
 چالش سوم

 آب و تخریب زیست بوم رودخانه
ی

ات جهان ثر تغییر
ٔ
 آب، مدیریت ناپایدار منابع آب و ا

ی
ها، شامل آلودگ

اهو  

 

ن الملیل بر سیستم  هیدرولوزی رودخانه ثی  میگذارد مدیریت ناپایدار منابع آب بی 
ٔ
س و فرات تا ، و به زیست بوم دریایی های تی 

ن ال نهرین کاهش یافت و اثر منفن   بی 
ٔ
ی کشاورزی در منطقه ن  آب، حاصلخی 

ی
ساند. به خاطر آلودگ انشعاباتشان خسارت می 

س و فرات آشکارتر میشودتغیی  آب و هوا بر منابع آب رودخانه های تی   

 رودخانه بارش کاهیده و افزوین در خواست آب برای این منطقه نیمه خشک نگرادی اول است. زیست بوم آب
ٔ
های در حوضه

 باید محافظه شد
ی

س و فرات از  هر نوع آلودگ  تی 
 

س و فراتسیستم رودخانه گزارش و ضعیف  -های تیر  

 خالصه

Waterkeepers Iraq,انا بخمن 
۱۳۹۸شهریور/ مهر   

 

 رودخانه
ٔ
س و فرات ترکیب میکند پایهزیست بویم که حوضه ی ای فراهم میکند که بر آن تنوع بیولهای تی  ن وژیک، حاصلخی 

 چهار دول وابسته بر کنار رودخانه )ترکیه، ایران، سوریه و عراق( مستقر 
ی

ی، سالمتی انسان و منابع فرهنگ کشاورزی و ماهیگی 
 است

عالوه بر این، این زیست بوم منابع دریایی خلیج فارس را حمایت میکند و بر دول مانند کویت، عربستان سعودی و امارات 
ات جهاین آب و هوا بر را متحد عری    آب، مدیریت ناپایدار سیستم هیدرولوژیک حوضه و تغیی 

ی
ثی  میگذارد. اما آلودگ

ٔ
تا

 زیست بوم رودخانه
ی

س و فراتسالمتی و زندگ ثی  زیاد میگذاردهای تی 
ٔ
را هم تا  

ثی  گذار بر آن ا
ٔ
س و فرات و از موضوغات تا  دول وابسته بر کنار این مقاله برریس اجمایل از وضعیت زیست بوم تی 

ٔ
ز انظار همه

ثی  میگذارد و سٔوایل:چه طور 
ٔ
ن الملیل که بر این زیست بوم تا رودخانه است. بعضن از این موضوعات عبارتند از مسائل بی 

ثی  میگذارد؟
ٔ
 سالمتی عمویم زیست بوم بر حاالت خلیج فارس تا

وری برای محافظت تمامیت و سالمتی این زیست بوم با  ای میتوان توجه به حاالیی که به سطح محیل و جامعهاعمال ضن
 گرفت مطرح خواهد شد

ن به ما در جستجوی  س و فرات عالقه دارند تا پیوسیی فعاالن، دانشجویان، روزنامه نگاران و دیگری که به زیست بوم تی 
 فرصتهای متنوع برای مواجه شدن با ادارٔه ناپایدار منابع آب در این منطقه دعوت میکنیم

 

 مسائیل که به آن باید جواب داد عبارتند از

 

س و فرات چه است؟ موقعیت معاض گونهتهدید  •  تی 
ٔ
های های متنوع به کیفیت آب و سالمتی رودخانه در حوضه

ها میمانند؟ چه عمده و تاکسای مهیم که منحرص به فرد  در این حوضه اند جه است و رو به روی چه تهدید 
 
ٔ
ن است؟ موضوعات مخصوص به حوضه  پایی 

ٔ
باال در مقابل حوضه  

ات آب و هوا و  • ثی  میگذارد؟ اگر اقدام در مقابل تغیی 
ٔ
 امروزی تا

ٔ
ات جهاین آب و هوا چه طور بر حوضه تغیی 

ثی  های حوضهتهدید 
ٔ
ها بر تنوع ای دیگر به زیست بوم انجام نمیشود گرایشهای دراز مدت در این منطقه چه است؟ تا

 ، چهکشاورزی، سالمتی انسان و کارهای ساحیل چه خواهد بود؟زیستی  

 رودخانه •
ٔ
س و فرات چه طور بر سالمتی ادارٔه معاض حوضه ثی  میگذارد؟ چه های تی 

ٔ
اش و کارهای زیست بومش تا

ات در ادارٔه آب در سطح محیل، منطقه ای و میل الزم است برای تعمی  و محافظت حوضه؟تغیی   

های مسیار و متنوع را به کیفیت آب در حوضه نمایش بدهند؟ احتیاج چه ابزار میتوانند تهدید خوامع محیل چه طور  •
 دارند؟ به چه دوستها میتوانند برسند؟
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