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اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية لظاهرة املد األحمر
 سلطنة عمان- عىل مجتمع الصيادين يف والية السيب
 وأسمهان الجهوري، ووعد السيابي، وثرياء العلوي،عيل البلويش

امللخص

شهدت العديد من سواحل العالم يف العقود األخرية مجموعة من حوادث نفوق األسماك والكائنات البحرية األخرى بسبب ظاهرة املد
كم من السواحل التي تكررت عليها هذه3165  وتعد سواحل سلطنة عمان املمتدة عىل نحو. الناتجة عن انتشار الطحالب الضارة،األحمر
 تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إىل ابراز اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية لظاهرة املد األحمر عىل مجتمعات الصيادين.الظاهرة
 معتمدة بشكل رئيس عىل توزيع استبانة عىل مجتمع الصيادين بطريقة العينة.يف والية السيب يف سلطنة عمان املطلة عىل بحر عمان
 توصلت الدراسة إىل مجموعة من. صيادا1432  من عدد الصيادين يف والية السيب البالغ عددهم%5 صيادا بمقدار72 العشوائية لعدد
%85  فمن التأثريات البيئية الهامة هو تأثر حوايل نحو.النتائج أبرزها التأثري الواضح عىل مجتمع الصيادين بيئيا واجتماعيا واقتصاديا
 من%76.1  ومن الناحية االجتماعية أوضحت التحليالت ان. بتلوث الهواء%74.7 من أفراد املجتمع بانتشار الروائح الكريهة وتأثر نحو
 ومن الناحية االقتصادية تعاني املنطقة من انخفاض عدد السياح حيث أكد.مجتمع الدراسة ال يشعرون بالراحة جراء هذه الظاهرة
 ومن أبرز التوصيات التي أكد.%56.7  وتعاني ايضا من ارتفاع تكاليف صيانة أدوات الصيد الذي أشار اليه حوايل، عىل ذلك%65.7 حوايل
 حيث، ووضع لوحات توضيحية عىل السواحل لكيفية التعامل مع املد األحمر، رضورة تكثيف الدراسات والبحوث:عليها مجتمع الدراسة
. من عينة الدراسة%91 وافق عىل هذين املقرتحني حوايل
. اآلثار البيئية، الروائح الكريهة، التلوث البحري، مجتمع الصيادين، الطحالب، المد األحمر:الكلمات املفتاحية

Environmental and Socio-economic Impacts of Red Tide
phenomenon on Fishermen Communities in Seeb
Sultanate of Oman
Ali Balushi, Tharaya ALalawi, Waad Alsiyabi and Asmahan aljahwari

Abstract

Several coasts of the world have been affected in recent decades by a number of deaths including fish and other
marine species due to the tidal phenomenon caused by the spread of harmful algae. The coast of the Sultanate
of Oman, which extends around 3,165 km, has shown frequent occurrence of this phenomenon.This study aims
to highlight the environmental, economic and social impacts of the red tide phenomenon on the fisheries communities in the Wilayat of Seeb in the Sultanate of Oman.The methodology of the study was based on field work
by distributing a questionnaire to the fishermen community by random sample methods. The sample included
67 fishermen, representing 5% of the 1,432 fishermen in the Wilayat of Seeb. The study concluded that there is
a clear effect of the red tide on the fishing community. Where statistical analyzes showed that about 85% and
74.7% of respondents are affected environmentally through the spread of unpleasant odors and degrade the
water quality, respectively. Socially, the analysis showed that 76.1% of the study population do not feel comfortable with this phenomenon. Economically, 65.7% of respondents indicated a decrease in the number of tourists,
while 56.7% illustrated an increase in the costs of maintaining fishing gear and equipment.Finally, the study
recommends the necessity of intensifying studies and research, and placing illustrative panels on the coasts of
how to deal with the red tide.

Keywords: Red tide; Algae; Fisheries Communities; Marine Pollution; Bad Odor; Environmental Impact.
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املقدمة
تتأثر املجتمعات البحرية الساحلية بشكل مبارش وغري مبارش
باالضطرابات التي تصيب البيئتني البحرية والقارية .تسببت تلك
الظواهر واالضطرابات إىل نشاط مجموعة من الكائنات الدخيلة
كالطحالب والعوالق الضارة ( )Harmful Algal Bloomsمما
أدى إىل بروز ظواهر لم تكن موجودة سابقا مثل ظاهرة املد
األحمر .وقد شهدت العديد من دول العالم يف العقود املاضية
حوادثا متزايدة للمد األحمر اجتاحت سواحل اإلمارات وسلطنة
عمان واململكة املتحدة وإيران والساحل الغربي للواليات املتحدة
( ).Horner R. et al., 1997, pp. 1076ويف سواحل صباح
بماليزيا ( .)Ahmad A. et al., 2009: 79كما سجلت مشاهدات
بني عامي  2010و 2011النتشار العديد من العوالق خالل شهري
نوفمرب وديسمرب باستخدام االستشعار عن بعد يف سواحل بحر
عمان وبحر العرب والخليج العربي ( .)ROPME, 2013: 125وقد
تم تسجيل أول حالة لظاهرة املد األحمر يف سلطنة عمان عام
 1976يف ظفار (مركز األمن البحري.)2020 ،
تربز أهمية الدراسة كون سلطنة عمان ترشف عىل مدخل الخليج
العربي وبحر عمان وبحر العرب .ويرتكز أكثر من  %60من
السكان عىل تلك السواحل .ومثلت بعدا اسرتاتيجيا هاما عىل طول
فرتات التاريخ .وحاليا تعترب بوابة الدخول إىل أغنى مناطق العالم
بالنفط (جالندالند .)3 :1966 ،كما يتميز موقع سلطنة عمان
البحري بأنه موقع سياحي واعد حسب اسرتاتيجية سلطنة عمان
 ،2040كما أنه يزخر بثروة سمكية غنية تتجاوز  1200نوعا
من األسماك ،إضافة إىل القرشيات واملحاريات والشعاب املرجانية
والسالحف والحيتان والدالفني واألعشاب البحرية.
إال أن التسارع يف التنمية أدى إىل تكرار حاالت ظهور املد األحمر
عىل سواحلها مستفيدة من اإلثراء الغذائي الناتج عن الحوادث
الطبيعية املتطرفة كالفيضانات والتجاوزات البرشية عىل البيئة
البحرية مثل :مشكلة التفريغ غري املرشوع للزيوت ،ومياه التوازن
من السفن ،والناقالت العابرة للمياه اإلقليمية .إضافة إىل رصف
املياه العادمة عرب محطات تحلية مياه البحر والتي بلغت حوايل
 118محطة بطاقة إجمالية  197م م /3سنة .فرصفت محطة
املعالجة يف ميناء الفحل إىل البحر حوايل  203822م 3للفرتة من
يناير إىل ديسمرب عام 2002

( ،)PDO, 2002: 13ورصفت رشكة عمان للغاز الطبيعي املسال
إىل البحر نحو  64000م /3ساعة خالل عام OLNG,( 2002
 .)2003: 5كما كشفت دراسة (البلويش؛ الصالحي؛ الرواحي؛
الساعدي؛  )1 :2019أن حجم النفايات املرمية عىل شاطئ السيب
بلغ نحو  39072.8كجم يف السنة ،كانت املواد البالستيكية أكثر
النفايات املرمية عىل الشاطئ بنسبة  ٪42.3تليها املواد الغذائية
بنسبة .٪37.5
تهدف الدراسة بشكل رئيس إىل إبراز اآلثار البيئية واالقتصادية
واالجتماعية لظاهرة املد األحمر عىل مجتمعات الصيادين يف
والية السيب يف سلطنة عمان ،إضافة إىل مجموعة من األهداف
الثانوية أهمها :ابراز خطورة املد األحمر كأحد مهددات البيئة
البحرية ،ووضع الحلول املناسبة ملجتمعات الصيادين للتخفيف
من اآلثار السلبية لظاهرة املد األحمر .ولتحقيق تلك األهداف
اعتمدت الدراسة بشكل رئيس عىل مراجعة الدراسات السابقة
والزيارات االستطالعية شكل رقم ( )1واملقابالت الشخصية مع
الصيادين يف منطقة الدراسة ،إضافة إىل توزيع استبانة عىل مجتمع
الصيادين بطرق العينة العشوائية لعدد  72صيادا بمقدار %5من
عدد الصيادين يف والية السيب البالغ عددهم  1432صيادا (املركز
الوطني لالحصاء واملعلومات ،2018 ،ص .)162 .وقد تم استبعاد
 5استمارات من العينة لعدم صحتها واكتمال عنارصها.

جغرافية منطقة الدراسة:

تقع والية السيب يف محافظة مسقط ،وهي والية ساحلية تطل
عىل بحر عمان شكل رقم ( ،)2يحدها من الشمال بحر عمان ومن
الغرب والية بركاء ومن الجنوب والية بدبد ومن الرشق والجنوب
الرشقي والية بورش .تمثل والية السيب املروحة الفيضية لوادي
الخوض سمائل ،التي تنحدر من جبال الحجر الغربي باتجاه بحر
عمان ،حيث يفصلها عن البحر سواحل رملية يصل طولها إىل
 29.7كم .ويسود والية السيب مناخ حار جاف اذ يبلغ املعدل
السنوي لكمية األمطار حوايل  87.6ملم ،ويبلغ متوسط درجة
الحرارة  28.4درجة سيلوزية (املنتدى األدبي وزارة الرتاث
والثقافة ،2008 ،ص.)24.
يبلغ عدد سكان والية السيب حوايل  404279نسمة .وقد انحرصت
منطقة الدراسة يف املنطقة الساحلية املمتدة من ساحل املوج إىل

شكل ( )1الزيارات امليدانية االستطالعية لشاطئ السيب ،أبريل .2019

املصدر :الباحثون ،أبريل 2019
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ساحل قرية سور آل حديد .يشهد السهل الساحيل مجموعة من
املشاريع االستثمارية والتنموية التي تجذب السكان ،وهو يمثل
أحد اهم املناطق الرئيسية للتجمعات السكانية يف سلطنة عمان.
اما بالنسبة ألعداد الصيادين يف الوالية قد بلغ حوايل  1342ألف
صياد يمارسون مهنة الصيد التقليدي بواسطة  564قارب صيد
حسب إحصائيات ( 2017املركز الوطني للمعلومات واالحصاء،
.)162 :2018
املد األحمر يف سلطنة عمان:
تعد العوالق ذات أهمية كبرية يف السلسلة الغذائية حيث تشكل
األساس فيها ويطلق عليها (املجموعة املنتجة للغذاء) .ولقد قدر
انتاجها من الغذاء حوايل ( )%85-%75وحوايل %80من األكسجني
الذي يوجد عىل سطح األرض .وهي تتكون من نباتات صغرية
جدا معظمها ذات خلية واحدة كالدياتومات وثنائية األهداب.
وتعد العوالق الطحلبية من نوع (ichthyotoxic dinoflagellate
 )Cochlodinium polykrikoides Margalefواحدة من العديد
من األصناف املسؤولة عن إزهار الطحالب الضارة ،والتي يشار
إليها عادة باسم املد األحمر
( .)Richlen M. et al., 2010: 163وتمثل ظاهرة املد األحمر
كائنات عضوية نباتية طافية عىل سطح البحر (AL Bakkari S.
 )et al., 2016: 322ويؤدي ازدهارها إىل تدهور البيئة املائية.
ويصل عدد العوالق البحرية حوايل  5000نوعا منها حوايل 300
نوعا يمكنه ان تتسبب باملد األحمر (مركز األمن البحري.)2020 ،
وعليه تعد ظاهرة املد األحمر احدى القضايا املتعلقة بالتلوث
املائي حسب تعريف التلوث يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار
(.)Islam S.; Tanaka M., 2004: 624
تؤدي ظاهرة املد األحمر إىل تغري لون مياه البحر إىل اللون األحمر
واألخرض والبني ،ولكن اللون األحمر األكثر انتشارا حتى أصبحت
الظاهرة تعرف به علميا .وتحدث هذه الظاهرة يف معظم الكتل
املائية حول العالم بما يف ذلك شواطئ الوطن العربي وخاصة

إقليم دول الخليج العربية .يرافق ظاهرة املد األحمر مجموعة
من الخصائص تحيط بالوسط املائي وتحفز االزهار املتسارع
للطحالب .حيث ترتاوح درجة حرارة املياه بني  34 – 33درجة
مئوية ،وتكون املياه عىل امتداد الساحل ذات تركيز معتدل من
األكسجني بني  5 – 4.5مليجرام لكل لرت ،وتكون قراءة درجة
الحموضة ( )pHما بني  ،8.3 – 8.1وترتاوح نسبة امللوحة بني 39
–  40جزء يف األلف .كما يرافق الظاهرة زيادة تركيز الفوسفات
( )PO4والنرتات ( )NO3والتي تعترب أهم املغذيات املحفزة لنمو
الهائمات املسببة لهذه الظاهرة (وزارة التغري املناخي والبيئة،
.)2013
للعوامل الطبيعية الدور األكرب يف االنفجارات الفجائية للطحالب
املسببة للمد األحمر ،حيث يساعد هدوء التيارات البحرية وسكونها،
وتوفر اإلضاءة املناسبة للقيام بعملية التمثيل الضوئي ،ونسبة
األكسجني املذاب ودرجة الحرارة املناسبة يف حدوث الظاهرة.
باإلضافة إىل ظاهرة االنقالب املائي ( )upwellingوتتمثل يف صعود
املياه البحرية العميقة الباردة ،والتي تحمل املواد الغنية باملغذيات
كالنرتات والفوسفات واألمونيا والسيليكات والجسيمات الدقيقة
من القاع إىل الطبقات السطحية .كما للرياح املوسمية دور كبري
يف نشاط هذه الطحالب وذلك ألنها تساعد يف نقل املغذيات واتساع
مساحة إزهارها .وعىل الرغم من عدم وجود دراسات مؤكدة اال
ان ظواهر طبيعية كالنينو والتغري املناخي قد تكون سببا محفزا
الزدهارها وتكاثرها
( ،)Branch G. et al. ,2013: 61اضافة إىل التغريات يف مناخ
املحيطات ( )Rabalais et al., 2009: 1531حتى أصبحت ظاهرة
عاملية االنتشار.
أما العوامل البرشية يتمثل دورها يف زيادة حدة وانتشار الظاهرة
عرب توفري االثراء الغذائي للظاهرة الناتج عن رصف مياه الرصف
الصحي والزراعي والصناعي ،والقاء النفايات ،واألخطاء الفنية
عند إضافة املغذيات للمزارع السمكية ،وإقامة املنشآت الرتفيهية

شكل ( )2موقع منطقة الدراسة

املصدر :العمل امليداني2019 ،
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والصناعية ،ومحطات تحلية املياه (Heisler et al., 2008:
 ،)4وتوليد الكهرباء ،ومصانع األسمدة .وقد تم تصنيف نوعني
من االستجابة لعنارص االثراء الغذائي الداخل للبيئة البحرية
كاالستجابات املبارشة مثل التغريات يف مستويات الكلورفيل
واإلنتاج األويل وكتلة الطحالب املؤذية .واالستجابات غري املبارشة
مثل الكتلة الحيوية البينية وتركيبتها البينية والكائنات الدقيقة
البينية وشفافية املياه واألحياء املائية النافقة ،وتركيب السلسلة
الغذائية (.)Cloren J., 2001: 237
يرتتب عىل حدوث ظاهرة املد األحمر سواء أثناء تكاثر الطحالب
وانفجارها او حتى أثناء موتها وتحللها عدة آثار بيئية ،وذلك عرب
استنزاف األكسجني املذاب يف املاء مما يؤدي إىل موت الكائنات
البحرية القاعية ،وكذلك األسماك بأنواعها املختلفة وعىل جميع
املستويات املائية (.)Islam S. and Tanaka M., 2004: 63
إذ يؤدي تكاثف طبقات الطحالب عىل السطح إىل زيادة عامل
اللزوجة يف املياه ،وانخفاض قدرة الكائنات البحرية عىل استخالص
االكسجني املذاب يف املاء؛ مؤثرا بذلك سلبا عىل الجهاز التنفيس
وبالتايل اختناقها وموتها .اضافة إىل انسداد خياشيم األسماك
( ،)Granéli and Turner, 2008: 359وارتفاع سمية الوسط
املائي (Cembella et al., 2002: 313. ; Kim et al., 2002:
 .)415تقترص قدرة الطحالب عىل انتاج السموم عىل أربع انواع
فقط من مجموعة الطحالب أبرزها ( .)phytotoxinsأما طحالب
( )dinoflagellate Karenia brevisتؤثر عىل الشعاب املرجانية
( )Landsberg, 2002: 294واملحاريات ،لذلك ينصح بعدم تناول
املحاريات عند حدوث الظاهرة.
يؤثر املد األحمر سلبا عىل سكان املناطق الساحلية والكتل
األحيائية البحرية وعىل تلوث البيئة الساحلية ،وتعتمد آثارها عىل
األنواع املعنية والظروف البيئية السائدة (Landsberg, 2002,
 .)p.117, Sunda et al., 2006, p.963تشمل التأثريات انتشار
الروائح الكريهة باملنطقة نتيجة نفوق عدد كبري من األسماك،
وتحلل الطحالب ذاتها
( .)Anderson, D. et al., 2000: 5كما يساعد املد األحمر
عىل زيادة تركيزات كلوريد الصوديوم  NaClوالربيتفيتوكسني
 brevetoxinيف الهواء مما يؤثر عىل جودة الهواء
( .)Cheng Y. et al., 2009: 927كذلك تعد مصدر لإلزعاج
واضطراب املالحة عند التفاف خيوطها حول مراوح املحركات
واملراكب ،باإلضافة إىل تأثريها عىل املشاريع التنموية واألنشطة
التي يمارسها االنسان يف البيئات الساحلية .كذلك قد تتسبب
الظاهرة يف حدوث مشاكل صحية متعلقة بحساسية العني والجلد
وحاالت التسمم املعوي لإلنسان وزيادة األخطار املحتملة عىل
السباحني .وقد تم رصد حوايل  60000حالة من األمراض املرتبطة
باملد األحمر املبلغ عنها يف جميع أنحاء العالم ،مع معدل وفيات
قدره .)Bibak M. and Hosseini S., 2013: 96( .٪0.15
يؤثر املد األحمر عىل الدخل االقتصادي للصيادين حيث يقلل عدد
األسماك التي تصطاد يوميا ،ويقلل من إقبال الناس عىل رشاء
األسماك خوفا من تسممها ،ويؤدي إىل تقييد أنشطة الصيد

التقليدية (وزارة التغري املناخي والبيئة .)2017 ،باإلضافة إىل
تأثريه عىل األنشطة السياحية مثل رياضات التجديف ومسابقات
القوارب ،ورياضات صيد السمك ،وتؤثر بشكل كبري عىل أنشطة
االستجمام واالسرتخاء عىل السواحل (Anderson D. et al.,
 .)2000: 6كما أوضح (Kimberly L. Morgan and Sherry
 )L., 2006: 7أن هناك تناقصا يف عوائد مبيعات املطاعم عىل
شواطئ فلوريدا بمقدار  615.7دوالر يف اليوم .من ناحية أخرى
تعمل حوادث املد األحمر عىل احداث توقف يف محطات تحلية املياه
( .)Richlen M. et al., 2010: 163ولقد أجرب اإلزهار عىل إغالق
ما ال يقل عن خمس محطات لتحلية مياه البحر يف اإلمارات بسبب
انسداد فالتر املحطات ،وتآكل أغشية التناضح العكيس والتأثري
عىل العمليات التشغيلية (وزارة التغري املناخي والبيئة.)2013 ،
وتدل الدراسات التي أجريت عىل بحار سلطنة عمان أن أقىص
نسبة للكلورفيل تحت سطح البحر وجدت عند عمق  40-20م
خالل موسمني يف السنة من مايو إىل سبتمرب ومن نوفمرب إىل
ديسمرب .وتم تسجيل أعىل نسبة للكلورفيل يف مياه الجرف
القاري بمقدار  1.170ملليجرام/م ،3كما تم رصد بقع كثيفة من
العوالق النباتية املزهرة ورؤيتها كبقع خرضاء بني مدخل بحر
عمان (رأس الحد) وخليج رأس رشبتات وقرب خليج مصرية
وخليج رأس مدركة ،وذلك بسبب حركة الدورة املائية ذات الدوامة
الكبرية التي تحدث عند رأس الحد .وكانت معظم العوالق يف املياه
العمانية هي من نوع  Dinotlagellatesوتمثل  %78من العينات
التي تم تحليلها (قسم البيئة البحرية وعلوم املحيطات:2009 ،
 .)2وأشارت دراسة ( )Steve L. et al., 2002: 398إىل وجود
نفس العوالق مصحوبة بطحالب سامة من نوع P. arabianum
 .sp. novيف بحر عمان .كما أن السنوات األخرية وخاصة منذ
عام  2008ظهر وألول مرة نوع من عوالق Cochlodinitum
 polykrikoidesوهو من األنواع السامة (Bauman A., et al.,
 .)2010: 2119وقد ظهرت هذه العوالق ألول مرة يف الواليات
املتحدة األمريكية عام  ،1977كما سجلت له عدة حوادث يف اليابان
وكوريا الجنوبية (وزارة الزراعة والثروة السمكية.)2008 ،
يشري الشكل رقم ( )3إىل تكرار حدوث ظاهرة املد األحمر سنويا
يف سلطنة عمان خالل الفرتة ( .)2016-1976إذ يعد عام 1990
أكثر السنوات تكرارا لظاهرة املد األحمر حيث وصل العدد إىل 10
مرات عىل امتداد السواحل من مسندم إىل رأس رضبة عيل .وأن
العواصف والتيارات البحرية من العوامل الطبيعية التي ساعدت
عىل ازدياد الظاهرة يف السنوات األخرية ،اما العوامل غري الطبيعية
فتمثلت يف االنشطة السياحية واالقتصادية عىل طول الساحل.
(.)ROPME. 2013: 125
وبينت الدراسات ان أكثر أنواع الطحالب املنترشة يف سلطنة عمان
غري سامة ،وتعد طحالب  Noctiluca scintillansهي املسببة
لحوايل  %50من حوادث املد االحمر يف سلطنة عمان (قسم البيئة
البحرية وعلوم املحيطات .)2 :2009 ،بينما أشار
( )Bauman A., et al., 2010: 2119إىل انتشار الطحالب يف
املياه السطحية حتى عمق  6أمتار ،وأن انواع Cochlodinium
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 polykrikoidesهي النوع الرئييس للطحالب بنسبة تزيد عىل
 ٪ 90من الكتلة الحيوية داخل املواقع البعيدة عن الشاطئ يف
بحر عمان حول شبه جزيرة مسندم .وهو ذات النوع الذي أشار
إليه ( )Berktay A., 2011: 187باعتبارها أحد أكثر األنواع
املسئولة عن املد األحمر املؤدية إىل حدوث الكثري من األرضار
البيولوجية واالقتصادية يف الخليج العربي وبحر عمان .وقد تم
تسجيل نوع جديد لم يسجل من قبل يف املياه العمانية ويعرف
باسم  ،Myrionecta rubraويعترب هذا التسجيل األول له يف
املياه العمانية ،وتم رصده يف سواحل مسقط وبالتحديد يف منطقة
البستان (الهاشمي سعيد.)2017 ،
وعىل الرغم من حاالت النفوق الجماعي التي رافقت املد األحمر
يف سواحل سلطنة عمان ،اال أن من أبرز حوادث املد األحمر يف
سلطنة عمان تلك التي حدثت عام  1988يف محافظة مسقط بني
السيب والقرم .وقد بدأ ازهار الطحالب باللون األخرض ثم تحول
إىل اللون البني ثم تغري إإىل اللون األحمر .واتسم االزهار بسيادة
نوع الدياتومات  . Diatomsوقد تم تسجيل انخفاض مستويات
األكسجني املذاب يف املاء بمقدار  2.64ملليمرت /لرت يف املياه التي
يرتاوح عمقها بني  2و  3أمتار ،و  1.87ملليمرت/لرت يف املياه التي
يرتاوح عمقها بني  8و 10أمتار عىل ساحل الغربة .ويف شبه جزيرة
مسندم كشفت التحليالت اقرتان ظاهرة املد األحمر بانخفاضات
واضحة لرتكيزات األوكسجني املذاب يف املاء (Bauman A., et al.,
.)2010: 2120
كما أدت ظاهرة املد األحمر إىل أرضار واضحة بالشعاب املرجانية
والغطاء املرجاني الصلب يف سواحل والية دبا يف محافظة مسندم
( .)Bauman A., et al., 2010: 2121وتاثريا واضحا عىل
األسماك فقد ُقدرت كمية األسماك النافقة يف حادثة  2008عىل
شاطئ (الغربة) بنحو  3إىل  5أطنان تعود إىل  42عائلة و 52نوعا.
ويف سبتمرب عام  ،2000تعرضت سواحل بركاء إىل أكرب حالة نفوق
جماعي للكائنات البحرية بسبب املد األحمر .وقدر عدد األسماك
النافقة بني  15إىل  30طنا منها  % 95من األسماك القاعية.
اما فيما يتعلق بحاالت املد األحمر الناجمة عن األنواع السامة

 ،Gonyaulax diegensisفتشري البيانات إىل وجود مجموعة من
الحاالت :أولهما عند ميناء السلطان قابوس ومطرح يف سبتمرب
 ،1993وتسبب يف تغري لون مياه البحر إىل األحمر الباهت ونفوق
حوايل  3أطنان من األسماك أغلبها من أسماك الرسدين حيث كانت
تشكل نحو  .%99يف حني كانت الحالة الثانية يف أغسطس 1994
وكانت أكثر األسماك نفوقا هي سمكة الضلعة وسمكة الشيمي
(املنظمة االقليمية لحماية البيئة البحرية .)324 :2003 ،وتعد
حالة نفوق االسماك عام  2008هو العام األكثر شمولية وتأثريا
عىل األسماك ،حيث انتشار الهائمات السامة املسببة للمد األحمر
عن طريق مياه املوازنة لناقالت النفط يف بحر العرب وبحر عمان
والخليج العربي ،لتشمل محافظات مسندم والباطنة ومسقط
والوسطى وظفار ،وقد أدت إىل نفوق عدد كبري من األسماك
وسبب خسائر كبرية ملحطات تحلية املياه ومزارع االستزراع
السمكي والصيادين.

 .1املناقشة والنتائج الستبانة الدراسة:
 1-4خصائص عينة الدراسة:

بينت التحليالت اإلحصائية أن معظم أفراد العينة من الذكور
بنسبة  %95.5ترتاوح اعمارهم ما بني  40-20سنة وذلك بنسبة
 %52.24كما ان حوايل  %34.33من املبحوثني كانوا من الحاصلني
عىل شهادة دبلوم التعليم العام أي الثانوية العامة .كما بينت
التحليالت أيضا أن  %32.8من املبحوثني ال يمتهنون مهنة أخرى
غري الصيد ،وأن اللذين يرتبطون بمهنة أخرى غري الصيد تصل
نسبتهم إىل  %59.7بينما لم يفصح  %7.5عن نوعية ارتباطهم
بمهنة الصيد الشكل رقم ( .)4وتوضح تلك الخصائص أن مجتمع
الصيادين يف والية السيب مجتمع ذكوري شاب نظرا لألعمال
الشاقة التي تطلبها مهنة الصيد .كما أن عدم اعتبار مهنة الصيد
املهنة الرئيسية لغالبية الصيادين يبني انخفاض مهاراتهم يف عملية
الصيد ،وسوء اإلدارة وضعف القدرة عىل التعامل مع املشاكل التي
تتعرض لها الكتلة الحيوية البحرية.
أما ما يتعلق بالخصائص البيولوجية للمد األحمر حسب رأي
مجتمع الصيادين يف والية السيب فيشري الشكل رقم ( )6إىل ما

الشكل ( :)3تكرار حدوث ظاهرة املد األحمر يف سواحل سلطنة عمان منذ عام  1976إىل 2016
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ييل:
 .1أن اللون األخرض هو اللون السائد ملياه البحر بنسبة ،%61.2
وجاء اللون األحمر يف املرتبة الثانية بنسبة  .%53.7ويعد فصل
الشتاء أكثر الفصول التي ينترش فيها املد األحمر بنسبة .%65
 .2أشار  %74.6من مجتمع الدراسة أن بإمكانهم التعرف عىل
ظاهرة املد األحمر من خالل تغري لون مياه البحر ،و%61.2
منهم يتعرف عىل وجود الظاهرة من خالل الرائحة القوية
الصادرة من البحر.
 .3تستمر ظاهرة املد األحمر حسب وجهة نظر أغلب الصيادين
حوايل شهر بنسبة  ،%32.8يف حني يرى  %28.4تستمر ملدة
شهرين متتالني.
 .4أن  %43.3من الصيادين يرون أن الظاهرة تتكرر مرتني يف
السنة ،و %34.3مرة واحد فقط يف السنة.

 2-4املعرفة بظاهره املد األحمر:

يوضح الشكل ( )5أن  %91من مجتمع الصيادين عىل معرفة
بظاهرة املد األحمر ،وتنخفض تلك النسبة إىل  %85.1عند السؤال
عن مدى تكرار الظاهرة ،ويواصل االنخفاض إىل  %76.1يف كون
الظاهرة طبيعية الحدوث كالتغري املناخي وجريان األودية ،ثم
 %49.3عند السؤال عن مدى خطورة الظاهرة ،ويتواىل االنخفاض
تدريجيا عند السؤال عن دور البرش يف حدوث الظاهرة واإلجراءات
التي تتخذها الحكومة يف مكافحة الظاهرة ومدى رضاهم عن

الجهود الحكومية املبذولة ملكافحة الظاهرة.
كما أن تلك املعرفة متذبذبة وغري ثابتة ففي الوقت الذي يرون ان
الظاهرة طبيعية يرى حوايل  %56.7من الصيادين بأن للبرش دورا
بارزا يف حدوثها من خالل رمي النفايات بالبحر وعبور السفن
الكبرية وناقالت النفط .ويف الوقت الذي يعتربون بأن الحكومة
ليس لها دور فعال يف التخفيف من الظاهرة ،نجد ان هناك تذبذب
حول رضاهم عن الجهود الحكومية املبذولة ملكافحة الظاهرة،
حيث أفاد  %34.3بأنهم راضون بشكل عام عن دور الحكومة من
حيث قيامها بعمل تحذيرات قبل حدوث الظاهرة بفرتة ،مما ّ
يمكن
الصيادين من أخذ احتياطاتهم .أما حوايل  %37.3من الصيادين
غري راضني عن املجهودات التي تقدمها الحكومة .ويدل ذلك عىل
ان معرفة الصيادين بظاهرة املد األحمر هي معرفة سطحية،
وتقترص عىل مشاهدة الظاهرة فقط مع انخفاض معرفتهم
بخصائصها وأسبابها وآثارها البيئية والصحية .ولذلك تحتاج
مجتمعات الصيادين إىل حمالت توعوية مكثفة ومركزة بكل ما
يتعلق بظاهرة املد األحمر.
 .5بالنسبة لألسباب املؤدية لظاهرة املد األحمر فريى %73.1من
مجتمع منطقة الدراسة أن التغري املناخي يأتي يف املرتبة األوىل،
ثم فضالت املصانع بنسبة  .%17.9ويف املرتبة الثالثة احتل رمي
النفايات يف البحر بنسبة .%14.9

شكل ( )4طبيعة العمل يف مهنة الصيد لدى مجتمع الصيادين يف والية السيب.

شكل ( )5معرفة مجتمع الصيادين بظاهرة املد األحمر
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 3-4اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية لظاهرة املد
األحمر
 1-3-4األثار البيئية

يشري الشكل رقم ( )7أن  %79.1من مجتمع الصيادين يروون أن
املد األحمر يؤدي إىل نفوق الكتلة الحيوية البحرية .ويعود ذلك
حسب ما اشارت أدبيات الدراسة إىل نفاذ كمية األكسجني املذاب
يف املاء بسبب استنفاذ الهائمات البحرية لألكسجني ،باإلضافة إىل
تراكم طبقات الهوائم النباتية بأعداد كبرية عىل املياه السطحية
مما يزيد لزوجة املياه وبالتايل اختناق األسماك .كما تؤدي ظاهرة
املد األحمر إىل انتشار الروائح الكريهة وتلوث الهواء بنسبة ،%85
وتردي نوعية مياه البحر حيث أشار حوايل  ،%74.7وتوقف يف املياه
القادمة من محطات التحلية أثناء حدوث الظاهرة بنسبة ،%59.7
والتأثري عىل الشعاب املرجانية بنسبة  %31.3بذلك.

 2-3-4اآلثار االجتماعية:

اوضح مجتمع الدراسة بنسبة  %76.1بأنهم ال يشعرون بالراحة
جراء املد األحمر الشكل رقم ( .)8وأنها تؤثر بشكل مبارش عىل
ممارسة أنشطتهم الرياضية بنسبة  %46.3بينما اجمع %41.8
أن الظاهرة ال تمنعهم من مزاولة انشطتهم .من ناحية أخرى
فقد أوضحت نتائج االستبيان أن ظاهرة املد األحمر ظاهرة
غري خطرية وال تؤثر عىل صحتهم ،وأنها ليست مصدرا ً النتقال
األمراض بنسبة  .%59.7وعىل الرغم من التأثريات السلبية لظاهرة
املد األحمر عىل السكان إال أن حوايل  %74.4من مجتمع الدراسة
يرون بعدم تأثري ظاهرة املد األحمر عىل رغبتهم بمهنة الصيد،
تمسك سكان الوالية بمهنة الصيد واشتغالهم
مما يدل عىل مدى
ّ
فيها .لذلك يرى مجتمع الدراسة برضورة ايجاد حل لهذة الظاهرة
بنسبة  ،%62.7والتقليل منها عن طريق عمل حمالت توعوية
إليضاح مخاطر املد االحمر ،وابالغ املواطنني يف حالة تكراره،
باإلضافة إىل تكثيف الدراسات والبحوث.

 3-3-4اآلثار االقتصادية

يشري الشكل رقم ( )9إىل عدد من اآلثار االقتصادية للمد األحمر

عىل مجتمع الصيادين يف والية السيب جاءت عىل النحو التايل:
 .1انخفاض عدد السياح يف املنطقة ،حيث أكد حوايل  %65.7من
الصيادين عىل ذلك ،إذ الحظوا تجنب السياح الذهاب للبحر
وانخفاض أعدادهم وقت حدوث الظاهرة ،وذلك بسبب انتشار
الروائح الكريهة ونفوق عدد كبري من األسماك عىل الشاطئ.
 .2التأثري عىل كمية االسماك التي يصطادها الصيادون ،حيث وافق
حوايل %61.2عىل انخفاض كمية األسماك التي يصطادونها
خالل فرتة حدوث الظاهرة بسبب نفوق األسماك وحظر الصيد
من قبل وزارة الثروة السمكية.
 .3ارتفاع تكاليف صيانة أدوات الصيد ،فقد أجمع حوايل %56.7
أن الطحالب تتكدس عىل أدوات الصيد ،وتسد فتحات شباك
وأفخاخ الصيد .وتتضاعف تلك املشكلة عندما تجف تلك
الطحالب اذ يصبح تنظيفها صعبا وتتطلب املزيد من الوقت.
 .4انخفاض االقبال عىل رشاء األسماك والقرشيات ،إذ يرى حوايل
 %50.8من الصيادين بأن ظاهرة املد األحمر تؤدي إىل تردد
املتسوقني من رشاء األنواع املصطادة أثناء حدوث الظاهرة
بسبب خوفهم من األمراض التي قد تسببها هذه الهوائم
كالتسمم والحساسية ،مما يؤدي بدوره إىل انخفاض سعر
األسماك يف السوق املحيل ،ومن ثم انخفاض الدخل وخاصة
عىل الصيادين اللذين تعترب مهنة الصيد املهنة األساسية لهم.
 .5ارتفاع تكاليف صيانة قوارب الصيد ،حيث أشار حوايل %46.3
أن الهائمات والطحالب املصاحبة للمد األحمر تؤدي إىل ابطاء
حركة محركات القوارب وزيادة استهالك البنزين ،وعدم
قدرتها عىل الدوران خاصة يف االنتشار الكثيف ،اضافة إىل
التأثري عىل أصباغ القوارب.
 .6انخفاض مستوى الدخل أثناء حدوث الظاهرة ،حيث أكد حوايل
 %44.8من مجتمع الدراسة عىل ذلك نتيجة مجموعة من
األسباب أبرزها:
 )1انخفاض كمية األسماك املصطادة وذلك بسبب كثرة األسماك
النافقة.
 )2انخفاض اقبال الناس عىل رشاء األسماك.

شكل ()6معرفة مجتمع الصيادين بالخصائص البيولوجية املد األحمر
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البلويش وآخرون

 )3ارتفاع تكاليف صيانة معدات وقوارب الصيد.
 )4الخوف من االصابة بأمراض التسمم والحساسية.
 )5انخفاض عدد مرات الصيد أثناء حدوث الظاهرة.

 4-4أهم الحلول املقرتحة للتخفيف من آثار ظاهرة املد
األحمر حسب آراء الصيادين:

أشار الشكل رقم ( )8أن حوايل  %62.7من مجتمع الدراسة

يؤكدون عىل رضورة ايجاد حل لهذه الظاهرة ،وقد وضعت
الدراسة مجموعة من التوصيات ،تم تضمينها يف االستبانة ألخذ
رأي مجتمع الصيادين حولها .وقد أوضح تحليل االستبانة ما ييل:
 .1أكد مجتمع الدراسة عىل رضورة تكثيف الدراسات والبحوث،
ووضع لوحات توضيحية عىل السواحل لكيفية التعامل مع املد
األحمر حيث وافق عىل هذين املقرتحني حوايل .%91

شكل ( )7اآلثار البيئية لظاهرة املد األحمر عىل مجتمع الصيادين بوالية السيب
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اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية لظاهرة املد األحمر ...

 .2عمل صندوق لدعم الصيادين وتعويض خسائرهم أثناء حدوث
الظاهرة بنسبة  ،%76.1حيث ينخفض دخل الصيادين خالل
تلك الفرتة وترتفع تكلفة صيانة أدوات الصيد.
 .3وضع رقابة صارمة عىل السفن العابرة للمياه اإلقليمية ،حيث
وافق عليه حوايل  .%70.1وذلك ملا لهذه السفن من أثر من خالل
رمي املخلفات يف البحر ومياه املوازنة.
 .4إثارة املوضوع عىل اللجان البلدية وأعضاء مجلس الشورى،
حيث وافق حوايل  %67.6عىل هذا املقرتح .إذ يرون أن ذلك
سيعجل من الحلول ،وسيرسع من وصول املوضوع للحكومة.
 .5استخدام الطرق اآلمنة ملكافحة الظاهرة كرشها بالطني بنسبة
%41.8؛ وذلك من أجل التخفيف من أثر الظاهرة والسماح لهذه
الطحالب للسقوط يف قاع البحر وموتها ومنع تكاثرها.
 .6لحماية محطات التحلية من ظاهرة املد األحمر يمكن تثبيت
بعض الحواجز التي يمكنها تصفية املد األحمر قبل أن يصل
إىل محطة التحلية ،واخذ املياه عن طريق آبار شاطئية بدال من
االستهالك املبارش .واستخدام تقنية  KMWHإلزالة العوالق
النباتية ،واعاقة تكاثر الطحالب باستخدام طالء Zink (AL
.)Bakkari S. et al., 2016: 325

الخاتمة

تتعرض العديد من دول العالم الساحلية بما فيها سلطنة عمان
لظاهرة املد األحمر ،األمر الذي أدى اىل ظهور العديد من املشاكل
البيئية املرتبطة مبارشة بها .واستنادا اىل األدبيات التي تعرضت للمد
األحمر ،حاولت هذه الدراسة تناول التأثريات البيئية واالجتماعية
واالقتصادية لظاهرة املد األحمر عىل مجتمع الصيادين يف والية
السيب التي تقع عىل ساحل بحر عمان يف محافظة مسقط
عاصمة سلطنة عمان .وتدور محاور هذه الدراسة حول التعريف
بظاهرة املد األحمر ومدى انتشاره يف سلطنة عمان ،وإبراز اآلثار
البيئية واالقتصادية واالجتماعية لها معتمدة عىل استقصاء آراء
مجتمعات الصيادين عرب استبانة لقياس تلك التأثريات.
عادة ما يطلق لفظ املد األحمر كتعبري شامل للداللة عىل انتشار
الطحالب يف مياه البحر ،سواء الخرضاء او الحمراء او البنية او
الربتقالية .تلك الطحالب تنترش وفقا لعوامل طبيعية  -أغلبها
يركز عىل نوعية مياه البحر وخصائص املناخ السائد  -وعىل
عوامل برشية يرتكز أغلبها عىل السلوك البرشي املبارش تجاه مياه
البحر كرمي املخلفات العضوية أو التعدي عىل املسطحات املائية
كرصف مياه املوازنة للسفن العابرة لبحر عمان والخليج العربي.
ويف كل الظروف ال بد من إحكام القوانني والترشيعات عىل كافة
املستويات للحد من تلك التجاوزات.
إن مشكلة املد األحمر مشكلة معقدة التأثري .فهي تشمل الوسط
املائي من سطحه لقاعه ،كما ان الطحالب املتسببة يمتد تأثريها
حية وميتة .ولذا يجب ان يكون ظهورها قضية بيئية مثرية
للقلق ،ويجب تكثيف الدراسات امليدانية ،وتقارب فرتات فحص
عينات املياه لتحديد طرق املعالجة ومراحلها ،إضافة اىل رضورة
توثيق الحاالت والتنبؤ بالتأثريات طويلة املدى ،والرتكيز حتى عىل
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اآلثار الصغرية التي قد تشكل آثارا غري محسوبة ،وعواقبا شديدة
التأثري عىل مجتمعات الصيادين وخاصة تلك املتعلقة بالتأثريات
االقتصادية واالجتماعية.
بيئيا؛ يتعرض الصيادون يف منطقة الدراسة ملجموعة من اآلثار
لعل أبرزها :انتشار الروائح الكريهة ،وتلوث الهواء ،وتردي
نوعية املياه البحرية بسبب تكاثر الطحالب وتراكمها ،ومن ثم
ارتفاع لزوجة املياه ،وانخفاض كمية األكسجني املذاب يف املياه،
والتحلل العضوي لألسماك النافقة والطحالب امليتة .واجتماعيا؛
يعد عدم الشعور بالراحة واألمان النفيس ،والرغبة يف إيجاد حل
لظاهرة املد األحمر أبرز التأثريات ،اىل جانب الرغبة يف تغيري املهن
املتعلقة بالصيد ،والخوف من تناول املأكوالت البحرية ،واعاقة
األنشطة الرياضية .أما اقتصاديا؛ فالتأثريات تدور حول انخفاض
عدد السياح ،وانخفاض كميات األسماك ،وارتفاع تكاليف صيانة
أدوات الصيد والقوارب واملعدات البحرية ،وانخفاض االقبال عىل
رشاء األسماك والقرشيات ،والتأثري بشكل عام عىل مستوى الدخل
للصيادين.
ان للتكنولوجيا الحديثة دورا كبريا يف تعقب ظاهرة املد األحمر
ومحارصته وتحييد آثاره .وينبغي من املؤسسات ذات العالقة
بقضية البحث تكثيف املراقبة املستمرة بواسطة التقنيات الحديثة
ال سيما؛ تقنيات االستشعار عن بعد ( ،)Remote Sensingونظم
املعلومات الجغرافية (.)Geographical Information System
كما يعد التخطيط املوجه واملراقبة الصارمة جانب حاسم لإلدارة
الناجحة لتجنب اآلثار املحتملة للمد األحمر .إذ غال ًبا ما ُتنسب
الصعوبات التي تواجهها املجتمعات الساحلية املتأثرة إىل التخطيط
غري الكايف أو قلة دراسات األثر البيئي .وعليه؛ ال بد من إجراء
دراسة بيئية متكاملة مع تقييمات األثر البيئي لكل عنارص البيئة
الساحلية بما يف ذلك مجتمعات الصيادين من قبل املؤسسات
الحكومية ذات العالقة.
املراجع
البلويش ،عيل؛ الصالحي ،بدور؛ الرواحي ،عهود؛ الساعدي ،يمنا
( .)2019التلوث بالنفايات يف شاطيء سور آل حديد بوالية السيب
يف سلطنة عمان ،مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ،جامعة
االمام محمد بن سعود االسالمية ،السعودية ،مقبول للنرش
بتاريخ 2019 /02/20م.
جالندالند ،روبرت ( .)1966عمان منذ  1856مسريا ومصريا،
ترجمة محمد امني ،سلطنة عمان ،وزارة الرتاث القومي والثقافة،
.3
قسم البيئة البحرية وعلوم املحيطات ( .)2009ظاهرة ازدهار
الطحالب الضارة (املد األحمر ،وزارة الزراعة والثروة السمكية،
مسقط.
الهاشمي سعيد ( .)2017املد األحمر يتمدد يف سواحل السلطنة،
نقال عن.https://www.shabiba.com/article/168634 :
مركز األمن البحري ،2020 ،املد األحمر ،نقال عنhttp://www. :
.mod.gov.om/ar-OM/MSC/Pages/8-6-16.aspx

البلويش وآخرون

R. (2002). The toxigenic marine dinoflagellate
Alexandrium tamarense as the probable cause of
mortality of caged salmon in Nova Scotia, Harmful
Algae, 1, 313–325.
Cheng Y., Zhou Y., Pierce R., Henry M. and Baden D.
(2009). Characterization of Florida red tide aerosol
and the temporal profile of aerosol concentration,
Journal of the International Society on Toxinology,
55(5), 922-929.
Cloren J.E. (2001). Our evolving conceptual model of
the coastal eutrophication problem, Marine Ecology
Progress Series 210, 223-253.
Graneli E. and Turner J. (2008). Ecology of harmful
algae, Ecological Studies, Springer-Verlag-Berlin, 189,
1-403.
Heisler J., Glibert P., Burkholder J., Anderso, D.,
Cochlan W., Dennison W., Dortch Q., Gobler C., Heil
C., Humphries E., Lewitus A., Magnien R., Marshall H.,
Sellner K., Stockwell D., Stoecker D. and Suddleson,
M. (2008). Eutrophication and harmful algal blooms:
a scientific consensus. Harmful Algae 8, 3–13.
Horner R., Garrison D. and Plumley G. (1997). Harmful
algal blooms and red tide problems on the U.S. west
coast. Limnology and Oceanography, 42, (5), part 2,
1076-1088.
Islam S. and Tanaka M. (2004). Impacts of pollution
on coastal and marine ecosystems including coastal
and marine fishiries and approach for management;
a riview and synthesis, Marine Pollution Bulletin, 48,
624-649.
Kim D., Oda T., Muramatsu T., Kim D., Matsuyama
Y. and Honjo T. (2002). Possible factors responsible
for the toxicity of Cochlodinium polykrikoides, a red
tide phytoplankton. Comparative Biochemistry and
Physiology Part C: Toxicology and Pharmacology, 132,
415–423.
Landsberg, J. (2002). The effects of harmful algal
blooms on aquatic organisms, Reviews of Fisheries
Science 10, 114–295.
Morgan K., and Larkin S. (2006). Economic Impacts
of Red Tide Events on Restaurant Sales, the Southern
Agricultural Economics Association Annual Meetings,
Orlando, Florida, February 5-8, 2006, 1-11.
LNG. (2003). Oman Liquid Natural Reports, Oman
LNG, Sur, 5.
PDO-Oman, Petroleum Development of Oman.

57

 الكتاب االحصائي،2018 ،املركز الوطني لالحصاء واملعلومات
.162 ، مسقط،2018 السنوي
، سمائل عرب التاريخ،2008 ،املنتدى األدبي وزارة الرتاث والثقافة
.51 - 9  ص، الطبعة األوىل، مسقط،""جغرافية والية سمائل
 تقرير عن حالة،2003 ،املنظمة االقليمية لحماية البيئة البحرية
.324  ص، الكويت،البيئة البحرية
 نقال،2013 ، االمارات العربية املتحدة،وزارة التغري املناخي والبيئة
http://www.moew.gov.ae/Portal/ar/knowledge- :عن
2013/03/15 : تاريخ االسرتدادand-statistics/red-tide.aspx
،2008 ، مركز العلوم البحرية والسمكية،وزارة الثروة السمكية
Cochlodinium ظاهرة ازدهار العوالق النباتية من نوع
. مسقط، يف بحر عمان وأثارهpolykrikoide
، قسم البيئة البحرية وعلوم املحيطات،وزارة الثروة السمكية
. مسقط،2017 ،مركز العلوم البحرية والسمكية
املراجع االجنبية
AL Bakkari S., Kamalakar D. and Nageswara R. (2016).
Study on Impact of Red Tide to the Desalination Plant,
International Journal of Pharmaceutical, Chemical
and Biological Sciences (IJPCBS), 6, (3), 322-325.
Ahmad A., Hashim n. and Nordin A. (2009). Red tide
detection using remotely sensed data: A case study
of Sabah, Malaysia, Malaysian Journal of Society and
Space, 59, (3), 79-85.
Anderson, D., Kaoru Y., and White A. (2000). Estimated
Annual Economic Impacts from Harmful Algal Blooms
(HABs) in the United States, Technical Report WHOI2000-11, 1-96.
Bauman A., Burt J., Feary D., Marquis E. and Usseglio
P. (2010). Tropical harmful algal blooms: An emerging
threat to coral reef communities, Marine Pollution
Bulletin, 60, 2117-2122.
Berktay A. (2011). Environmental Approach and
Influence of Red Tide to Desalination Process in the
Middle East Region, International Journal of Chemical
and Environmental Engineering, 2, (3), 183-188.
Bibak M. and Hosseini S. (2013). Investigation Red
Tide Effects on Human Health, World Journal of Fish
and Marine Sciences, 5(1), 96-99.
Branch G., Bustamante R. and Robinson T. (2013).
Impacts of a ‘black tide’ harmful algal bloom on rockyshore intertidal communities on the West Coast of
South Africa, Harmful Algae, 24, 54–64.
Cembella A., Quilliam M., Lewis N., Bauder A.,
Dell’Aversano C., Thomas K., Jellett J. and Cusack

(2002). Oil spill and characteristics of produced Water,
Petroleum Development of Oman, Muscat, 13.
Rabalais N., Turner, R., Dıaz, R.J. and Justic D. (2009).
Global change and eutrophication of coastal waters.
–ICES. Journal of Marine Science, 66, 1528–1537.
Richlen M., Morton S., Jamali E., Rajan A. and
Anderson D. (2010). The catastrophic 2008–2009 red
tide in the Arabian gulf region, with observations on
the identification and phylogeny of the fish-killing
dinoflagellate Cochlodinium polykrikoides, Harmful
Algae, 9, 163–172.
ROPME. (2013). State of the Marine Environment
Report, Kuwait, 125.
Steve L., Maria A., Elizabeth A. and Peter D. (2002).
Morphology and toxicology of Prorocentrum
arabianum sp. nov., (dinophyceae) a toxic planktonic
dinoflagellate from the Gulf of Oman, Arabian Sea,
Harmful Algae, 1, 393–400.
Sunda W., Graneli E., and Gobler C. (2006). Positive
feedback and the development and the persistence
of ecosystem disruptive algal blooms, Journal of
Phycology, 42, 963–974.

58

