
تجديد المياه الجوفية

     ت�صتخدم  كل من امل�صطلحات املياه اجلوفية واأحوا�ض املياه اجلوفية ومن�صوب املياه اجلوفية يف و�صف املياه التى حجزت  يف الرتبة وال�صخور حتت 
�صطح الأر�ض. و من املهم فهم الفرق بينها  حتى نعرف كيف يرتبط املاء على ال�صطح يف الأرا�صي الرطبة بطبيعته مبا يجري حتت �صطح الأر�ض ،مما 

قد يوؤثر يف حياة ومعي�صة املليارات من الب�صر يف جميع اأنحاء العامل.

من�صوب املياه اجلوفية هو امل�صتوى الذى تكون الرتبة وال�صخور حتته دائما رطبة )اأو م�صبعة(.و يختلف عمق املياه اجلوفية حتت �صطح الأر�ض يف كثري 
من الأحيان ، فريتفع اأو ينخف�ض وفقا لهطول الأمطار املو�صمية اأو الكميات امل�صتخرجة ملياه ال�صرب اأو الري. وي�صار اإىل املياه املتواجدة حتت املن�صوب 

على اأنها املياه اجلوفية.

الوفرية يف و�صالتها وم�صامها  املياه اجلوفية  التي حتمل  الروا�صب  اأو  ال�صخور  الذي يطلق على طبقة متميزة من  املياه اجلوفية هو ال�صم  حو�ض 
عليها  حتتوى  التى  اجلوفية  املياه  ومتثل  اجلوفية.  املياه  لتخزين  �صا�صعة  طبيعية  خزانات  مبثابة  اجلوفية  املياه  اأحوا�ض  اعتبار  وميكن  �صقوقها.  و 
هذه الأحوا�ض ما يزيد عن 95 ٪ من املياه العذبة يف العامل مما يوفر مياه ال�صرب لنحو ثلث �صكان العامل. ويف اآ�صيا وحدها ، يوجد اأكرث من مليار 
اإمدادات  اأوروبا فتقدر ن�صبة  اأما يف  لل�صرب  �صخ�ض يعتمدون على املياه اجلوفية 

املياه العامة التى تاأتي من م�صادر املياه اجلوفية ب  65 ٪ .

، فهى  الطبيعة  لدورها حيال  بالن�صبة  بالإ�صفنج   الرطبة  الأرا�صي  �صبهت  لطاملا 
تعمل على امت�صا�ض مياه الأمطار التي ترت�صح اىل داخل الر�ض . ولكن العالقة 
بني املياه اجلوفية والأرا�صي الرطبة هى يف الواقع اأكرث تعقيدا. فبع�ض الأرا�صي 
�صبيل  املياه اجلوفية - على  الإطالق مع  ات�صال على  اأي  لها  يكون  الرطبة قد ل 
الطني  من  منفذة  غري  �صميكة  طبقة  فوق  ت�صكلت  بحرية   هناك  يكون  قد  املثال 
اما  ال�صطح  اإىل  عادت  التي  اجلوفية  املياه  من  وجودها  اأخرى  ت�صتمد  - يف حني 

عربالينابيع  اأو غريها من ا�صكال الت�صرب.

التى  املنفذة  الروا�صب  فوق  ت�صكل  قد  ما  الرطبة  الأرا�صي  من  فهناك  ذلك  ومع 
تغطي طبقات اأحوا�ض املياه اجلوفية. وفى هذه احلالة تكون املياه املتواجدة على 
الأرا�صي الرطبة  قادرة على الرت�صح من خالل الرتبة وال�صخور اىل طبقة حو�ض 
اأدناه ، وهكذا تلعب الرا�صى الرطبة دورا حيويا يف احلفاظ علي  املياه اجلوفية 
البيئية  النظم  لدعم  متاحة  تبقى  حتى  ‘متجددة’(  )اأو  جاهزة  اجلوفية  املياه 
مبثابة  الرطبة  الأرا�صي  بع�ض  تكون  قد   ، واأخريا  الآدمى.  ولال�صتخدام  الخرى 
مناطق تغذية للمياه اجلوفية عندما يكون من�صوب املياه منخف�ض، ومبثابة مناطق 

ت�صريف للمياه اجلوفية عندما يكون من�صوبها مرتفع.

  اأر�ض رطبة يف مرتفعات بكينيا. ال�صورة © جيفري هوارد

 باإيجاز...

 ي�صكل املاء الذى نراه يف الأرا�صي الرطبة مثل البحريات وامل�صتنقعات  6
و املجارى املائية  على �صطح الأر�ض جمرد جزء من دورة املياه، والتي 
والثلوج(  والأمطار  )ال�صحب  اجلوي  الغالف  يف  املاء  اأي�صا  تت�صمن 
حتت  وال�صخور  الرتبة  داخل  املح�صورة  )املياه  اجلوفية  واملياه 

ال�صطح(

كثري من الأرا�صي الرطبة تكون مت�صلة مبا�صرة باملياه اجلوفية وتلعب  6
والتي غالبا ما تكون   ، املياه  دورا حيويا يف تنظيم كمية ونوعية هذه 
 م�صدرا هاما من م�صادر املياه لأغرا�ض ال�صرب والري للمحا�صيل.

ال�صتخدام  6 اأجل  من  اجلوفية  للمياه  امل�صتدام  غري  ال�صتخراج 
يتهدد  وكذلك    - الرطبة  الأرا�صي  بع�ض  وجود  يهدد  الب�صري 
اليومي. املنزيل  لال�صتخدام  املياه  هذه  على  تعتمد  التي   املجتمعات 

و على ال�صعيد العاملي ، متثل حالت العجز يف املياه اجلوفية الآن  6
م�صاكل كبرية يف كثري من البلدان ، مبا يف ذلك الهند وال�صني 

 والوليات املتحدة الأمريكية و�صبه اجلزيرة العربية. 
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و تذكر اتفاقية رام�صار اأهمية الروابط بني املياه اجلوفية والأرا�صي الرطبة )ال�صطحية واجلوفية على حد  �صواء( وقد اأ�صدرت توجيهات ب�صاأن اإدارة 
املياه اجلوفية فيما يتعلق بالأرا�صي الرطبة. كما تذكرالتفاقية اأي�صا ‘النظمة الهيدرولوجية اجلوفية للكهوف ومغارات الكار�صت< كنوع حمدد من 
الأرا�صي الرطبة. فهذه الرا�صى الرطبة اجلوفية ترتبط ارتباطا وثيقا باملياه اجلوفية. وخري مثال على هذا النوع هو موقع رام�صار امل�صمى بكهف 
حتت  نهر  على  املواقع  هذه  حتتوى  حيث   ، اوروبا(  �صرق  جنوب   / الو�صطى  )اأوروبا  �صلوفينيا  يف  »اآيت«  امل�صمى  العاملي  الرتاث  وموقع  »�صكوكجان« 
الر�ض تغذيه مياه الأمطار. هنالك يرتاوح من�صوب املياه اجلوفية لي�صل اىل ما يزيدعن 130 مرت! وقد تواجدت هناك جمموعة فريدة من النباتات 

واحليوانات والتى تكيفت على نحو خا�ض مع هذه الظروف ال�صعبة. 

وهناك اأي�صا امل�صتنقع الأخ�صر ، والذي تغطي م�صاحته اأكرث من 225,000 هكتار ، ويدعى ‘قلب فلوريدا ال�صائل’ لأنه يعيد �صحن املياه اجلوفية التي 
تزود العديد من الربك والينابيع والبحريات والأرا�صي الرطبة الأخرى ف�صال عن خم�صة اأنهار رئي�صية. وينظم امل�صتنقع الأخ�صر اإمدادات املياه العذبة 
جلزء كبري من �صكان ولية فلوريدا املتنامية ، كما اأن تدفق املياه اجلوفية اىل اخلارج مينع ت�صرب املياه املاحلة اىل احوا�ض املياه اجلوفية على طول 

ال�صواحل ال�صرقية والغربية والتى ا�صتهدفها التطورعلى نطاق وا�صع .
وب�صرف النظر عن دورها يف دعم الزراعة وال�صيد والغابات فاإن منطقة الأرا�صي الرطبة  امل�صماة “هاديجيل-جنرو” يف �صمال نيجرييا تلعب دورا 
حيويا يف تغذية طبقات املياه اجلوفية امل�صتخدمة لدعم الإنتاج الزراعي فى املو�صم اجلاف ، والذي يعتمد على ا�صتخراج املياه اجلوفية لأغرا�ض الري.

والكثافة  احلجم  يف  كبري  ب�صكل  منا  قد  اأنه  اإل   ، القدمية  احل�صارات  اإىل  تاريخه  يعود   املحا�صيل  ري  يف  اجلوفية  املياه  ا�صتخدام  اأن  من  الرغم  على  و 
-950 اإىل   1950 عام  يف  مكعب  كيلومرت   150-100 من  اأ�صا�صي  م�صتوى  من  اجلوفية  للمياه  العاملي  ال�صتهالك  تزايد  الأخرية.فلقد  العقود  خالل 

والهند  وال�صني  بنجالدي�ض  يف  وخا�صة   ، املروية  الزراعة  ن�صيب  من  ال�صتهالك  هذا  من  الأكرب  اجلزء  وكان   .2000 عام  يف  مكعب  كيلومرت   1،000
حجم  يف  ال�صريع  النمو  هذا  كان  وقد  العامل.  يف  اجلوفية  املياه  ا�صتخدام  من   ٪  80 من  اأكرث  معا  متثل  التي   ، املتحدة  والوليات  وباك�صتان  واإيران 
مدمرة.  اقت�صادية  اآثار  اإىل  احلالت  بع�ض  يف  اأدى  قد  اأنه  كما   ، الرطبة  الأرا�صي  على  �صلبية  تاأثريات  الري  لأغرا�ض  اجلوفية  املياه  ا�صتخراج   وكمية 

 يغطى حو�ض “جريوبوتامو” يف جزيرة كريت )اليونان( م�صاحة 600 كيلو مرت مربع.  ويواجه هذا احلو�ض م�صكلة حادة فى موارد املياه اجلوفية 
ب�صبب الإفراط يف ا�صتغاللها باأغرا�ض الري حيث تروى250  كيلو مرت مربع من الأرا�صي الزراعية مما اأدى اىل حدوث انخفا�ض حاد يف م�صتويات 
املياه اجلوفية بن�صة 35 مرتا خالل العقود الثالثة الأخرية من القرن الع�صرين ، وقد جنم اأ�صا�صا عن التزايد ال�صريع لل�صخ غري املنظم للمياه اجلوفية  
فى رى اأ�صجار الزيتون. و مل يوؤدى هذا اىل التوتر بني م�صتخدمي املياه فقط، ولكنه اأدى اأي�صا اىل  اإختفاء الأرا�صي الرطبة التي كانت تغذيها الينابيع 

فى ال�صابق والتي كانت ت�صتخدم للحفاظ على التنوع البيولوجي الغني هناك.

 كما اأن الإفراط يف ا�صتخراج املياه اجلوفية يف حو�ض نهر “هاي” ، �صمال �صرقي ال�صني ، قد اأثرعلى م�صاحة 90000 كيلو مرت مربع. فقد جفت 
بحرية “باياجندان”، واملعروفة با�صم ‘لوؤلوؤة ال�صمال’ �صبع مرات منذ ال�صتينات، وفى اإحدى املرات ظلت جافة ملدة خم�ض �صنوات. وي�صبب الإفراط 
يف �صخ املياه اجلوفية اأي�صا انكما�ض وهبوط الأر�ض حيث انخف�ض م�صتوي الأر�ض بن�صبة ت�صل اإىل 3 مرت يف اأجزاء من بلدية تياجنني )�صاد�ض اأكرب 

مدينة فى ال�صني(.فهناك منطقة تبلغ م�صاحتها 8 كيلو مرت مكعب تقع الآن حتت م�صتوى �صطح البحر .

ب�صمال  تون�ض  » فى  الهوارية  وامل�صماة ب«جارة  ال�صابقة  املو�صمية  البحرية  و  العذبة  املياه  اأهوار  و قد كانت منطقة 
على  ذلك  فى  معتمدة  اجلوفية  للمياة  الطبيعية  التغذية  بدور  تقوم  هكتار   3,600 م�صاحتها  بلغت  والتى  افريقيا 
الفي�صانات التى ت�صببها  المطار يف ف�صل ال�صتاء. ولقد تعر�صت هذه الأرا�صي الرطبة للتجفيف يف ال�صتينات حيث 
ا�صتخدمت ارا�صيها >امل�صت�صلحة< لزراعة القمح املطرية يف ال�صتاء واملحا�صيل املروية باملياه اجلوفية يف ف�صل 
الرتبة  ومتلح  املاحلة  املياه  ت�صرب  اجلوفية  املياه  تغذية  فى  ووظيفتها  الرطبة  الأرا�صي  لتدمري  وكنتيجة  ال�صيف. 
اأمتار   9 ،المر الذى تزامن مع زيادة ا�صتهالك طبقة املياه اجلوفية ، فقد انخف�ض من�صوب املياه اجلوفية مبعدل 
بحلول عام 1990 كما ت�صربت املياه املاحلة اىل الرتبة مما ادى اىل متلحها على نطاق وا�صع  وا�صطرت العائالت اإىل 

التخلي عن اآبارهم وعن املزارع التي تعتمد علي هذه الآبار.

وعلى ال�صعيد العاملي، فاإن العجز يف املياه اجلوفية ميثل الآن م�صاكل كبرية يف كثري من البلدان، مبا يف ذلك ال�صني 
والهند والوليات املتحدة و�صبه اجلزيرة العربية ، مما اأثار املخاوف ب�صاأن اإمدادات مياه ال�صرب والأمن الغذائي ، 
ف�صال عن كفاءة النظم البيئية لالأرا�صي الرطبة وا�صتمرارية �صبل العي�ض بالن�صبة لالإن�صان والنباتات واحليوانات 

التي تعتمد علي هذه النظم.
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