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األراضي الرطبة

     تلعب الرا�صى الرطبة دورًا حموريًا فى الدورة الطبيعية للروا�صب و العنا�صر الغذائية فى بيئتنا- وهي ال�صمة التي حتقق فائدة عظيمة 
ل�صبل عي�ض الإن�صان ورفاهيته، اإل اأنه ي�صهل الإ�صرار بها جراء التنمية غري امل�صتدامة. 

فالنباتات التى تنموفى الأرا�صى الرطبة تقوم بتخزين العنا�صر الغذائية التى متت�صها من الرتبة و املاء. وهذه العنا�صر الغذائية اإما ان 
اأو مواد البناء. وتختلف انتاجية الرا�صى  اإما للح�صول على الطعام  اإزالتها بح�صده  اأن يتم  اأو  تعود اىل البيئة مرة اأخرى مبوت النبات 
الرطبة باختالف نوعيتها ومناخها و درجة توافر العنا�صر الغذائية بها. وقد وجد اأن اأهم عوائد انتاج الأرا�صى الرطبة يتمثل فى الأع�صاب 
�صريعة النمو ونباتات ال�صعادى – وهى نباتات مثل الروندو دوناك�ض)الغاب العمالق( و ال�صيربو�ض بابريو�ض )الربدي( و الفراجمايت�ض 

)الغاب( والتيفا )التيفا ، نبات الربدي(. ويف اأفريقيا ال�صتوائية قد ي�صل انتاج نبات الربدي اإىل اأكرث من 140 طن لكل هكتار �صنويا. 

و بالإ�صافة اىل خا�صية احتجاز العنا�صر الغذائية فى النباتات فاإن الأرا�صى 
الرطبة تعمل اأي�صا مبثابة »اأفخاخ« للروا�صب. فعندما تهطل الأمطار وتن�صاب 
مياهها عرب اأنحاء الأر�ض فهى حتمل معها جزيئات من الروا�صب )مثل الرمال 
ال�صخور  لنوعية  وفقا  والكمية  احلجم  فى  تتفاوت  والتى  والطني(  والطمى 
النباتي.  الغطاء  ودرجة  الأمطار  هطول  وكثافة  املنحدر  ووعورة  والرتبة 
وتت�صل اجلداول ال�صغرية ببع�صها البع�ض م�صكلة الأنهار ، حيث تعمل على 
اإىل  الأنهار  ت�صل  وعندما  النهر.  على طول  الروا�صب  من  هائلة  كميات  نقل 
فاإن   ، والأهوار  والبحريات  الفي�صية  ال�صهول  مثل  الأخرى  الرطبة  الأرا�صي 
�صرعة تدفق املياه تتباطاأ ب�صكل مفاجئ .وقد تت�صكل قناة نهرية  �صيقة �صريعة 
النباتي  الغطاء  حيث   ، الوا�صع  الوادي  قاع  فوق  بهدوء  لتنت�صرت  اجلريان 
ال�صهول  غابات  اأو  الغاب  حقول  اأو  الغابات  مثل   ، الرطبة  لالأرا�صي  الكثيف 
الفي�صية ، حيث يكون هذا الغطاء بدوره مبثابة احلواجز املادية التى تبطئ 

التدفق وحتتجزالروا�صب. 

اإن تلك اخل�صوبة الطبيعية والإنتاجية التى تتمتع بها ال�صهول الفي�صية تعنى 
فقد   ، ذلك  ومع  املحا�صيل.  زراعة  فى  ال�صنني  لآلف  ت�صتخدم  كانت  اأنها 
ا�صتعي�ض عن الدورة الطبيعية للفي�صانات املو�صمية وجتديد العنا�صر الغذائية 
اإىل حد كبري.  بنظام م�صطنع  املياه  تنقلها  التي  الروا�صب  تراكم  من خالل 

 باإيجاز...

تعترب الأرا�صي الرطبة مبثابة ‘املخازن’ بالن�صبة للروا�صب والعنا�صر  6
الغذائية التي حتملها مياه الأمطار واجلداول والأنهار.

الغذائية  6 العنا�صر  امت�صا�ض  على  الرطبة  الأرا�صى  نباتات  تعمل   
ال�صرف  ومياه  الأ�صمدة  من  والفو�صفات  النرتات  مثل   ، الذائبة 
ال�صحي  ومن ثم تخزينها يف الأوراق وال�صيقان واجلذور  مما ي�صاعد 

على حت�صني جودة املياه.
مما  6 مذهلة  اإنتاجية  بقدرة  تتميز  الرطبة   الأرا�صي  نباتات  بع�ض 

الزائدة من  الغذائية  العنا�صر  اإزالة  يجعلها مفيدة على الأخ�ض فى 
املياه -على �صبيل املثال قد يتجاوز اإنتاج نبات الربدي 140 طن �صنويا 

يف املناخات املدارية.
التي   6 الروا�صب  جزيئات  على  الغذائية   العنا�صر  من  العديد  ‘تعلق’ 

تنقل اىل ال�صهول الفي�صية اأو حتا�صرها �صيقان النباتات وجذورها. 
التزويد امل�صتمر لل�صهول الفي�صية ومناطق الدلتا بالعنا�صر الغذائية  6

يجعلها خ�صبة ب�صكل طبيعي.
املزيد<<<



فقد عزلت ال�صهول الفي�صية عن انهارها من جراء بناء ال�صدود )على �صبيل املثال، فقد ما يقرب من 90 ٪ من ال�صهول الفي�صية الأ�صلية لنهر 
الراين خالل القرن املا�صى( كما زاد العتماد على زراعة املحا�صيل  بوا�صطة الرى وتغذيتها بالأ�صمدة الكيميائية بدياًل عن اخل�صوبة الطبيعية 
ال�صابقة. كما ت�صببت ال�صدود التى يتم بنائها على املنابع فى احلد من تدفق الروا�صب ومنع الفي�صانات املو�صمية. فرمبا ت�صاعد هذه احللول 
الهند�صية على زراعة ال�صهول على مدار ال�صنة يف كثري من البلدان، ولكن ذلك يتم على ح�صاب خدمات النظم البيئية التي اعتادت الطبيعة ان 

تقدمها بال مقابل -- ناهيك عن فقدان جزء كبري من التنوع البيولوجي لالأرا�صي الرطبة. 

بع�ض املوائل الأكرث اإنتاجا على الأر�ض - ومن بينها ال�صهول الطينية و ال�صبخات امللحة واجلداول واملاجنروف فى م�صبات دلتا الأنهار- تعمل 
على دعم م�صايد الأ�صماك احليوية وتوفري الغذاء ملاليني من الطيور املائية املهاجرة. ومع ذلك ، فاإنها تعتمد يف وجودها على امدادات منتظمة 
من الروا�صب. فدلتا اإيربو يف �صمال �صرق ا�صبانيا ، على �صبيل املثال ، حتتاج اىل ما يقرب من 2 مليون مرت مكعب من الروا�صب كل عام ملجرد 

احلفاظ على حالتها الراهنة.
 

ومع ذلك فاإن عددًا متزايدًا من دلتا الأنهار يف جميع اأنحاء العامل مير باأزمة ب�صبب  اإنقطاع تدفق الروا�صب – والتى متثل �صريان احلياة بالن�صبة 
لها – وحما�صرتها خلف احلواجز وخا�صة ال�صدود. فعلى �صبيل املثال ، اأدى بناء ال�صدود على 
املنبع وا�صتخراج املياه للري اىل احلد من تدفق املياه يف نهر اندو�ض يف باك�صتان مما ت�صبب فى 
تقل�ض حجم الروا�صب التى ت�صل  اإىل دلتا نهر اندو�ض بن�صبة 75 ٪  من ما يقدر ب400 مليون 
طن من الروا�صب قبل بناء ال�صدود 100 لت�صل اىل مليون طن فقط فى الوقت الراهن. ونتيجة 
لذلك تعر�صت الدلتا للتاآكل التدريجي ، مما اأدى اإىل تدهور ومن ثم فقدان املاجنروف وغريه 
من النظم البيئية الأخرى لالأرا�صي الرطبة والتي تدعم �صبل معي�صة الإن�صان والتنوع البيولوجي.

اأدت القدرة الطبيعية لالأرا�صي الرطبة على الحتفاظ بالعنا�صر الغذائية والروا�صب اىل  لقد 
حية  ‘حمطات  باعتبارها  ‘امل�صيدة’   اأو  ال�صطناعية  الرطبة  لالأرا�صى  املتزايد  ال�صتخدام 
مياه  معاجلة  من  بدءا   ، ال�صطناعية  الرطبة  الرا�صي  ا�صتخدامات   وتتنوع  املياه’.  ملعاجلة 
ال�صرف ال�صحي �صديدة احلم�صية الناجتة عن اأن�صطة التعدين وحتى تطهري جماري ال�صرف 
ال�صحى يف املناطق الريفية حيث  تكون الو�صائل التقليدية ملعاجلة املياه غري ممكنة. و يف اململكة 

املتحدة وحدها هناك الآن اأكرث من 1200 من الأرا�صي الرطبة امل�صيدة قيد ال�صتخدام.

ومع ذلك ، فاإن قدرة الأرا�صي الرطبة  على معاجلة الروا�صب والعنا�صر الغذائية هى قدرة حمدودة . فعندما تكون امل�صطحات املائية غنية 
بالعنا�صر الغذائية ال�صناعية يحدث ما ي�صمى بعملية التخثث ، عادة ما يحدث ذلك ب�صببالختالط مبياه ال�صرف ال�صحى اأو الأ�صمدة. مما 
يوؤدى اىل ‘ازدهار الطحالب’  اأو)النمو الهائل للطحالب( والتي تعمل بدورها على حرمان النباتات املائية واحليوانات الأخرى من الأوك�صجني 
وال�صوء مما يوؤدى يف نهاية املطاف اىل قتل النظام البيئي الأ�صلى لالأرا�صي الرطبة . و هكذا فاإن الأرا�صي الرطبة ، �صواء كانت طبيعية اأو 

م�صيدة ، ميكنها اأن ت�صهم يف احلد من اآثار التخثث ، و لكن ذلك ل ينفى احلاجة املتزايدة اىل الهتمام مبكافحة 
التلوث من امل�صدر.

وقد تتعر�ض الأرا�صي الرطبة  لدى امل�صب >لالإختناق< عندما  ترتفع ن�صبة تاآكل الرتبة لدى املنبع ب�صكل كبري 
المر الذى قد يحدث نتيجة لإزالة الغابات . ويو�صح ما حدث حلو�ض نهر الياجنت�صى بال�صني الآثار املزدوجة 
لإزالة الغابات وتاآكل املنبع وا�صت�صالح الأرا�صي الرطبة فى ال�صهل الفي�صى للنهر. وهناك واحدة من اأهم الأرا�صى 
الرطبة املتبقية وهى امل�صماة ببحرية دوجنتينج )اأحد مواقع رام�صار الآن(  والتى تقل�ض حجمها الأ�صلي من 
6,300 كيلومرت مربع اإىل 2,700 كيلو مرت مربع هى حجمها احلاىل نتيجة لزيادة الرت�صيب خالل القرن املا�صي.  
فلقد انخف�ض التنوع البيولوجي يف البحرية ب�صكل كبري واأدى تكرار حدوث الفي�صانات اإىل فرار النا�ض من بيوتهم 
 و اأ�صبحت املياه النظيفة ترفا – اإل اأن هناك جهود تبذل الآن لإ�صالح خدمات النظم البيئية الطبيعية للبحرية.
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الأنهارعلى  6 ودلتا  الفي�صية  ال�صهول  تعتمد 
بالروا�صب  نزويدها  فى  املو�صمية  الفي�صانات 
مليون مرت   2 اىل  با�صبانيا حتتاج   ايربو  فدلتا  ؛  

مكعب من الروا�صب �صنويًا.
نهر  6 لدلتا  الروا�صب  امدادات  ال�صدود  قطعت 

اإىل  اأدى  مما   ٪  75 بن�صبة  باك�صتان  يف  اندو�ض 
التدريجي خلدمات نظامها  والفقدان  الدلتا  تاآكل 

البيئى. 
الفي�صية  6 ال�صهول  من   ٪  90 من  مايقرب  تعر�ض   

لنهر الراين اإما لال�صتنزاف اأولالأن�صطة التطويرية 
اأو الف�صل ال�صناعى عن النهر اأواخر القرن 20. 
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