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الرغم من سلسلة من موجات الجفاف وقّلة عىل 
هطول األمطار باستمرار عىل مدى العقود 

القليلة املاضية، تأوي منطقة الساحل كتالً مائية 
غنية — مخبّأة تحت األرض.

ويثري تزايُد الطلب عىل املياه الناجم عن نمو السكان 
ن املحيطة باملوارد املائية بفعل  وأوجه عدم التيقُّ

تغريُّ املناخ واستخدام األرايض مسألَة كيفية ضمان 
سالمة وكفاية املياه النظيفة للرشب، وإنتاج األغذية، 
والرصف الصحي. وبالنسبة ملنطقة شبه قاحلة مثل 

منطقة الساحل فإّن اقتناء األدوات العلمية الصحيحة 
والكفيلة بتوفري مزيد من املعلومات عن إمدادات املياه 
الجوفية يمكن أن يعني الحصول عىل مياه نظيفة عىل 

املدى الطويل.

 ويف إطار مرشوع تعاون تقني للوكالة انطلق يف 
عام ٢٠1٢، تمَّ تدريب علماء من بنن وبوركينا فاسو 

وتشاد وتوغو والجزائر وجمهورية أفريقيا الوسطى 
والسنغال وغانا والكامريون ومايل وموريتانيا 

والنيجر ونيجرييا عىل أخذ عينات من املياه لغرض 
ل إلمدادات  تحليل النظائر من أجل إجراء مسح مفصَّ

املياه الجوفية. وغّطى املرشوع أجزاء من خمسة نُظم 
مستودعات مياه جوفية عابرة للحدود يف املنطقة هي: 

نظام مستودعات املياه الجوفية إيلوميدين، ونظام 
ليبتاكو-غورما-فولتا العليا، والحوض السنغايل-

املوريتاني، وحوض بحرية تشاد، وحوض تاوديني.

وُجمعت أكثر من ٠٠٠ ٢ عينة مياه من مستودعات 
املياه الجوفية املختلفة عىل مدار فرتة أربع سنوات 

خالل كلٍّ من املوسمني الجاف والّرطب. 

وقال كامل الزواري، األستاذ ومدير املخترب باملدرسة 
الوطنية للمهندسني يف صفاقس بتونس والذي يعمل 
عىل تنفيذ املرشوع: "باالستعانة باملقتفيات النظريية 
والكيميائية، تمّكن العلماء من جمع معلومات مهمة 

قها، وزمن بقائها،  عن منشأ املياه الجوفية، وأنماط تدفُّ
ومعّدل تجدُّدها. وحّدد العلماء أيضاً التفاعالت 

الهيدروليكية بني مستودعات املياه الجوفية الضحلة 
والعميقة، وبني مستودعات املياه الجوفية واملياه 

السطحية. وُجّمعت هذه املعلومات يف قاعدة بيانات 
صة لكل حوض." ملعرفة املزيد عن التقنيات  مخصَّ

املستخدمة، انظر الصفحة 4. 

وأّدت هذه األنشطة البحثية إىل إنشاء أول ملحة عامة 
واسعة عن املياه الجوفية يف منطقة الساحل، عىل 

مساحة قدرها خمسة ماليني كيلومرت مربع. وقال 
الزواري: "بشكل عام، تمثل نُظم مستودعات املياه 

الجوفية الواقعة يف األحواض املشرتكة املختلفة 
احتياطيًّا كبرياً من املياه الجيدة النوعية لتلبية معظم 

االحتياجات البرشية."

 

استخدام البيانات لتطوير ممارسات 
إدارة املياه

أصدر العلماء من كّل بلد تقارير وطنية متاحة اآلن 
لسلطات املياه لديهم الستخدامها كأساس التخاذ 

القرارات. ففي شمال غانا، عىل سبيل املثال، كشف 
الرصد الروتيني للرتكيب الكيميائي والنظريي 

د املياه الجوفية  للمياه الجوفية عن آليات تجدُّ
ومصادر التلوث التي أُغفلت يف السابق.

 وقال إينوك أساري، رئيس شعبة املياه الجوفية يف 
هيئة املوارد املائية يف غانا: "باستخدام النظائر املستقرة 

 للمياه — األكسجني-18 والهيدروجني-٢ — كشفنا 
عن أن املياه الجوفية مياه جوية، وهذا يعني أن 
مصدرها هو هطول األمطار املحلية". وقال إنَّ 

تحليالت الرتيتيوم قد كشفت عن أن املياه الجوفية 
قد جدَّدت مستودع املياه الجوفية يف الخمسني عاماً 

املاضية. وتابع قائالً: "تم استخدام النيرتوجني-15 
لتحديد مصادر التلوث بالنرتات يف أجزاء من حوض 
نهر فولتا البيضاء، وتبنّي أن التلوث ناجم يف معظمه 

عن نفايات برشية وحيوانية." وتحديد مصدر التلوث 
يمكن أن يساعد السلطات عىل حماية املياه، ألنه 

د املياه الجوفية، وهذه مسألة  يكشف  ن كيفية تجدُّ
أساسية لضمان استدامتها.

ويعتمد تواُفر املياه الجوفية لتغطية االحتياجات 
البرشية عىل كميتها وجودتها ومعدل تجدُّدها. 

واملعلومات املتعلقة بمصدر املياه الجوفية وعمرها 
رضورية لتقييم استدامة املورد بشكل مالئم، خاصة 

يف ضوء أنشطة السحب الحالية أو املخطط لها.

وقال أساري: "من املتوقع أن تزيد أنشطة املرشوع 
من تعزيز قدرة أصحاب املصلحة عىل فهم املنظومة 

“بشكل عام، تمثل نُظم 
مستودعات املياه الجوفية 

الواقعة يف األحواض املشرتكة 
املختلفة احتياطيًّا كبرياً من 
املياه الجيدة النوعية لتلبية 

 معظم االحتياجات البرشية.”

— كامل الزواري، األستاذ ومدير المختبر، 
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، 

 تونس  

 استخدام التقنيات النظريية لرسم 
 خريطة موارد املياه الجوفية وتحليلها 

يف منطقة الساحل
بقلم نتالي ميخائيلوفا
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الهيدرولوجية يف غانا بشكل أفضل ومن ثم وضع 

سياسات ستصون استغالل موارد املياه الجوفية، مما 

يضمن توافر املياه يف جميع األوقات."

وقد بدأ يف عام ٢٠18 مرشوُع متابعٍة لتعزيز إدماج 

إدارة موارد املياه الجوفية يف بلدان منطقة الساحل يف 

عام ٢٠18. وسيتّبع منهجية مرشوع مبادرة الوكالة 

لتعزيز توافر املياه )IWAVE( — بقيادة بنن وغانا 

والكامريون والنيجر ونيجرييا — لتحديد الفجوات 

يف املعلومات الهيدرولوجية الوطنية ووضع ُخطط 

مناسبة لبناء القدرات.

وتتألف منهجية IWAVE من تحليل الثغرات 

والتشاور مع أصحاب املصلحة، ووضع اسرتاتيجية 

مثالية إلدارة املياه الجوفية، وتحديد القدرات التقنية 

األساسية لالستثمار فيها.

وستسهم الشبكة القائمة من املؤسسات الوطنية 

يف تحسني توصيف موارد املياه الجوفية وإدارتها 

ورصدها باستخدام الهيدرولوجيا النظريية 

والتقنيات التقليدية.

باحثان من جامعة بانغي يأخذان 
عينات مياه من برئ يف جمهورية 

أفريقيا الوسطى. 
)الصورة من: لورا غيل/الوكالة الدولية للطاقة الذرية(


