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مشارکت به منظور دسترسی به تکنالوژی پیشرفته جهت مطالعه آب توسط پول اهداء شده















افغانستان و تاجکستان از تکنالوژی کافی برای مطالعه مسایل آب برخوردار نیستند.
پاکستان در یک موقعیت آموزشی و مالی بهتر به مطالعه مسائل مربوط به آب قرار دارد ،اما به
کمیود انگیزه یا فن آوری های پیشرفته روبرو است.
ابزار تکنالوژیکی برای مطالعه مسایل آبی اسیای مرکزی وجنوب غربی به کارمندان مرکز
مطالعات بین المللی که مقر آن در پوهنتون اوماهای نبراسکا و انستیتوت بین المللی آب برای غذا
میباشد ،قابل دسترس است.
ریموت سنسنگ و سروی زمین بهترین میتود برای مطالعه آب پنداشته میشود.
منابع مالی برای رشد و انکشاف مطالعه آب در سازمان های تمویل کننده که در ایاالت متحده
امریکا و اروپا است ،به دست امده میتواند.
همکاری های بین المللی را می توان بین  ،DWFI ،UNOمقامات پوهنتون و دولت توسعه داده و
مسایل ابی که قابل پذیرش تمام جوانب باشد را مورد مطالعه قرار دهیم.
چنین همکاری های بین المللی با طرح کمک مالی به سازمان های مختلف موفقیت را تضمین
نکرده اما اولین گام به سوی پیروزی شده میتواند.
امکانات خوب برای کارهای اینده فراهم سازی مراقبت پوشش برف به خصوص از ارتفاع
 4500 – 2000متر است و همچنان استفاده از روش عام جمع اوری و تبادله داتا موثر بوده
میتواند.
بررسی یخچالهای اساسی افغانستان ،تاجکستان و پاکستان  ،که آب بیشتر از آن جریان میکند
تجدید شود .به همین شکل بررسی توسط ریموت سنسنګ پیشرفته پالن شده و به زودترین
فرصت انجام داده شود تا در اینده از مسایل ابی زیادتر غافل گیر نشویم.
پوهنتون ها ضرورت دارند ،که درباره آب شدن اندازه برف و یخچالها درکشور به توانایی
تدریسی خود از حیث دوران هایدرولوژکی عالوه کنند.
جانب دیګر آب که به مطالعه ضرورت دارد  ،الودګی آب جاری و زیر زمینی ،مصارف
افتصادی تبدیل کردن آب نمکی به آب شیرین است .موثریت ابیاری و کاهش ضیاع کردن آب در
آبیاری و میزبان مشکالت دیګر مثالهای عمده استفاده از آب پنداشته می شوند.
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