
السيطرة على الفيضانات

        تلعب االأنواع املختلفة من االأرا�ضي الرطبة اأدوارا هامة فى ال�ضيطرة على الفي�ضانات يف حاالت خمتلفة. ففى الروافد العليا لبع�ض اأحوا�ض 
االأنهار، على �ضبيل املثال، قد متثل االأرا�ضي اخلثية واالأرا�ضي الع�ضبية الرطبة دور االإ�ضفنج )ت�ضل ن�ضبة املياه فى اخلث امل�ضبع عادة اىل 98 ٪ من 
كتلته( ، حيث يعمل على امت�ضا�ض مياه االأمطار وال�ضماح لها بالرت�ضح البطئ داخل الرتبة، مما يوؤدي اإىل خف�ض �ضرعة وحجم فائ�ض املياه اجلارى 
الذى  يدخل اجلداول واالأنهار. وهذا يعني اأن م�ضتويات املياه يف القنوات الكربى، واملزيد من املجارى املتلقية، �ضوف يرتفع ببطء اأي�ضا و اأن االأرواح 

و�ضبل العي�ض �ضتكون اأقل عر�ضة للتاأثر من مياه الفي�ضانات املدمرة.

ذلك  - مبا يف  اخلثية  االرا�ضى  ونباتات   ال�ضطحية  املياه  برك  فاإن  املياه،  من  املزيد  ا�ضتيعاب  على  قادر  وغري  م�ضبعًا متامًا  ي�ضبح اخلث  عندما 
مروج الربدي وبع�ض اأنواع الغابات - �ضوف ت�ضاعد على اإبطاء اجلريان ال�ضطحي واحلد منه. ومن ناحية اأخرى،  قد يوؤدى الت�ضريف اال�ضطناعي 
الأرا�ضي اخلث اإىل زيادة خماطر الفي�ضانات، الأن قنوات الت�ضريف تنقل مياه اجلريان ال�ضطحي اإىل اجلداول واالأنهار ب�ضرعة اأكرب، بينما قد يعنى 
قد وجدت  القنوات  واأو�ضع  من  اأكرب  اأن هناك عددا  وتاآكل اخلث اجلاف  تقل�ض 

حتت ال�ضطح لتتدفق املياه عربها.

مثل    ، الوا�ضعة  الفي�ضية  ال�ضهول  عادة  تنمو  الرئي�ضية  للأنهار  الدنيا  الروافد  ويف 
�ضهول نهر النيل )اأفريقيا( و نهر املي�ضي�ضيبي )الواليات املتحدة( و نهر اليانغت�ضى 
تنن�ضر  الطبيعية،  الظروف  وحتت  الو�ضطى(.  )اأوروبا  الدانوب  ونهر  )ال�ضني( 
اإفراغات النهر حني ت�ضل اىل ذروتها - بعد هطول اأمطار غزيرة ب�ضكل ا�ضتثنائي 
اأو ذوبان الثلوج يف الربيع على �ضبيل املثال- ببطء عرب ال�ضهول الفي�ضية. ومع ذلك، 
وعلى مدى قرون من التاريخ الب�ضري،  لطاملا ا�ضتخدمت ال�ضهول الفي�ضية اخل�ضبة 

واملنب�ضطة ن�ضبيا للزراعة واال�ضتيطان.

من  �ضا�ضعة  م�ضاحات  ،جففت  التحديد  وجة  على  املا�ضية  املئة  ال�ضنوات  وخلل 
ما  )وهو  اال�ضطناعية  ال�ضدود  اأنهارها عن طريق  و عزلت عن  الفي�ضية  ال�ضهول 
ي�ضمى ال�ضدود اأواجل�ضور اأو احلواجز يف بلدان خمتلفة(. وهذا يعني اأن املياه التى 
اعتادت على االنت�ضار  البطئ وال�ضحل ن�ضبيًا عرب �ضهول في�ضية وا�ضعة  اأ�ضبحت 
الفي�ضانات  اأ�ضبحت  لذلك،  ونتيجة  ال�ضغر.  متزايدة  مناطق  يف  االآن  ترتكز 
ــ ورمبا الكوارث  اأكرثعمقًا واأعظم خطورة من ناحية ت�ضببها فى حدوث اال�ضرار 
فى بع�ض االحيان- فى حالة اخرتاق حواجزالفي�ضانات اال�ضطناعية. وفى الروافد 
الو�ضطى لنهر اليانغت�ضى، على �ضبيل املثال ، اأ�ضبحت الفي�ضانات  متكررة احلدوث 
اكرث من ذى قبل كما �ضارت ا�ضد تدمريا كنتيجة مبا�ضرة لفقدان ال�ضهول الفي�ضية، 

وخ�ضو�ضا عندما يقرتن ذلك بفقدان الغطاء النباتي يف حو�ض ت�ضريف النهر. 
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 باإيجاز...

منابع  6 من  القريبة  الرطبة  االأرا�ضي  ت�ضتطيع  التدفق-  لإبطاء   
االأنهار واجلداول ابطاء جريان مياه االأمطار وذوبان الثلوج يف الربيع 
بحيث متنعها من التدفق مبا�ضرة من االأر�ض اإىل جمارى املياه. وقد 

ي�ضاعد هذا يف منع  حدوث الفي�ضانات املدمرة ب�ضكل مفاجئ. 
الفي�ضية  6 ال�ضهول  الفي�ضانات—تعمل  ملياه  طبيعية  خزانات 

للأنهار الكربى مبثابة خزانات طبيعية ، حيث اأنها متكن املياه الزائدة 
و�ضرعتها.  عمقها  من  يقلل  مما   ، وا�ضعة  م�ضاحة  فى  االنت�ضار  من 
وبتجفيف  ال�ضهول الفي�ضية والبناء عليها ، فنحن جنرب مياه الفي�ضان 
على التدفق فى ممرات اأ�ضيق واأ�ضيق ، وهذا يعني اأن ذروة الفي�ضان 

�ضتكون اأعمق كما اأن مياه الفي�ضان �ضتتدفق ب�ضكل ا�ضرع.
احلماية من موجات العوا�ضف- االأرا�ضي الرطبة ال�ضاحلية ، مثل  6

ال�ضعاب املرجانية واأ�ضجار املاجنروف، وم�ضطحات املد واجلزر ودلتا 
العوا�ضف  لهبوب  ال�ضارة  االآثار  من  احلد  ميكنها  االأنهار،  م�ضبات 
من  يقلل  الذي  املادي  احلاجز  بو�ضفها  تعمل  التي  املد  وموجات 
النباتي للأرا�ضي الرطبة مثل  اأن الغطاء  ارتفاع املاء و�ضرعته.  كما 
املاجنروف و ال�ضبخات امللحة ميكنه اأن يعمل على ربط ال�ضاطئ معا و 

احلد من تاآكل الرتبة الناجت عن العوا�ضف واملد واجلزر.
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وقد اأدى تدمري الغطاء النباتي يف الروافد العليا اإىل تاآكل 
انخف�ض  �ضنة   30 على  قليل  يزيد  ما  مدار  فعلى   : الرتبة 
معاناة  وت�ضاعفت  الن�ضف،  مبقدار  احلرجي  الغطاء 
،ت�ضببت  الدنيا  الروافد  ال�ضديد.ويف  التاآكل  من  املنطقة 
تناق�ض  اإىل  الطمي  وتر�ضب  االأرا�ضى  �ضراء  عمليات 
تناق�ض  اىل  وبالتايل  الفي�ضية  ال�ضهول  بحريات  م�ضاحة 
بناء  اأدى  حني  يف  الفي�ضانات،  مياه  تخزين  على  القدرة 
–اىل  العظيم  جينجيانغ  �ضد  مثل  اال�ضطناعية-  ال�ضدود 
ارتفاع م�ضتويات الفي�ضانات نتيجة النخفا�ض قدرة ال�ضهول 

الفي�ضية و تر�ضب الطمى فى قناة النهر. 

فى عام 1982 اإنهار �ضد ترابى داخل حديقة جبال روكى 
و�ضل  التى  املياه  اجتاحت  وهكذا   . املياه  مليون مرت مكعب من  يقرب من  ملا  املفاجئ  االندفاع  اأدى اىل  االمريكية مما  املتحدة  بالواليات  الوطنية 
ارتفاعها اإىل ع�ضرة امتار امل�ضب و دخلت اىل نهر »فول« فى حديقة »هور�ض �ضو« . حل�ضن احلظ ، فى تلك املنطقة ،  ا�ضتطاعت االأرا�ضي الرطبة 
املتاخمة للنهر- مبا يف ذلك املروج الكثيفة من الق�ضب وال�ضف�ضاف – اإبطاء موجة الفي�ضانات، والتي انت�ضرت عرب ال�ضهل الفي�ضى الوا�ضع. وفى 
النهاية مت ا�ضتيعاب املوجة ،التى بلغ ارتفاعها ثلثة امتار، من جانب �ضد اآخر على جمرى النهر. لقد ا�ضفرت هذه الكارثة عن وفاة  اأربعة اأ�ضخا�ض 
وخ�ضائر جتاوزت  30 مليون دوالر اأمريكي ) ح�ضب االأ�ضعار عام 1982(. ومع ذلك ، فدون وجود االأرا�ضي الرطبة بحديقة هور�ض �ضو لكانت الكارثة 

اأ�ضواأ بكثري.
  

الب�ضرية من  ، دورا هاما يف حماية املجتمعات  االأنهار   ، مثل املاجنروف وال�ضبخات امللحية واالهوار وم�ضبات  ال�ضاحلية  االأرا�ضي الرطبة  وتلعب 
للتنمية احل�ضرية وال�ضناعية والزراعية �ضوف يرتتب  اأن تدمري االأرا�ضي الرطبة من خلل حجزاالأرا�ضي والتحول  اأخرى نقول  العوا�ضف. ومرة 
عليه عواقب وخيمة. فعندما �ضرب اإع�ضار كاترينا منطقة دلتا املي�ضي�ضيبي يف جنوب �ضرق الواليات املتحدة يف عام 2005 اجتاحت موجة العا�ضفة 
الهائلة دفاعات الفي�ضانات املعدة هند�ضيا مما ادى اىل اغراق 80 ٪ من مدينة نيو اورليانز و�ضقوط مئات القتلى باال�ضافة اىل ن�ضوء م�ضاكل �ضحية 
واجتماعية على املدى الطويل وخ�ضارة اإقت�ضادية بلغت ع�ضرات املليارات من الدوالرات. وقد القي باللوم فيما ظهر من �ضعف والية  نيو اورليانز يف 
االأغلب على التناق�ض اال�ضطناعي من م�ضاحة ال�ضهول الفي�ضية لنهر امل�ضي�ضيبي و تاآكل احلاجز الوقائى لدلتا النهر املتمثل فى االأرا�ضي الرطبة 

ال�ضاحلية الأن الروا�ضب التي حتملها االأنهار التي حتافظ هذه االأرا�ضي الرطبة  كانت قد حو�ضرت وراء ال�ضدود املقامة على املجرى.

ومع تغري املناخ العاملي الذى يعمل على التعجيل بارتفاع من�ضوب مياه البحر وزيادة  ن�ضبة حدوث العوا�ضف يف اأجزاء كثرية من العامل ،  ا�ضبحت 
احلاجة ملحة ب�ضكل غري م�ضبوق اإىل وجود اأرا�ضي رطبة �ضاحلية مل مت�ض بعد. بيد اأن كثريًا من االأرا�ضي الرطبة ال يزال تتهدده اأعمال التطوير، يف 

حني ي�ضتنزف البع�ض االخر حتى تل�ضى من الوجود ، حما�ضرين بني ارتفاع من�ضوب مياه البحر من جهه واالأرا�ضى التي مت جتفيفها و اإخ�ضاعها 
 للتطوير من جهة اخرى . 

االأرا�ضي  بوا�ضطة  الفي�ضانات  على  لل�ضيطرة  االقت�ضادية  القيمة  لتقدير  عديدة  حماوالت  هناك  كانت  ولقد   
الرطبة الطبيعية – ا�ضتنادا، فى املعتاد، على ح�ضاب تكاليف البناء و ال�ضيانة امل�ضتمرة للهياكل الهند�ضية التي 
رمبا تدعو احلاجة اإىل اإن�ضاءها فى حالة جتفيف اأحدى االأرا�ضي الرطبة املتواجدة اأو �ضغلها. فعلى �ضبيل املثال ، 
فقد اثبت تقييم  اجرى حول  املنافع االقت�ضادية  العائدة من احد مواقع رام�ضارو امل�ضمى مب�ضتنقعات »اإن�ض« فى  
ا�ضكتلندا )اململكة املتحدة( والبالغ م�ضاحته 1150 هكتار اأن التكاليف الراأ�ضمالية لبناء دفاعات في�ضانات بديلة 
�ضت�ضل اىل عدة مليني من اجلنيهات. وجرى تقييم القيمة االقت�ضادية ال�ضنوية ملا تبقى من ال�ضهول الفي�ضية 

لنهر الدانوب، مبا يف ذلك خا�ضية التخفيف من الفي�ضانات، يف عام 1995  بلغ 650 مليون يورو. 
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ت�ضاعد االأهوار املاحلة ،كمثل هذه الكائنة يف موقع مرفاأ �ضيجنيكتو التابع لرام�ضار يف نوفا �ضكوتيا، على امت�ضا�ض و 
ابطاء مياه الفي�ضانات  الناجتة عن موجات العوا�ضف. ال�ضورة © كليتون روبيك
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