث ــات ب ــاز جلب ش ــوند و تنوع
ای ــده ه ــا را جهت حل مش ــکالت
ایج ــاد کنند.

