األضرار الناجمة عن الطحالب وسميتها

م.م .هديل محمد ثابت عبد األمير

اٌ يٍاِ األَٓاس انًهٕشح ذًراص تاحرٕائٓا عهى كًٍاخ كثٍشج يٍ انًٕاد انعضٌٕح ٔ ستًا ذشكٍضاخ عانٍح يٍ
انفٕعفاخ ٔ انُرشاخ ٔ ،رنك حغة طثٍعح يصذس انرهٕز ٔ .ذخرهف َٕعٍح ٔ عذد انطحانة فً يُاطك
انُٓش انًهٕشح تًٍاِ انًجاسي عٍ ذهك انًُاطك غٍش انًهٕشح ٔ انرً ذمع تعٍذاً عٍ يصثاخ انًجاسئ ،
ذعرثش انطحانة انخضشاء انًضسلّح ٔ انغٕطٍاخ يٍ أكصش انًجايٍع ذٕاجذاً فً يُطمح انُٓش انرً ذحرٕي
عهى فضالخ عضٌٕح يصم كاليٍذٔيَٕاطٌٕ ،جهٍُاَ ،افٍكٕال ،أٔعٍالذٕسٌا ،فٕسيٍذٌٕو ٔ ،عٍُذسا .ذصٍش
انطحانة يشكالخ تغثة ٔجٕدْا فً يجاسي انًٍاِ انغطحٍح ٔ كزنك فً خضاَاخ انًٍاِ انًعانجح ٔ انًعَّذج
نهششب ٔ االعرخذاو انًُضنً ٔ ،كزنك ًٌكٍ أٌ ذٕجذ ْزِ انعٕانك فً آتاس انًٍاِ انغطحٍح انًكشٕفحٔ .
نرٕاجذ انطحانة فً يصادس انًٍاِ اضشاساً كصٍشج ٔ ،خاصح ذهك انًغرخذيح نهحصٕل عهى ياء نهششب أٔ
نرٕنٍذ انكٓشتاء ٔ ،أْى ْزِ األضشاس:


غلق المرشحات



تعطيل توربينات توليد الكهرباء



تآكل المنشئآت الخراسانية و المعدنية



إنتاج السموم الطحلبية ،و هذا األخير أخطرها على اإلطالق

َٔظشاً نرٕافش ضٕء انشًظ ٌشٍع فً انًٍاِ انغطحٍح ًَٕ ٔ اصدْاس انطحانة انخضشاء انًضسلح أٔ يا
ٌطهك عهٍّ تانغٍإَتكرٍشٌا ( ٔ ، )Cyanobacteriaكأ ّ
ي كائٍ حً آخش ٌرٕنذ يٍ َشاطاذٓا انحٌٍٕح
يمادٌش يٍ انًشكثاخ األٌضٍح انصإٌَح َاذجح عٍ عًهٍاخ انثُاء ٔ انٓذو داخم انخالٌا ٔ ،يُٓا يا نّ أشش عاو
أٔ لاذم ْٕ ٔ ،يا ٌطهك عهٍّ "انغًٕو انطحهثٍح  ٔ ، " Algal Toxinتزنك ذصثح إفشاصاذٓا لذ ذجأصخ
فً ذأشٍشْا انغهثً عهى جٕدج انًٍاِ انُٕاحً انًرعهمح ترغٍٍش انطعى ٔ انشائحح انى ح ّذ انغًٍّح ٔ انخطش .إٌ
ْزِ انًشكثاخ انغايح لذ ٌشذثظ اَطاللٓا أحٍاَا تًٕخ انطحهة ٔ ذحههّ ٔ ْزا ٌعًُ أٌ َظى يعانجح انًٍاِ
لذ ذرغثة فً رنك عُذ اعرخذاو ٔعائم إصانح نهطحهة غٍش يُاعثحْ ٔ ،زِ انًشكثاخ إرا اَطهمد يٍ
انطحهة ٌصعة جذاً اصانرٓا يٍ انًاء .تعض انذساعاخ انحذٌصح ايرذحد يأيٍَٕح كثشٌراخ األنًٍَٕٕو يٍ
َاحٍح لذسذٓا عهى إصانح انطحهة تانرشعٍة ٔ انرخصٍش فً يحطاخ يعانجح انًٍاِ يع ضًاٌ عذو اطالق
انغًٕو .كًا اٌ ُْانك انعذٌذ يٍ األجُاط ًٌكٍ أٌ ذغثة ذغًى يٍاِ انششب حٍس نٓا انمذسج عهى اصذاس
انُٕاذج األٌضٍح انغايح  ، Hepatoxins، Microcystinsانرً شثد عهًٍا ً لذسذٓا عهى إذالف انكثذ أٔ
إحذاز طفشاخ عشطاٍَح فً انكثذ
وكؤمثلة على هذه األجناس :
 Anabaena spp - Oscillatoria spp - Microcysttis spp - Phormidium sppNostoc spp - Nodularia spp - Aphanizomenon - Cylindrospermum

