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السيطرة على الفيضانات
الفي�ضانات الطبيعية لنهر مورافا � ،سلوفاكيا .ال�صورة © فيريا �ستانوفا

تلعب الأنواع املختلفة من الأرا�ضي الرطبة �أدوارا هامة فى ال�سيطرة على الفي�ضانات يف حاالت خمتلفة .ففى الروافد العليا لبع�ض �أحوا�ض
الأنهار ،على �سبيل املثال ،قد متثل الأرا�ضي اخلثية والأرا�ضي الع�شبية الرطبة دور الإ�سفنج (ت�صل ن�سبة املياه فى اخلث امل�شبع عادة اىل  ٪ 98من
كتلته)  ،حيث يعمل على امت�صا�ص مياه الأمطار وال�سماح لها بالرت�شح البطئ داخل الرتبة ،مما ي�ؤدي �إىل خف�ض �سرعة وحجم فائ�ض املياه اجلارى
الذى يدخل اجلداول والأنهار .وهذا يعني �أن م�ستويات املياه يف القنوات الكربى ،واملزيد من املجارى املتلقية� ،سوف يرتفع ببطء �أي�ضا و �أن الأرواح
و�سبل العي�ش �ستكون �أقل عر�ضة للت�أثر من مياه الفي�ضانات املدمرة.
عندما ي�صبح اخلث م�شبع ًا متام ًا وغري قادر على ا�ستيعاب املزيد من املياه ،ف�إن برك املياه ال�سطحية ونباتات االرا�ضى اخلثية  -مبا يف ذلك
مروج الربدي وبع�ض �أنواع الغابات � -سوف ت�ساعد على �إبطاء اجلريان ال�سطحي واحلد منه .ومن ناحية �أخرى ،قد ي�ؤدى الت�صريف اال�صطناعي
لأرا�ضي اخلث �إىل زيادة خماطر الفي�ضانات ،لأن قنوات الت�صريف تنقل مياه اجلريان ال�سطحي �إىل اجلداول والأنهار ب�سرعة �أكرب ،بينما قد يعنى
تقل�ص وت�آكل اخلث اجلاف �أن هناك عددا �أكرب و�أو�سع من القنوات قد وجدت
حتت ال�سطح لتتدفق املياه عربها.

ب�إيجاز...
 6 6لإبطاء التدفق -ت�ستطيع الأرا�ضي الرطبة القريبة من منابع
الأنهار واجلداول ابطاء جريان مياه الأمطار وذوبان الثلوج يف الربيع
بحيث متنعها من التدفق مبا�شرة من الأر�ض �إىل جمارى املياه .وقد
ي�ساعد هذا يف منع حدوث الفي�ضانات املدمرة ب�شكل مفاجئ.
6 6خزانات طبيعية ملياه الفي�ضانات—تعمل ال�سهول الفي�ضية
للأنهار الكربى مبثابة خزانات طبيعية  ،حيث �أنها متكن املياه الزائدة
من االنت�شار فى م�ساحة وا�سعة  ،مما يقلل من عمقها و�سرعتها.
وبتجفيف ال�سهول الفي�ضية والبناء عليها  ،فنحن جنرب مياه الفي�ضان
على التدفق فى ممرات �أ�ضيق و�أ�ضيق  ،وهذا يعني �أن ذروة الفي�ضان
�ستكون �أعمق كما �أن مياه الفي�ضان �ستتدفق ب�شكل ا�سرع.
6 6احلماية من موجات العوا�صف -الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية  ،مثل
ال�شعاب املرجانية و�أ�شجار املاجنروف ،وم�سطحات املد واجلزر ودلتا
م�صبات الأنهار ،ميكنها احلد من الآثار ال�ضارة لهبوب العوا�صف
وموجات املد التي تعمل بو�صفها احلاجز املادي الذي يقلل من
ارتفاع املاء و�سرعته .كما �أن الغطاء النباتي للأرا�ضي الرطبة مثل
املاجنروف و ال�سبخات امللحة ميكنه �أن يعمل على ربط ال�شاطئ معا و
احلد من ت�آكل الرتبة الناجت عن العوا�صف واملد واجلزر.

ويف الروافد الدنيا للأنهار الرئي�سية تنمو عادة ال�سهول الفي�ضية الوا�سعة  ،مثل
�سهول نهر النيل (�أفريقيا) و نهر املي�سي�سيبي (الواليات املتحدة) و نهر اليانغت�سى
(ال�صني) ونهر الدانوب (�أوروبا الو�سطى) .وحتت الظروف الطبيعية ،تنن�شر
�إفراغات النهر حني ت�صل اىل ذروتها  -بعد هطول �أمطار غزيرة ب�شكل ا�ستثنائي
�أو ذوبان الثلوج يف الربيع على �سبيل املثال -ببطء عرب ال�سهول الفي�ضية .ومع ذلك،
وعلى مدى قرون من التاريخ الب�شري ،لطاملا ا�ستخدمت ال�سهول الفي�ضية اخل�صبة
واملنب�سطة ن�سبيا للزراعة واال�ستيطان.
وخالل ال�سنوات املئة املا�ضية على وجة التحديد ،جففت م�ساحات �شا�سعة من
ال�سهول الفي�ضية و عزلت عن �أنهارها عن طريق ال�سدود اال�صطناعية (وهو ما
ي�سمى ال�سدود �أواجل�سور �أو احلواجز يف بلدان خمتلفة) .وهذا يعني �أن املياه التى
اعتادت على االنت�شار البطئ وال�ضحل ن�سبي ًا عرب �سهول في�ضية وا�سعة �أ�صبحت
ترتكز الآن يف مناطق متزايدة ال�صغر .ونتيجة لذلك� ،أ�صبحت الفي�ضانات
�أكرثعمق ًا و�أعظم خطورة من ناحية ت�سببها فى حدوث اال�ضرار ـ ورمبا الكوارث
فى بع�ض االحيان -فى حالة اخرتاق حواجزالفي�ضانات اال�صطناعية .وفى الروافد
الو�سطى لنهر اليانغت�سى ،على �سبيل املثال � ،أ�صبحت الفي�ضانات متكررة احلدوث
اكرث من ذى قبل كما �صارت ا�شد تدمريا كنتيجة مبا�شرة لفقدان ال�سهول الفي�ضية،
وخ�صو�صا عندما يقرتن ذلك بفقدان الغطاء النباتي يف حو�ض ت�صريف النهر.

السيطرة على الفيضانات....
وقد �أدى تدمري الغطاء النباتي يف الروافد العليا �إىل ت�آكل
الرتبة  :فعلى مدار ما يزيد قليال على � 30سنة انخف�ض
الغطاء احلرجي مبقدار الن�صف ،وت�ضاعفت معاناة
املنطقة من الت�آكل ال�شديد.ويف الروافد الدنيا ،ت�سببت
عمليات �شراء الأرا�ضى وتر�سب الطمي �إىل تناق�ص
م�ساحة بحريات ال�سهول الفي�ضية وبالتايل اىل تناق�ص
القدرة على تخزين مياه الفي�ضانات ،يف حني �أدى بناء
ال�سدود اال�صطناعية -مثل �سد جينجيانغ العظيم –اىل
ارتفاع م�ستويات الفي�ضانات نتيجة النخفا�ض قدرة ال�سهول
الفي�ضية و تر�سب الطمى فى قناة النهر.

ت�ساعد الأهوار املاحلة ،كمثل هذه الكائنة يف موقع مرف�أ �شيجنيكتو التابع لرام�سار يف نوفا �سكوتيا ،على امت�صا�ص و
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فى عام � 1982إنهار �سد ترابى داخل حديقة جبال روكى
الوطنية بالواليات املتحدة االمريكية مما �أدى اىل االندفاع املفاجئ ملا يقرب من مليون مرت مكعب من املياه  .وهكذا اجتاحت املياه التى و�صل
ارتفاعها �إىل ع�شرة امتار امل�صب و دخلت اىل نهر «فول» فى حديقة «هور�س �شو»  .حل�سن احلظ  ،فى تلك املنطقة  ،ا�ستطاعت الأرا�ضي الرطبة
املتاخمة للنهر -مبا يف ذلك املروج الكثيفة من الق�صب وال�صف�صاف – �إبطاء موجة الفي�ضانات ،والتي انت�شرت عرب ال�سهل الفي�ضى الوا�سع .وفى
النهاية مت ا�ستيعاب املوجة ،التى بلغ ارتفاعها ثالثة امتار ،من جانب �سد �آخر على جمرى النهر .لقد ا�سفرت هذه الكارثة عن وفاة �أربعة �أ�شخا�ص
وخ�سائر جتاوزت  30مليون دوالر �أمريكي ( ح�سب الأ�سعار عام  .)1982ومع ذلك  ،فدون وجود الأرا�ضي الرطبة بحديقة هور�س �شو لكانت الكارثة
�أ�سو�أ بكثري.
وتلعب الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية  ،مثل املاجنروف وال�سبخات امللحية واالهوار وم�صبات الأنهار  ،دورا هاما يف حماية املجتمعات الب�شرية من
العوا�صف .ومرة �أخرى نقول �أن تدمري الأرا�ضي الرطبة من خالل حجزالأرا�ضي والتحول للتنمية احل�ضرية وال�صناعية والزراعية �سوف يرتتب
عليه عواقب وخيمة .فعندما �ضرب �إع�صار كاترينا منطقة دلتا املي�سي�سيبي يف جنوب �شرق الواليات املتحدة يف عام  2005اجتاحت موجة العا�صفة
الهائلة دفاعات الفي�ضانات املعدة هند�سيا مما ادى اىل اغراق  ٪ 80من مدينة نيو اورليانز و�سقوط مئات القتلى باال�ضافة اىل ن�شوء م�شاكل �صحية
واجتماعية على املدى الطويل وخ�سارة �إقت�صادية بلغت ع�شرات املليارات من الدوالرات .وقد القي باللوم فيما ظهر من �ضعف والية نيو اورليانز يف
الأغلب على التناق�ص اال�صطناعي من م�ساحة ال�سهول الفي�ضية لنهر امل�سي�سيبي و ت�آكل احلاجز الوقائى لدلتا النهر املتمثل فى الأرا�ضي الرطبة
ال�ساحلية لأن الروا�سب التي حتملها الأنهار التي حتافظ هذه الأرا�ضي الرطبة كانت قد حو�صرت وراء ال�سدود املقامة على املجرى.
ومع تغري املناخ العاملي الذى يعمل على التعجيل بارتفاع من�سوب مياه البحر وزيادة ن�سبة حدوث العوا�صف يف �أجزاء كثرية من العامل  ،ا�صبحت
احلاجة ملحة ب�شكل غري م�سبوق �إىل وجود �أرا�ضي رطبة �ساحلية مل مت�س بعد .بيد �أن كثري ًا من الأرا�ضي الرطبة ال يزال تتهدده �أعمال التطوير ،يف
حني ي�ستنزف البع�ض االخر حتى تال�شى من الوجود  ،حما�صرين بني ارتفاع من�سوب مياه البحر من جهه والأرا�ضى التي مت جتفيفها و �إخ�ضاعها
للتطوير من جهة اخرى .
ولقد كانت هناك حماوالت عديدة لتقدير القيمة االقت�صادية لل�سيطرة على الفي�ضانات بوا�سطة الأرا�ضي
الرطبة الطبيعية – ا�ستنادا ،فى املعتاد ،على ح�ساب تكاليف البناء و ال�صيانة امل�ستمرة للهياكل الهند�سية التي
رمبا تدعو احلاجة �إىل �إن�شاءها فى حالة جتفيف �أحدى الأرا�ضي الرطبة املتواجدة �أو �شغلها .فعلى �سبيل املثال ،
فقد اثبت تقييم اجرى حول املنافع االقت�صادية العائدة من احد مواقع رام�سارو امل�سمى مب�ستنقعات «�إن�ش» فى
ا�سكتلندا (اململكة املتحدة) والبالغ م�ساحته  1150هكتار �أن التكاليف الر�أ�سمالية لبناء دفاعات في�ضانات بديلة
�ست�صل اىل عدة ماليني من اجلنيهات .وجرى تقييم القيمة االقت�صادية ال�سنوية ملا تبقى من ال�سهول الفي�ضية
لنهر الدانوب ،مبا يف ذلك خا�صية التخفيف من الفي�ضانات ،يف عام  1995بلغ  650مليون يورو.
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