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تنقية المياه
رفع م�ستوى الوعي ب�ش�أن املياه بالقرب من موقع رام�سار امل�سمى م�ستنقعات بينجولو يف زامبيا .ال�صورة © ديفيد روجرز

تلعب الأرا�ضي الرطبة دورا هاما يف تنقية املياه من خالل ‘حب�س’ امللوثات يف تربتها وروا�سبها ونباتاتها .ومبزيد من التحديد ،ف�إن االرا�ضى
الرطبة ميكنها احلد ب�شكل فعال من من ارتفاع م�ستويات العنا�صر املغذية فى املاء مثل الفو�سفور والنيرتوجني والذى غالبا مايوجد فى مياه ال�صرف
الزراعى والنفايات ال�سائلة فى ال�صرف ال�صحى .مما قد مينع تلك املواد املغذية نف�سها من الو�صول �إىل م�ستويات �سامة يف املياه اجلوفية امل�ستخدمة
لأغرا�ض ال�شرب .كما �أنه ي�ساعد على تقليل خطر التخثث بالن�سبة لنباتات املياه ال�سطحية باجتاه امل�صب ،وهي العملية التي حتدث عندما يت�سبب
ارتفاع م�ستويات املغذيات فى حدوث طفرة هائلة يف منو الطحالب  ،مما ي�ؤدى اىل تقليل الأوك�سجني و منع ال�ضوء من الو�صول اىل النباتات واحليوانات
املائية الأخرى التى حتتاجه للبقاء .
العديد من نباتات الأرا�ضي الرطبة لديها القدرة على �إزالة املواد ال�سامة التي ت�أتي من مبيدات الآفات  ،والت�صريفات ال�صناعية و�أن�شطة التعدين.
على �سبيل املثال  ،تكون �أن�سجة بع�ض النباتات العائمة ،وخ�صو�صا ايكورنيا كرا�سيب�س(�صفري املاء) و ليمنا (الطحلب البطي) والأزوال (ال�سرخ�س
املائى) قادرة على ا�ستيعاب ‘وتخزين’ املعادن الثقيلة  -مثل احلديد والنحا�س
– التى حتتوى عليها مياه ال�صرف ال�صحي .وتعتمد كمية املعادن الثقيلة التى
متت�صها النباتات على جمموعة كاملة متنوعة من العوامل (على �سبيل املثال
�سرعة تدفق املياه  ،وحجم املنطقة املعاجلة واملناخ ونوع النباتات امل�ستخدمة)
 ،ولكن عادة ما تكون م�ستويات هذه املواد فى �سيقان واوراق وجذور النبات �أعلى
ب�أ�ضعاف من ما يوجد منها فى مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ،مما يبني بو�ضوح
6تلعب الأرا�ضي الرطبة دورا هاما يف تنقية املياه من خالل ‘حب�س’
فعالية الغطاء النباتي للأرا�ضي الرطبة بو�صفه “ ُم َر ِّ�شح حيوى”
امللوثات داخل تربتها وروا�سبها ونباتاتها.
وي�شبه النبات ايكورنيا كرا�سيب�س ،وموطنه اال�صلى فى �أمريكا اجلنوبية،
6بع�ض النباتات العائمة مثل كااليكورنيا كرا�سيب�س (�صفري املاء)
ال�شخ�صية الروائية “جيكل وهايد” بالن�سبة لعامل الأرا�ضي الرطبة  ،من حيث �أنه
ميكنها امت�صا�ص املعادن الثقيلة كاحلديد والنحا�س.
يفيد فى �إزالة املواد ال�سامة يف بع�ض الأرا�ضي الرطبة ولكن ثبت �أنه خ�صم مكلف
 6ا�ستخدمت القدرة الطبيعية للأرا�ضي الرطبة لرت�شيح و تنظيف
يف كثري من املناطق حيث مت تقدميه (على �سبيل املثال بحرية فيكتوريا يف �شرق
املياه ملعاجلة النفايات ال�سائلة الناجتة عن ال�صناعة والتعدين ،
وكذلك مياه ال�صرف ال�صحي
�أفريقيا )ب�سبب معدل منوه الهائل .وفى احلقيقة تتطلب جميع النباتات املائية
6يتم معاجلة ما ال يقل عن ثلث مياه ال�صرف ال�صحي من مدينة
املجلوبة من مواطنها لال�ستخدام فى معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي  -وخا�صة
كالكوتا الهندية (عدد �سكانها  10مليون ن�سمة) ب�شكل فعال فى �أهوار
الطافية منها� -إدارة واعية ملنعها من غزو النظم البيئة الطبيعية للأرا�ضي
�شرق كالكوتا ،املوقع الذى يدعم �أي�ضا �سبل العي�ش � 20,000شخ�ص.
الرطبة.
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6 6يف خليج ت�شي�سابيك  ،الواليات املتحدة الأمريكية  ،يتم ا�ستخدام
القدرة الطبيعية للمحار على ت�صفية املياه الطبيعية كو�سيلة لتح�سني
نوعية املياه.
6 6وجدت مدينة نيويورك �أن ت�سخري خدمات النظام البيئى املقدمة
جمانا من قبل الأرا�ضي الرطبة كان �أكرث فعالية من حيث التكلفة من
بناء حمطات تقليدية ملعاجلة املياه.

�أما النباتات �سريعة النمو التي ت�ضرب بجذورها يف تربة االر�ض الرطبة  ،مثل
(التيفا) وفراجمايتي�س (الغاب)  ،فقد ا�ستخدمت ب�شكل فعال ملعاجلة املياه امللوثة
باملواد املغذية واملعادن الثقيلة.
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وبا�ستخدام قدرات الأرا�ضي الرطبة فى جمال تنقية املياه  ،ابتكرت مدينة كالكوتا الهندية
نظام للتخل�ص من مياه ال�صرف ال�صحي فعال و�صديق للبيئة فى �آن معا .فلقد ا�صبحت
مدينة كالكوتا الآن ،والتى �شيدت لت�سكني مليون ن�سمة ،موطنا لأكرث من  10مليون ن�سمة ،
يعي�ش كثريون منهم يف الأحياء الفقرية .اال ان هناك فى �شرق كالكوتا يوجد موقعا لالرا�ضى
الرطبة تابع التفاقية رام�سار تبلغ م�ساحته  8000هكتار  ،وهو عبارة عن خليط من القنوات
التى حتفها اال�شجار ،واالرا�ضى املزروعة باخل�ضروات وحقول الأرز و�أحوا�ض ال�سمك –
باال�ضافة اىل  20,000عامل – حيث يتم هناك يوميا حتويل ثلث مياه ال�صرف ال�صحي
يف املدينة ومعظمه من اال�ستخدامات املنزلية اىل ح�صاد وفري من الأ�سماك واخل�ضروات
الطازجة.
وعلى �سبيل املثال  ،هناك �أي�ضا اجلمعية التعاونية ل�صيادى مودايلى وهى جتمع يتكون من
 300عائلة ت�ؤجر قطعة من االر�ض الرطبة م�ساحتها  70هكتارا يتم فيها اطالق مياه ال�صرف
ال�صحي التي ت�أتى من املدينة .ومن خالل �سل�سلة من عمليات املعاجلة الطبيعية  -مبا يف
ذلك ا�ستخدام نبات ايكورنيا كرا�سيب�س وغريه من النباتات المت�صا�ص الزيوت وال�شحوم
واملعادن الثقيلة  -حولت تلك اجلمعية التعاونية املنطقة اىل مزرعة �أ�سماك مزدهرة وحديقة
طبيعية .ويف  ،06/2005باعت هذه اجلمعية التعاونية ا�سماكا بقيمة �أكرث من 135,000
دوالر امريكى ومت تق�سيم الدخل الذى بلغ �أكرث من  55,000دوالر بني �أع�ضائها.
الغاب  ،كما يظهر فى موقع رام�سار امل�سمى بحرية بويانغ بال�صني  ،يعمل
وهناك بع�ض احليوانات التى تعي�ش فى االرا�ضى الرطبة والتى ت�ساعد �أي�ضا على تنقية املياه .على �إزالة امللوثات من املياه .ال�صورة © كروفورد برنتي�س
ففي خليج ت�شي�سابيك ،على ال�ساحل ال�شرقي للواليات املتحدة ،جترى عمليات ا�ستعادة
وتربية املحار كواحد من العديد من الطرق املختلفة التي يجري اتخاذها ملعاجلة م�شكلة
التلوث يف خليج .فبينما يقوم املحاربت�صفية املياه بحثا عن الطعام فهو فى الوقت ذاته يقوم �أي�ضا ب�إزالة املواد املغذية ،والروا�سب العالقة
وامللوثات الكيميائية مما ي�ؤدى اىل حت�سني نوعية املياه وزيادة و�ضوحها االمر الذى بفيد بالتاىل الأع�شاب البحرية والأنواع املائية الأخرى.
وميكن للمحارة الواحدة ت�صفية �أكرث من  200لرتا من املياه يوميا.
وقد تكون هناك قيمة اقت�صادية �ضخمة خلا�صية التنقية التى تتميز بها الأرا�ضي الرطبة .ففي عام  ، 1997وجدت مدينة نيويورك �أنه ميكن
تفادي �إنفاق  8-3مليار دوالر على �إن�شاء حمطات جديدة ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي (ا�ضافة اىل  700مليون دوالر يف تكاليف الت�شغيل
ال�سنوية) من خالل ا�ستثمار  1.5مليار دوالر �أمريكي فقط يف �شراء الأرا�ضي وتدابري �إدارة احلفظ حلماية الأرا�ضي الرطبة يف م�ستجمعات
املياه – و �ستقوم الأرا�ضي الرطبة مبهمة تنقية امدادات املياه العامة جمانا.

ويف والية فلوريدا  ،اقيم م�شروع ايفرجليدزلإزالة املواد الغذائية الذى ا�ستخدم 1,544هكتارمناالرا�ضىالرطبةامل�شيدة(اال�صطناعية)بهدفتقليل
كمية الفو�سفور التى تدخل ايفرجليدز -موقع تابع لرام�سار -من مياه ال�صرف الزراعي .منذ بداية عمليات التدفق يف منت�صف الت�سعينات ،لوحظ
�أن تدفق تركيزات الف�سفور الكلية اخلارجة من ار�ض امل�شروع  ،يف املتو�سط  ،قد ا�صبحت �أقل بحواىل حول خم�س مرات عن تركيزات التدفق اخلارج.
وللطبيعة حدودها بالت�أكيد  ،و�سيكون من اخلط�أ اعتبار �أن الأرا�ضي الرطبة ميكنها �أن تتعامل مع �أي نوع �أوكمية من النفايات التى ننتجها
نحن الب�شر .ولقد جتلى هذا املبد�أ بو�ضوح فى اثنني من الكوارث البيئية التى وقعت يف �أوروبا  ،حيث انهارت
م�ستودعات تخزين النفايات ال�سائلة ال�سامة الناجتة عن �أن�شطة التعدين .ففي جنوب ا�سبانيا  ،عام ، 1998
اندفعت �أكرث من  5ماليني مرت مكعب من احلم�أة املحملة باملعادن الثقيلة لت�صب يف نهر جواديامار (وادى عمار
) ،مما هدد املوقع ال�شهري عامليا” دونيانا “ وهو احدى مواقع الأرا�ضي الرطبة التابعة لرام�سار .حيث ت�أثر �أكرث
من  4500هكتار  ،وبلغت تكاليف التنظيف و اال�صالح 165مليون يورو دفعتها احلكومة االقليمية .وبعد �أقل من
عامني  ،يف رومانيا  ،تدفق  100,000مرت مكعب من النفايات ال�سائلة التي حتتوي على ال�سيانيد واملعادن الثقيلة
يف �أحد روافد نهر الدانوب  ،ف�أدت اىل تلويث  1000كيلومرت من النظم البيئية للنهر يف كل من رومانيا واملجر
أمانةاتفاقية رامسار
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