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تصنيف وتقسيم االراضي الرطبة :Wetland classification
تصنيف وتقسيم االراضي الرطبة اعتمد على العديد من المبادئ األساسية مثال
-1الدورات المائية
 -2نوعية المياه
-3الشكل المورفولوجي للحوض

-4نوعية النباتات المائية السائدة
وظعت عدة أنظمة مختلفة لتصنيف أنواع األراضي الرطبة لكن كانت هذه االنظمة محدودة
النجاح على مستوى بلد معين أو قارة معينة ولم يكن شاملة لكل االراضي الرطبة على مستوى
العالم  .نشأت أربعة أنظمة أساسية أو مدارس لكل قارة مثال المدرسة األمريكية والكندية في قارة
امريكا الشمالية و المدرسة األوروبية في قارة أوروبا واألسترالية في استراليا ولقد اعتمدت هذه
المدارس على المقاييس والمواصفات البيئية السائدة في مناطقها وأغلبها محلية.

 -1المدرسة األمريكية :
اعتمدت على طبيعة وبيئة النظام المائي ونوعية المياه وهذا النظام يغطي أنواع األراضي
الرطبة الموجودة في الواليات المتحدة معتمدا على نوعية المياه ( مالحة -عذبة – مويلحة –
جوفيه ) وباالشتراك بشكل رئيسي مع نوعية النظام المائي والشكل المورفولوجي حوض
االراضي الرطبة بصورة أقل ونتج عنها خمسة أنواع فرعية :
 -1البحري
2

 -المصبي

3

النهري

 4البحيري
-5

البركي

Marine
Estuarine
Riverine

Lacustrine
 ( Palustrineالحفر والمنخفضات ).

كما أن هذا النظام قام بتجزئة هذه األنواع الخمسة إلى أفرع لتالئم البيئات الموجودة مثال
البحيري يمكن أن يتفرع إلى ساكن ومتحرك والبحري يتفرع إلى مدي وغير مدي و إلخ...

 -1االهوارغير المدية

: Non-tidal Marshes

إنها أكثر شيوعا وانتشارا في العالم وخصوصا في أمريكا الشمالية.
غالبا ما تكون ذات مياه عذبة مع أن البعض منها مويلح ) (brackishأو قاعدي )(alkaline
تكون مجاورة للجداول أو السواحل الضحلة للبحيرات والبرك واألنهار.
مستوى المياه في هذه األراضي الرطبة متغير فصليا
 -1من عدة سنتيمترات إلى أقل من متر وفي بعضها تجف كليا في بعض المواسم.
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2ـ من السهولة تمييز هذا النوع تبعا لخصائص تربها وتميز النباتات والحياة البرية فيها كما
تتميز بغنى تربها بالمواد العضوية والمعادن ،تربها تتألف من الرمل ،الغرين و الطين ،ونباتاتها
تتكون من البردي،و الزنابق و القصب و الجوالن و هذه بدورها توفر بيئة مناسبة للطيور
المائية وأنواع من اللبائن الصغيرة.
أمثلة على هذا النوع من األراضي الرطبة :هور الحويزة  ،أهوار غرب القرنة  ،أهوار
الجبايش في العراق وفي أمريكا الشمالية براري بوث هولز وبحيرات بليال و حفر فيرنال و
المروج الرطبة (ويت مدو).

االهمية :
نتيجة الرتفاع مستويات المغذيات ،فأن األراضي الرطبة ذات المياه العذبة تكون أفضل األنظمة
البيئية إنتاجية على سطح األرض  ،ويمكنها أن تبقى وتنمو مجاميع من المجتمعات النباتية وهذه
بدورها تسند طائفة واسعة من الحياة البرية تعيش في هذا النوع من األراضي الرطبة ونظامها
البيئي المتميز ونتيجة لهذا فإن هذا النوع من األراضي الرطبة يبقي ويحفظ التنوع البيئي
 biodiversityللحياة بغض النظر عن حجمها حيث أن دورها البيئي أكبر من حجمها الفيزيائي
بإالضافة إلى دورها في درء الفيضان وتصفية المياه من المغذيات الفائضة القادمة مع المياه
السطحية أي األنهار والسيول.

 -2االهوارالمدية

: Tidal Marshes

توجد هذه األراضي الرطبة على طول السواحل المحمية في المناطق الشمالية من الكرة األرضية
وموجودة على السواحل الشرقية ألمريكا الشمالية وحتى خليج المكسيك ،البعض منها ذو مياه
عذبة و األخر مويلحة واألخرى مالحة لكنها جميعا ً متأثرة بحركة المد الجزر للبحر أو المحيط
القريب.
تقسم االهوارالمدية إلى منطقتين :
 -1اهوارمنطقة المد و الجزر Intertidal marshes
إن النوع األول يتعرض إلى ارتفاع وانحسار المد يوميا وهذه مغطاة بسيادة نوع من
األعشاب اللينة تسمى ) Cord glass (sparlina spوهذه األراضي الرطبة موجودة على
الساحل في خور الزبير وخور عبد هللا والتي يسود فيها نبات آخر هو Salicorina sp
 - 2اهوارمنطقة أعالي منطقة المد والجزر  Upper or high intertidal marshesوتقع في
أعالي منطقة المد والجزر وتكون أراضي رطبة مدية مالحة مثال (أهوار خور الزبير /الشجرة).
أما النوع الثاني فإنه يغطى بالماء في فترات متفاوتة ويتميز بوجود أعشاب مختلفة مثل Spike
 grassاألعشاب الشوكية ،األعشاب السوداء  (Juncus sp) black grassإن هذا النوع من
الراضي الرطبة يسند أحياء متكيفة ومتخصصة لظروف المياه المالحة .إن األراضي الرطبة
المدية العذبة و المويلحة تحتوي على نباتات وحيوانات معينة متكيفة لهذه الظروف لكنها تتميز
باحتوائها على أنواع عديدة من النباتات بالمقارنة مع األراضي الرطبة المدية المالحة.
توجد مثل هذه البطائح المدية في جنوب الفاو وخور الزبير.

االهمية:
إن البطائح المدية تقوم بوظائف مهمة مثال إنها تقوم بتخفيف االمواج والعواصف البحرية عند
ضربها للسواحل ،تبطئ عمليات تأكل السواحل كما أنها تقوم بامتصاص المغذيات الفائضة قبل
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دخولها إلى البحر والمحيط و المصبات ومن المعروف أن ارتفاع مستويات المغذيات يؤدي إلى
انخفاض مستويات األوكسجين الذائب مما يؤثر أو يؤذي الحياة البحرية كما في المنطقة الميتة
 Dead zoneعلى الساحل االمريكي في خليج المكسيك.
إن البطائح المدية توفر الغذاء والحماية لثنائية الصدفة ) (clamو القشريات و صغار األسماك
باإلضافة إلى أماكن تعشيش و حماية للعديد من الطيور المائية المهاجرة.
Classification

قليلة الملوحة

Hypersaline
Eusaline
Polysaline
Mesosaline
Oligosaline

مويلحة متوسطة
مويلحة خ ي ة
عذبة

Fresh

Approximate specific
)conductance (uM hos
60000
45000
30000
15000
8000
5000
2000
800
500

& Stawart
)kantrad(1972
Saline
Sub saline

Brackish
Moderately Brackish
Slightly Brackish
Fresh

comparison of water chemistry subclasses of Stawart & kantrad (1972) of with water
with water chemistry modification used in the present classification system.

 pHاال
4-6
*5-7

الهيدروجيني

6.8-7.8
7.3-9.2
7.8-8.3

نوعية المياه

نوع البيئة المائية
 Swampsمستن عات
 Ground waterمياه
جوفية
 Riversانهار
Freshwater lakes
بحيرات مياه عذبة
 Oceansمحيطات

Water typeنوعية المياه
 Acidحامضي
Acidحامضي
 Alkalineقاعد
 Alkalineقاعد
 Alkalineقاعد

نوع البيئة المائية

pH
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 -2المدرسة األوربية :
اعتمت على قياس األس الهيدروجيني ( الجدول اعاله) وتركيز عنصر الكالسيوم وكمية الدبال
والمغذيات العضوية .وكما هو معروف أن األراضي األوروبية تتميز بكثرة هطول األمطار مما
يؤدي إلى ذوبان المواد العضوية المكونة للدبال الذي يعمل على تذبذب وانخفاض األس
الهيدروجيني ).(pH
كما أن الترب األوروبية فقيرة بعنصر الكالسيوم لذا استخدم تركيزه كعامل في هذا النظام مما
تقدم يتّضح إن هذا النظام يصلح بشكل اساسي للقارة األوروبية أكثر منه لبقية القارات وهذا
النظام جيد إلى تقسيم األراضي الرطبة حامضية الدبال أو قاعدية الدبال ).(Bogs and Fens

وتشمل المدرسة االوربية تصنيف االراضي الرطبة حسب نوعية المياه (مثال االس
الهيدروجيني)
األراضي الرطبة حامضية الدبال : Bogs
و هي أراضي رطبة توجد في أمريكا و أوروبا و تتميز بوجود ترسبات دبالية إسفنجية  ،و مياه
حامضية و يكون القاع مغطى بطبقة من الفطريات السميكة (اشنات) يطلق عليها  ، mossإن
هذه األراضي الرطبة ( ) bogsتستلم مائها من مياه األمطار و ليس من األنهار أو الجداول أو
المياه الجوفية  ،وعليه فإن  bogsهي ذات مغذيات قليلة التي تحتاجها النباتات للنمو  .و هذه
الظروف الحامضية شجعت على نمو فطريات الدبال  ، peat mossesإن الظروف الفيزيائية و
الكيميائية المميزة إلى  bogsنتج عنها وجود مجتمعات نباتية وحيوانية متكيفة على ظروف قلة
المغذيات و المياه الحامضية و تشبع التربة بالمياه مثل النباتات المفترسة للحشرات و يسود فيها
األشنات  Sphagnum mossوأنواع من الفطريات ونباتات مفترسة مثل  sundewsمثال
عليها األراضي الدبالة  bogsفي ايرلندا.
تقع البرك حامضية الدبال في معظم المناطق والمناخات الباردة حيث تتراكم المواد الدبالية لفترة
طويلة وتتميز بأنها حامضية االس الهيدروجيني وقليلة المغذيات.

االهمية:
تقوم بامتصاص مياه األمطار لتقليل خطر الفيضان كما أن فيها يعيش أكثر النباتات ندرة و
حيوانات أخرى مهددة باالنقراض .
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األراضي الرطبة قاعدية الدبال : Fens
هي أراضي رطبة تكونت نتيجة لتراكم الدبال وتأثير المغذيات السارية في هذا النظام .أنها منتجة
أكثر من  Bogsتسود فيها الحشائش واألشنات والفطريات مثال عليها الموجودة في مقاطعة
نورفلك البريطانية وكذلك في أيرلندا توجد  fensفي شمالي الكرة األرضية مثل أمريكا الشمالية
و كندا و تتميز بانخفاض درجة الحرارة و فصل نمو قصير  ،تلعب الرطوبة العالية و األمطار
وإلى تكون كثير من ندى.
وإنها نوع من األراضي الرطبة التي تكون الدبال و التي تستلم المغذيات من مصادر مختلفة عدا
األمطار و عادة من مصادر أعلى منها ارتفاعا من خالل البزل  Drainageمن الترب المعدنية
المحيطة و المياه الجوفية.
إن  fensتختلف عن  bogsبأنها قاعدية وكذلك محتوى المغذيات أعلى و عليه فأنها قادرة على
إسناد مجتمعات نباتية و حيوانية مختلفة و متنوعة  ،وهذا النظام البيئي مغطى بالحشائش
 Sedgesو الجوالن  Rushesو النباتات البرية.
بتقادم الزمن يتكثف الدبال و يسمك مما يؤدي إلى فصل  fensعن مصادر المياه الجوفية و
عندها يقل وصول المغذيات و ربما تتحول إلى bogs

 -3ا لمدرسة األسترالية :
تعتمد هذه المدرسة على -1الشكل المورفولوجي لحوض االراضي الرطبة -2وفترات الترطيب
والجفاف ومواسم الفيضان .وكما هو معروف إن وجود األراضي الرطبة يعتمد على شكل
األرض مثل اذا كانت حفر أو وديان التي تجعل المياه تتجمع فيها وتجعل سريان المياه الجوفية
إليها ممكنا كما في المنخفضات وعليه هناك أربع فترات مائية )(Hydro- periods
-1الترطيب الدائمي Permanent inundation
-2الترطيب الفصلي Seasonal inundation
-3الترطيب المؤقت Intermittent inundation
-4التغدق الفصلي ( Seasonal water loggingالمياه ال تظهر على السطح)
كما أن هذه المدرسة وصفت أو وضعت خمسة أنواع مورفولوجية لشكل الحوض

-1
-2
-3
-4
-5

flat plains
سهول مسطحة
channel
قناة
basin
حوض
slope
منحدر
وديان االراضي المرتفعة اوعالية

Valleys in highland
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وعند جمع فترات الترطيب واالشكال المورفولوجية يتكون  13نوعا فرعيا من األراضي الرطبة
وجميعها توجد في المناطق الممطرة ،إما في األراضي القاحلة أو قليلة المطر يوجد ثالثة اشكال
لألحواض الموفولوجية وهي االحواض والقنوات و السهول الفيضية (مثال في جنوب العراق).

طوبوغرافية األراضي الرطبة

: Topography in Wetlands

عموما تقع األراضي الرطبة في مكان او شكل طوبوغرافي معين و يكون منخفض
بالنسبة إلى مستوى األراضي المحيطة به مثل المنخفضات اوالوديان او السهول و
تلعب الطوبوغرافية دورا مهما في تقريرنوع و حجم و شكل األراضي الرطبة من
خالل السيطرة على حركة المياه وأين تذهب وكم من الوقت تبقى ،وضعت خمسة أنواع
الشكال المورفولوجية األراضي الرطبة وهي:
flat plains
سهول مسطحة
-1
channel
قناة
-2
basin
 - 3حوض
slope
 -4منحدر
 -5ارض عالية (وادي)

( highland (vally
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جبلية

نوع األراضي أراضى
وتالل
الرطبة
تالل
منحدرات
اراضي سهلية
سهول
قنوات
أحواض

الجدول يوضح وجود أنواع األراضي الرطبة مع مختلف اشكال األرض مع انواع المناخ السائد.

 -4المدرسة الكندية :
تعتبر كندا من أغنى دول العالم باألراضي الرطبة وتقدر بـ  111مليون هكتار واعتمدت هذه
المدرسة على كمية اإلنتاجية األولية وكيمياء الماء وكما هو معلوم فإن األراضي الرطبة تختلف
في إنتاجيتها البعض منها قليل اإلنتاجية ) (Oligotrphicوهي الحالة الطبيعية للمياه واألخرى
متوسطة اإلنتاجية ) (Mesotrophicوعالية اإلنتاجية ) (Eutrophicواألخيرة تعتبر حالة غير
مرغوب فيها ومرحلة من تطور وازدياد التلوث العضوي.
أما بالنسبة إلى كيمياء الماء المهم فيها ليس فقط الكمية والفترة بل النوعية الكيميائية مثل كمية
المغذيات العضوية واألمالح المعدنية و الغازات المذابة التي بدورها تؤثر على نوعية النباتات
الموجودة واإلنتاجية األولية كما أن األختالف في كيمياء الماء يعكس المصادر المختلفة له (
أمطار – مياه سطحية – جوفية ) .
كما أن هناك عالقة لألوكسجين الذائب مع العمق والوقت كان نهارا أو ليال والتجمعات النباتية
حيث يقل مستوى األوكسجين الذائب فيها وخصوصا في النباتات الغاطسة حيث يصل إلى
مستويات حرجة وخصوصا في األراضي الرطبة المتعرضة لإلثراء الغذائي وهناك اختالفات
في تركيز األوكسجين في األوقات المختلفة حيث يصل إلى أوطئها عند الفجر وعند القيعان.
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مع وجود هذه المدارس األربعة األساسية فقد تفرّعت عنها اتجاهات أخرى من خالل اندماج
بعضها مما أدى إلى ظهور اتجاهات جديدة تالئم مختلف أنواع األراضي الرطبة بما يوصف بأنه
اتجاها جديدا ينطبق على معظم األراضي الرطبة في العالم مثل  HGMوقد وضع من قبل فيلق
المهندسين في الجيش االمريكي .

- 5نظام هيدروجيومورفولوجي : (HGM) Hydrogeomorphic
إن تصنيف األراضي الرطبة حسب نظام ) (HGMهو نظام يعتمد على عدة مرتكزات لتصنيف
أو تقسيم األراضي الرطبة مبني على ثالثة عوامل و هي:
 -1الوظائف Functions
الجيومورفولوجي
للحوض
األرضي
والشكل
األرض
في
الموقع
-2
. Geomorphic setting
-3المصدر المائي  Hydrologyو سريان الماء و تقلبات في الماء في األراضي الرطبة
.Hydrodynamics
إن نظام  HGMاستخدم اساسا ً لتقييم وظائف األراضي الرطبة المرتبطة بالهيدرولوجي
واالنتاجية الحياتية ودورات بيوكيميائية والبيئة .وإن هذا النظام يخدم كأساس لتقسيم المتغيرات
المتصلة بالحالة الغذائية والظروف الحياتية لألراضي الرطبة
نظام التصنيف هيدروجيومورفولوجي  HGMعرفه برنسون ( )Brinson 1993ان هذا
النظام التصنيفي لألراضي الرطبة بأنه مبني على أساس الوضع جيومورفلوجي لألراضي
الرطبة والمصدر المائي الرئيسي لها ووصف سبعة أنواع رئيسية وكل واحدة منها يمكن

][Type text

Prof NA Hussain

April 2017

E304

Wetland

اعتباره نظاما فرعيا يمكن تقسيمه إلى وحدات أخرى.

أالنواع سبعة الرئيسية من األراضي الرطبة في نظام :HGM
Riverine
1ـ النهري
يوجد هذا النوع في السهول الفيضية وشواطئ األنهار المحاددة لمجاري األنهار ويمكن تقسيمها
حسب النظام الهيدرولوجي لمصدر المياه.
Depressions
2ـ المنخفضات او الحفري
إن النوع الحفري فإنه يقع في المنخفضات حيث يمكن للمياه السطحية ان تتجمع ويمكن
تقسيمها حسب أماكن دخول وخروج المياه أو مصدرالمياه اذا كانت سطحية أو جوفية.
Slopes
3ـ المنحدرات
تقع األراضي الرطبة في المنحدرات حيث تخرج المياه الجوفية إلى سطح التربة ولكن ليس لها
القدرة على خزن المياه السطحية .
4ـ السهول معدنية الترب Mineral soil flats
تشمل السهول المنخفضة ومصدرها المائي الرئيسي األمطار.
5ـ السهول عضوية الترب Organic soil flats
مثال على ذلك الترب الدبالية التي تتمثل بتواجد الدبال أو المواد العضوية قريبا ً من سطح التربة.
Estuarine fringe
6ـ حافات مصبية
تقع على سواحل البحار والمصبات وعلى حافات األهوار الدائمية ومتأثره بظاهرة المد والجزر
اي تذبب مستوى الماء ويمكن تقسيمها اعتماداً على مستوى الملوحة فيها.
Lacustrine fringe
7ـ حافات بحيرية
تقع على طول حافات أو سواحل البحيرات حيث إن مستوى المياه العام في البحيرة يتحكم
بمستوى المياه فيها ومثال على ذلك األراضي الرطبة لسواحل البحيرات العظمى في أمريكا
الشمالية ويمكن تقسيمها أيضا ً حسب أشكالها الموروفولوجية.

 -6نظام كورواردن التصنيفي Corwardin classification system
طور هذا النظام لمصلحة خدمات دائرة األسماك والحياة البرية األمريكية كأساس أو قاعدة
للتعرف وتصنيف ورسم األراضي الرطبة .ويمثل نظام كورواردن دمج لعدة انظمة سابقة اي
تطوير لها ويجمع عدد من المفاهيم وتضم :
أوال  -على أساس الموقع الجغرافي (مدية ،نهرية ،بحيرية ،وحفرية)
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ثانيا  -نوع الغطاء النباتي نباتات بارزة او موسمية  ،أو أراضي رطبة حشائشية أو أراضي
رطبة شجرية
ثالثا -النظام المائي ويشمل األراضي المشبعة أو مؤقتة أو دائمية الفيضان (مياه مفتوحة
دائمية وسهل فيضية مؤقته )
رابعا  -مستويات الملوحة والحموضة مختلفه
خامسا  -نوع التربة عضوية أو معدنية
سادسا – االراضي الرطبة نتيجة لنشاطات الحيوانية مثل السدود نتيجة لنشاط القنادس او حفر
التماسيح .
وعليه فإن نظام كواردن يضم مجموعة مختلطة من العوامل الجغرافية والمؤثرة على فعاليات
األراضي الرطبة والعوامل الحياتية ونوع النباتات السائدة.
 -7نظام امستال  Emstetalالرقمي  :ناتج عن دمج نظام كواردن مع نظام أخر هو
امستال Emstetal
هيدورجيومورفولجي ( )HGMبواسطة نظام رقمي موجود (
. )1995

يمكن التقسيم االراضي الرطبة حسب انواع النباتات السائدة
 -1المستنقعات : Swamps
إنها األراضي الرطبة التي تسود فيها األشجار يطلق عليها  ، Swampsو هذه األشجار تتكون
من أنواع متعددة من الغابات مثل ) Red maple (Acer rabrumإلى غابات األشجار الصلبة
على ضفاف األنهار بطيئة الجريان وتتميز المستنقعات بالترب المشبعة خالل موسم النمو و
المياه الراكدة العذبة خالل مواسم معينة من السنة وسيئة التصريف للمياه أو ترب رطبة وال يوجد
تراكم للدبال تسودها أنواع معينة األشجار والشجيرات في أمريكا الشمالية (المستنقعات الخشبية)
يسودها  Maplesو Buld cypressو Willowsأما في كندا فيسودها شجر  Lurchأما في
بريطانية مستنقعات .Alder and willow

إن الترب العضوية الغنية تتكون من طبقة سميكة من المواد العضوية يطلق عليها دبال تكون بيئة
غنية لنمو األشجار المقاومة و المتحملة للمياه مثل  (Taxodium spp) cypressو سيدر
األبيض ) (Chamaecyparis thyoidesاألطلنطي و تيبلو (Nyssa aquatica) Tupelo
بعض المستنقعات يسود فيها الشجيرات مثل ) ( button bushأو smooth alolar
تحتاج إلى هذه البيئة العديد من النباتات  ،الطيور  ،األسماك ،القشريات والقواقع وبعضها مهددة
باالنقراض مثل التمساح األمريكي  American crocodileوتكثر في المناطق المعتدلة
والباردة في أمريكا الشمالية.
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و يمكن تقسيم المستنقعات إلى صنفين :
1ـ المستنقعات ذات األشجار Forested swamps
توجد في العديد من مناطق أمريكا الشمالية و الجنوبية و هي غالبا ما ترطب من خالل الفيضانات
من األنهار و الجداول القريبة في بعض تغمر بالمياه لعدة أقدام راكدة أو بطيئة الحركة.
في بعض السنين الجافة تمثل المناطق الضحلة الوحيدة لمسافات طويلة و إن بقائها مهم جدا إن
لم يكن حرجا لبقاء األنواع المعتمدة على األراضي الرطبة في حياتها مثل البط الخشبي (Aix
 sponsa) Wood duckثلعب الماء  Lutra canadensisو األفاعي ذات الفم األبيض
القطني  Cotton Mouth Snakeأنواع األشجار الشائعة فيها  Red mapleو ( Pin oak
السنديان الصنوبري) ) (Quercus palustrisفي الويالت الشمالية من أمريكا Overcup
) Oak (Quereuas Lyrutaو  cypressفي الجنوب و  Willowsو).(Salik spp
2ـ المستنقعات ذات الشجيرات Shrub swamps
إن تربها مشبعة بالمياه خالل السنة و في أوقات معينة مغمورة لعدة أقدام وهذا النوع من
المستنقعات يوجد بجانب الجداول بطيئة الجريان و في السهول الفيضية .Flood plains
إن المستنقعات الشجيرية مماثلة إلى ذات األشجار ما عدا نباتاتها من الشجيرات مثل botton
 bushو  (Cornus sp) dogwood willowو وردة المستنقعات ) (Rosa palustrisالتي
تكون سائدة  ،في الحقيقة يكون النوعان متجاوران .

االهمية:
تلعب المستنقعات دورا مهما في السهول الفيضية من خالل الوقاية من الفيضان وإزالة المغذيات
 ،و إن غابات المستنقعات ذات إنتاجية عالية و تنوع بيئي نتيجة إلى غنى الترب القادمة من
األنهار خالل الفيضان  ،إن هذه الغابات مصدر مهم لخشب ( Timberالخشب األبيض يطلق
عليه محليا جام).

-3المستنقعات النهرية : River swamps
وهي مستنقعات نهرية توجد على جانب األنهار و الجداول ،عموما هي مسطحات أو سهول
فيضية واسعة .هذه األنظمة البيئية شائعة الوجود في كل مرة تفيض األنهار و الجداول خارج
مجاريها المحددة وإنها تعتبر أراضي رطبة ذات أشجار نفظية  Deciduousتتكون من العديد
من األنواع منها الصمغي  Nyssa spو السنديان  bald cypressو  Oakو التي لها القابلية
في العيش في أراضي تفيض فصليا بالمياه أو مغطاة بالمياه على غالبية السنة .
الصفة المميزة لهذه األراضي الرطبة هو الجذوع المثقبة تشبه المزمار  Flutedو التي تتكون
في عدة أنواع و كذلك الجذور الهوائية إليصال األوكسجين الجوي إلى جذورها.

االهمية:
هذه األراضي الرطبة تلعب دورا حرجا خصوصا في مناطق أعالي األنهار في تقليل شدة
الفيضان في باقي أجزاء النهر و خصوصا السفلى منها  ،كما أنها تخزن المياه الفائضة و تقوم
بتصفية واستهالك المغذيات وكذلك تقليل الرواسب العالقة قبل الوصول إلى المياه المفتوحة.
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: Mangrove swamps

إن مستنقعات المانجروف هي أراضي رطبة ساحلية توجد في المناطق االستوائية و شبه
االستوائية ،وهي تتميز بوجود نباتات و أشجار  Halophytic shrubs and Treesأي
المحبة للملوحة و نباتات أخرى تنمو في المياه المدية المويلحة و البحرية.
غالبا ما توجد هذه المستنقعات في المصبات لالنهار عند اختالط المياه العذبة بالمالحة ،تشتهر
بأنها مناطق صعبة الدخول أو المرور من خاللها .توجد في فلوريدا في الساحل على خليج
المكسيك و تشكل أكبر مستنقعات المانجروف في العالم و كما أسلفنا سابقا فإنها توجد على
سواحل الخليج العربي و شرق إفريقيا.
إن أشجار المانجروف تسود هذا النظام البيئي لألراضي الرطبة نتيجة إلى قدرتها على العيش
في المياه المالحة و العذبة  ،ثالثة أنواع من المانجروف موجودة في أمريكا األحمر واألسود و
األبيض ،األحمر يعرف من خالل جذوره المقوسة أما األسود  Avicennia spينمو أكثر نحو
الداخل و تعرف بجذورها الهوائية  pneumatopharsوتوجد في الخليج العربي و شرق إفريقيا
و البحر األحمر  .و هذه الجذور تساعد في جلب الهواء إلى الترب الغدقة الناعمة التي ال يوجد
فيها أوكسجين  ،أما المانجروف األبيض غالبا ما ينمو بعيدا عن الساحل و ال توجد له تركيبات
جذرية واضحة هناك تنوع كبير من الحيوانات التي تعيش في مستنقعات المانجروف خصوصا
أنها غنية بالمغذيات المنقولة باألنهار إليها و التي تترسب على جوانب من خالل ظاهرة المد
والجذر .و هذه األراضي الرطبة تقوم بإسناد مجتمع من األحياء الدقيقة و األحياء المكسرة
األخرى  decomposersو المرشحات  Filter feedersإن هذا النظام يقوم بإبقاء ماليين من
الديدان و وحيدة الخلية و القشريات(  ) Balanus spو القواقع ثنائية الصدفة و بقية الالفقريات
و هذه األحياء بدورها تكون غذاء لألسماك و الروبيان.
تمثل أستراليا أو جزر البحر الكاريبي او سواحل الخليج العربي أمثلة جيدة لألراضي الرطبة
الساحلية وتضم المصبات والمسطحات الساحلية المالحة و وسواحل اشجارالمنجروف .إن
المنجروف هو من األشجار متكيفة للبيئات الرطبة والمدية قليلة االوكسجين وتتميز بنمو الجذور
الهوائية حولها .اشجارالمنجروف يمكن أن تحجز الرسوبيات وتثبت خط الساحل وتقلل من تأكل
الساحل من خالل تخفيف حدة األمواج والتيارات وتخدم كحاضنة ألنواع عديدة من األسماك
والقشريات الصغيرة والطيور تتميز بيئة اشجارالمنجروف بأنواع من سمك القوبيون وبعض
أنواع السلطعون الناسك.

-2االهوار Marshes
االهوار هي أراضي رطبة تسودها الحشائش مثل القصب في المناطق والمعتدلة والحاره توجد
االهوارحول المياه المفتوحة مع تجمعات كثيفة من البردي والقصب .Typh and reeds
اهوارالقصب توجد على حواف البحيرات مثل بحيرات التشاد ونيفاشا  /كينيا والعديد من
البحيرات العراقية حيث تكون حوافها أو شواطئها أراضي رطبة أو اهواروكذلك االنهار .
االهوارمن الممكن أن تكون دائمية أو فصلية ذات مياه عذبة أو مالحة واالهوار ممكن أن تتكون
حيث توجد مياه جوفية أو ينابيع أو جداول أو أنهار تفيض غالبا مغطية مساحات واسعة مثل في
فلوريدا مكونة اهوار .Everglades
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أكبر االهوارفي الشرق األوسط موجودة في العراق حيث أن نهري دجلة والفرات يصنعان شبكة
معقدة من االهوارالقصبية (االبطائح) والبرك الضحلة وتغطي مساحة 15000كم 2يطلق عليها
جنائن عدن ومهد الحضارة العالمية ويعيش سكانها اليوم مثل ما كان السابقين قبل  7000سنة.
بعض أندر البط اآلسيوي األوربي مثل البط المعرق يعيش هناك.

السهول الفيضية Flood plains
السهول الفيضية هي عبارة عن نوع من االهوار الموسمية وهي سهول تفيض في فترات على
جوانب األنهار والبحيرات مثال على ذلك هو سهول أوكفنجو في بوتسوانا  /أفريقيا الجنوبية
كذلك منطقة بنتال وحوض األمازون في أمريكا الجنوبية ودلتا نهر الميكونك  /فيتنام في جنوب
شرق أسيا.ماليين من البشر تعتمد على هذه السهول الفيضية لرعي المواشي وصيد األسماك .في
مقاطعة بنتال في البرازيل وبوليفيا هي أكبر السهول الفيضية في العالم .األنواع الموجودة مثل
أنواع من البط وكذلك بجع كاوكوربا وأفعى أنكوندا الضخمة والكيباريز أكبر أنواع القوارض في
العالم ونمر الجاكور.

يمكن تقسيم االراضي الرطبة حسب تأثرها بالمد والجزر وقيم الملوحة والبعد الجغرافي من
البحر:
 -1األراضي الرطبة العذبة:
وهي شائعة ومنتشرة في القارات وهي مختلفة في الحجم من البرك الصغيرة إلى المخفظات
الواسعة ،البعض منها ذات إنتاجية أولية عالية وممتلئة بالحياة إال تلك ذات قيعان الصخرية
ذات بيئة بسيطة  ،البعض اآلخر ذات مياه حامضية ذات حياة قليلة جدا وتختلف حسب المناخ
المحلي  ،نوع التربة والبيئة المحيطة .
أهوار المياه العذبة
تتميز أهوار المياه العذبة بأنها غير مدية وذات مياه عذبة وتسودها الحشائش والنباتات المائية
البارزة وتعتمد على االنهار او اليانبيع واالمطار في نظامها المائي .كما أن تربها تكون معدنية
وليست دبالية ,وبصورة عامة يمكن أن تضم أنواع عديدة منها األهوار البحيرية والنهرية
والح رية والمستن عات  ,بعضها دائمية و البعض االخر مؤقته و يمكن ان تضم النوعين
 Bogsو  Fensتحت هذا ال سيم
 -2األراضي الرطبة المصب َّية  :تقع ضمن فم النهر في المنطقة التي تتعرض للماء
المالح البحري .إن حدود األراضي الرطبة المصبية يعرف بأنه الحدود التي يضمحل
تأثير المد والجزر وأن النهر يكون عذبا .وتضم البطائح الملحية والمسطحات الطينية
وفي المناطق الحارة مناطق المنجروف  ،وتلعب الحشائش دورا في تثبيت الرواسب
ومنعها من االنجراف إلى البحر .تمتاز بإنتاجيتها األولية العالية  ،وتعتبر منطقة تغذية
لألسماك الكبيرة وكذلك الطيور الخواضة وخصوصا المهاجرة و كذلك هي مناطق مهمة
لصيد أسماك الروبيان.
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-3األراضي الرطبة البحرية  :تتكون في منط ة المد والجزر وموازية لخط الساحل
بعيدا عن مصبات األنهار )  , (river mouthالعامل الرئيسي المحدد هو شدة ونشاط
األمواج البحرية والمد البحر ( ال رق بين ارت اع المد وانخ اض الجزر ) كما أن نوع
الساحل إذا كان رملي أو طيني  ,تتكون عادة من الحشائش  ,يكثر شجر المانجرف ( ال رم
) بأالراضي الرطبة الساحلية و الشاطئية في المناطق االستوائية وشبه االستوائية  ,هذا
النوع مهم ألنه يح ظ الساحل من التآكل كما أنه مهم اقتصاديا ألنه مصدر ألنواع ال واقع
والمحارات االقتصادية والروبيان ,كما أنه يوفر منط ة حماية لصغار األسماك وب ية
األحياء البحرية.

