
تنقية المياه

     تلعب االأرا�ضي الرطبة دورا ه�م� يف تنقية املي�ه من خالل  ‘حب�س’ امللوث�ت يف تربته� وروا�ضبه� ونب�ت�ته�. ومبزيد من التحديد، ف�إن االرا�ضى 
الرطبة ميكنه� احلد ب�ضكل فع�ل من من ارتف�ع م�ضتوي�ت العن��ضر املغذية فى امل�ء مثل الفو�ضفور والنيرتوجني والذى غ�لب� م�يوجد فى مي�ه ال�ضرف 
الزراعى والنف�ي�ت ال�ض�ئلة فى ال�ضرف ال�ضحى. مم� قد مينع تلك املواد املغذية نف�ضه� من الو�ضول اإىل م�ضتوي�ت �ض�مة يف املي�ه اجلوفية امل�ضتخدمة 
الأغرا�س ال�ضرب. كم� اأنه ي�ض�عد على تقليل خطر التخثث ب�لن�ضبة لنب�ت�ت املي�ه ال�ضطحية ب�جت�ه امل�ضب، وهي العملية التي حتدث عندم� يت�ضبب 
ارتف�ع م�ضتوي�ت املغذي�ت فى حدوث طفرة ه�ئلة يف منو الطح�لب ، مم� يوؤدى اىل تقليل االأوك�ضجني و منع ال�ضوء من الو�ضول اىل النب�ت�ت واحليوان�ت 

امل�ئية االأخرى  التى حتت�جه  للبق�ء .

العديد من نب�ت�ت االأرا�ضي الرطبة لديه� القدرة على اإزالة املواد ال�ض�مة التي ت�أتي من مبيدات االآف�ت ، والت�ضريف�ت ال�ضن�عية واأن�ضطة التعدين. 
على �ضبيل املث�ل ، تكون اأن�ضجة بع�س النب�ت�ت الع�ئمة، وخ�ضو�ض� ايكورني� كرا�ضيب�س)�ضفري امل�ء( و ليمن� )الطحلب البطي( واالأزوال )ال�ضرخ�س 
والنح��س  مثل احلديد   - الثقيلة  ‘وتخزين’ املع�دن  ا�ضتيع�ب  ق�درة على  امل�ئى( 
الثقيلة التى  املع�دن  كمية   وتعتمد  ال�ضحي.  ال�ضرف  مي�ه  عليه�  – التى حتتوى 
املث�ل  �ضبيل  )على  العوامل  من  متنوعة  ك�ملة  جمموعة  على  النب�ت�ت  متت�ضه� 
امل�ضتخدمة(  النب�ت�ت  ونوع  واملن�خ  املع�جلة  املنطقة  وحجم   ، املي�ه  تدفق  �ضرعة 
، ولكن ع�دة م� تكون م�ضتوي�ت هذه املواد فى �ضيق�ن واوراق وجذور النب�ت اأعلى 
ب�أ�ضع�ف من م� يوجد منه� فى مي�ه ال�ضرف ال�ضحي املع�جلة، مم� يبني بو�ضوح 

ح حيوى” فع�لية  الغط�ء النب�تي لالأرا�ضي الرطبة بو�ضفه “ُمَر�ِضّ
اجلنوبية،  اأمريك�  فى  اال�ضلى  وموطنه  كرا�ضيب�س،   ايكورني�  النب�ت  وي�ضبه 
ال�ضخ�ضية الروائية “جيكل وه�يد” ب�لن�ضبة لع�مل االأرا�ضي الرطبة ، من حيث اأنه 
يفيد فى اإزالة املواد ال�ض�مة يف بع�س االأرا�ضي الرطبة ولكن ثبت اأنه خ�ضم مكلف 
يف كثري من املن�طق حيث مت تقدميه )على �ضبيل املث�ل بحرية فيكتوري� يف �ضرق 
امل�ئية   النب�ت�ت  اله�ئل. وفى احلقيقة  تتطلب جميع  اأفريقي� (ب�ضبب معدل منوه 
ال�ضحي - وخ��ضة  ال�ضرف  مي�ه  املجلوبة من مواطنه� لال�ضتخدام فى مع�جلة 
لالأرا�ضي  الطبيعية  البيئة  النظم  غزو  من  ملنعه�  واعية  اإدارة  منه�-  الط�فية 

الرطبة.

مثل   ، الرطبة  االر�س  تربة  بجذوره� يف  ت�ضرب  التي  النمو  �ضريعة  النب�ت�ت  اأم� 
)التيف�( وفراجم�يتي�س )الغ�ب( ، فقد ا�ضتخدمت ب�ضكل فع�ل ملع�جلة املي�ه امللوثة 

ب�ملواد املغذية واملع�دن الثقيلة.
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 باإيجاز...

‘حب�س’  6 خالل  من  املي�ه  تنقية  يف  ه�م�  دورا  الرطبة  االأرا�ضي  تلعب 
امللوث�ت داخل تربته� وروا�ضبه� ونب�ت�ته�.

امل�ء(  6 )�ضفري  كرا�ضيب�س  ك�اليكورني�  مثل  الع�ئمة  النب�ت�ت  بع�س 
ميكنه� امت�ض��س املع�دن الثقيلة ك�حلديد والنح��س.

تنظيف  6 و  لرت�ضيح  الرطبة   لالأرا�ضي  الطبيعية  القدرة  ا�ضتخدمت   
 ، والتعدين  ال�ضن�عة  عن  الن�جتة  ال�ض�ئلة  النف�ي�ت  ملع�جلة  املي�ه 

وكذلك مي�ه ال�ضرف ال�ضحي
مدينة  6 من  ال�ضحي  ال�ضرف  مي�ه  ثلث  عن  يقل  ال  م�  مع�جلة  يتم 

ك�لكوت� الهندية )عدد �ضك�نه� 10 مليون ن�ضمة( ب�ضكل فع�ل فى اأهوار 
�ضرق ك�لكوت�، املوقع الذى يدعم اأي�ض� �ضبل العي�س 20,000 �ضخ�س.

ا�ضتخدام  6 يتم    ، االأمريكية  املتحدة  الوالي�ت   ، ت�ضي�ض�بيك  خليج  يف 
القدرة الطبيعية للمح�ر على ت�ضفية املي�ه الطبيعية كو�ضيلة لتح�ضني 

نوعية املي�ه.
املقدمة  6 البيئى  النظ�م  خدم�ت  ت�ضخري  اأن  نيويورك  مدينة  وجدت 

جم�ن� من قبل االأرا�ضي الرطبة ك�ن اأكرث فع�لية من حيث التكلفة من 
بن�ء حمط�ت تقليدية ملع�جلة املي�ه.

ورقة معلومات رقم 5
  يف �ضل�ضلة من 10 

خدم�ت 
النظ�م البيئي

األراضي الرطبة



وب��ضتخدام قدرات االأرا�ضي الرطبة فى جم�ل تنقية املي�ه ،  ابتكرت مدينة ك�لكوت� الهندية 
ا�ضبحت  فلقد  اآن مع�.  للبيئة فى  ال�ضحي فع�ل و�ضديق  ال�ضرف  للتخل�س من مي�ه  نظ�م 
مدينة ك�لكوت� االآن، والتى �ضيدت لت�ضكني مليون ن�ضمة، موطن� الأكرث من 10 مليون ن�ضمة ، 
يعي�س كثريون منهم يف االأحي�ء الفقرية. اال ان هن�ك فى �ضرق ك�لكوت� يوجد موقع� لالرا�ضى 
الرطبة ت�بع التف�قية رام�ض�ر تبلغ م�ض�حته  8000 هكت�ر ، وهو عب�رة عن خليط من القنوات 
 – ال�ضمك  واأحوا�س  االأرز  وحقول  ب�خل�ضروات  املزروعة  ،واالرا�ضى  اال�ضج�ر  حتفه�  التى 
– حيث يتم هن�ك يومي� حتويل ثلث مي�ه ال�ضرف ال�ضحي  20,000 ع�مل  ب�ال�ض�فة اىل 
يف املدينة ومعظمه من  اال�ضتخدام�ت املنزلية اىل ح�ض�د وفري من االأ�ضم�ك واخل�ضروات 

الط�زجة.
وعلى �ضبيل املث�ل ، هن�ك  اأي�ض� اجلمعية التع�ونية ل�ضي�دى مودايلى وهى جتمع يتكون من 
300 ع�ئلة  توؤجر قطعة من االر�س الرطبة م�ض�حته� 70 هكت�را يتم فيه� اطالق مي�ه ال�ضرف 
ال�ضحي التي ت�أتى من املدينة. ومن خالل �ضل�ضلة من عملي�ت املع�جلة الطبيعية - مب� يف 
الزيوت وال�ضحوم  النب�ت�ت المت�ض��س  ايكورني� كرا�ضيب�س وغريه من  نب�ت  ا�ضتخدام  ذلك 
واملع�دن الثقيلة - حولت تلك اجلمعية التع�ونية املنطقة اىل مزرعة اأ�ضم�ك مزدهرة وحديقة 
 135,000 06/2005، ب�عت  هذه اجلمعية التع�ونية ا�ضم�ك� بقيمة اأكرث من  طبيعية. ويف 

دوالر امريكى ومت تق�ضيم الدخل الذى بلغ اأكرث من 55,000 دوالر بني اأع�ض�ئه�.
وهن�ك بع�س احليوان�ت التى تعي�س فى االرا�ضى الرطبة والتى ت�ض�عد اأي�ض� على تنقية املي�ه. 
ا�ضتع�دة  عملي�ت  جترى  املتحدة،  للوالي�ت  ال�ضرقي  ال�ض�حل  على  ت�ضي�ض�بيك،  خليج  ففي 
م�ضكلة  ملع�جلة  اتخ�ذه�  التي يجري  املختلفة  الطرق  العديد من  كواحد من  املح�ر  وتربية 

ب�إزالة املواد املغذية، والروا�ضب الع�لقة  اأي�ض�  التلوث يف خليج. فبينم� يقوم املح�ربت�ضفية املي�ه بحث� عن الطع�م  فهو فى الوقت ذاته يقوم 
امل�ئية االأخرى.  البحرية واالأنواع  ب�لت�ىل االأع�ض�ب  املي�ه وزي�دة و�ضوحه� االمر الذى بفيد  يوؤدى اىل حت�ضني نوعية  الكيمي�ئية مم�  وامللوث�ت 

وميكن للمح�رة الواحدة ت�ضفية اأكرث من 200 لرتا من املي�ه يومي�.
وقد تكون هن�ك قيمة اقت�ض�دية �ضخمة خل��ضية  التنقية  التى تتميز به� االأرا�ضي الرطبة. ففي ع�م 1997 ، وجدت مدينة نيويورك اأنه ميكن 
700 مليون دوالر يف تك�ليف الت�ضغيل  3-8 ملي�ر دوالر على اإن�ض�ء حمط�ت جديدة ملع�جلة مي�ه ال�ضرف ال�ضحي )ا�ض�فة اىل  اإنف�ق  تف�دي 
ال�ضنوية( من خالل ا�ضتثم�ر 1.5 ملي�ر دوالر اأمريكي فقط يف �ضراء االأرا�ضي وتدابري اإدارة احلفظ حلم�ية االأرا�ضي الرطبة يف م�ضتجمع�ت 

املي�ه – و �ضتقوم االأرا�ضي الرطبة مبهمة تنقية امدادات املي�ه الع�مة جم�ن�.

ويف والية فلوريدا ، اقيم م�ضروع ايفرجليدز الإزالة املواد الغذائية  الذى ا�ضتخدم  1,544 هكت�ر من االرا�ضى الرطبة امل�ضيدة )اال�ضطن�عية( بهدف تقليل 
كمية الفو�ضفور التى تدخل ايفرجليدز -موقع  ت�بع لرام�ض�ر- من مي�ه ال�ضرف الزراعي. منذ بداية عملي�ت  التدفق  يف منت�ضف الت�ضعين�ت، لوحظ 
 اأن تدفق تركيزات الف�ضفور الكلية اخل�رجة من ار�س امل�ضروع ، يف املتو�ضط ، قد ا�ضبحت اأقل بحواىل حول خم�س مرات عن تركيزات التدفق اخل�رج.
التى ننتجه�  النف�ي�ت  اأوكمية من  اأي نوع  اأن تتع�مل مع  اأن االأرا�ضي الرطبة ميكنه�  ، و�ضيكون من اخلط�أ اعتب�ر  ب�لت�أكيد  وللطبيعة حدوده� 

اأوروب� ، حيث انه�رت  نحن الب�ضر. ولقد جتلى هذا املبداأ بو�ضوح فى اثنني من الكوارث البيئية التى وقعت يف 
 ، 1998 اأن�ضطة التعدين. ففي جنوب ا�ضب�ني� ، ع�م  م�ضتودع�ت تخزين النف�ي�ت ال�ض�ئلة ال�ض�مة الن�جتة عن 
اندفعت اأكرث من 5 ماليني مرت مكعب من احلم�أة املحملة ب�ملع�دن الثقيلة لت�ضب يف نهر جوادي�م�ر  )وادى عم�ر 
(، مم� هدد  املوقع ال�ضهري ع�ملي�” دوني�ن� “ وهو احدى مواقع االأرا�ضي الرطبة الت�بعة لرام�ض�ر.  حيث ت�أثر اأكرث 
من 4500 هكت�ر ، وبلغت تك�ليف التنظيف و اال�ضالح 165مليون يورو دفعته� احلكومة االقليمية. وبعد اأقل من 
ع�مني ، يف روم�ني� ، تدفق 100,000 مرت مكعب من النف�ي�ت ال�ض�ئلة التي حتتوي على ال�ضي�نيد واملع�دن الثقيلة 
يف اأحد روافد نهر الدانوب ، ف�أدت اىل تلويث 1000 كيلومرت من النظم البيئية للنهر يف كل من روم�ني� واملجر 

ويوغو�ضالفي� وبلغ�ري�.
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