
 

 المخاطر والمعالجة  األحمرالمد 
النباتٌة فً  الطحالبأو العوالق مؤذي لنوع أو أكثر من ازدهار ظاهرة طبٌعٌة بٌئٌة تحدث بسبب لمد األحمرا

، معظم الوقت ٌتغٌر اللون إلى األحمر، ولكن قد  مما ٌسبب تغٌر لون المٌاه بشكل واضح البحٌرات أو البحار مٌاه
، حٌث ٌعتمد اللون الناتج على  الوردي، األخضر و ، األصفر الفاتح ، البرتقالً ٌتراوح لون المٌاه ما بٌن البنً

وتسبب هذه ،  لون العوالق النباتٌة التً سببت الظاهرة. ولكن تغٌر لون المٌاه لٌس داللة على ظهور المد األحمر
 )تعرف ظاهرة المد األحمر علمٌا بـو  الظاهرة تسمما شدٌدا فً المٌاه إضافة إلى الكثٌر من األخطار األخرى

 .( ازدهار مؤذي للعوالق
 المخاطر والمشاكل

عن طرٌق افراز العوالق للسموم او المخاطر الناتجة عن انتشار الكتلة  المد األحمر إلى بعض المخاطر تؤدي ظاهرة 
   -الحٌوٌة ومن هذه المخاطر :

 األسماك خٌاشٌم اختناق األسماك أثناء ازدهار المد األحمر من خالل انسداد فتحات. 
 المذاب فً الماء، مما ٌؤدي إلى موت الكائنات البحرٌة كسجٌنواأل ٌسبب المد األحمر نضوب. 
  أمراض للكائنات مما ٌسبب من خالل تحلل العوالق المسببة للمد األحمر، تكاثره وبالتالً حدوث تلوث فً الماء

 .البحرٌة
 والتً تؤثر على اإلنسان  محارٌات على بعض أنواع العوالق السامة والتً تقوم بتخزٌن السمتتغذى بعض ال ،

 .تؤثر هذه السموم على الجهاز العصبً لإلنسان او المحارٌات،  لتلك عند تناوله 
  األحمرطرق الحد من ظاهرة المد 

  -:  السلطات والحكومات. ومن هذه الطرقللحد من أضرار هذه الظاهرة ٌمكن القٌام بعدة خطط تقع على عاتق 
 معالجة مٌاه الصرف الصحً قبل إلقائها فً المسطحات المائٌة . 
  وعند إقامة المنتجعات السٌاحٌة مزارع لألسماك إنشاءالدراسات المٌدانٌة البٌئٌة قبل  إجراءضرورة . 
 التوعٌة للصٌادٌن ومرتادي السواحل بهذه الظاهرة حتى ٌتجنبوا التعرض لهذه المٌاه أو شربها  . 

تعرٌفٌة لتوضٌح هذه الظاهرة والمشاكل الناجمة  وقد اهتمت مدٌرٌة بٌئة البصرة بهذا الموضوع وعقدت ندوة
 مع طرق الحد من مخاطرها  . عنها
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