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م رجع 4-2022

( HAB)  الضارة الطحالب تجمعات

 اململوءة  املياه  تواجه. ببطء املياه  فيها تجري  التي األنهار وفي أوهايو، وبرك بحيرات، في شائع  بشكل توجد الضوئي  بالتمثيل املرتبطة البكتيريا أنواع من نوع هي الزرقاء البكتيريا

 ونظًرا". تجمعات " عليها ُيطلق املاء في تغييرات حدوث إلى يؤدي مما الزرقاء، بكتيرياال أعداد في سريًعا نمًوا امللوثات عن الناجمة( والنيتروجين  ،الفسفور ) الزائدة  باملغذيات

 عن الناجمة الزرقاء البكتيريا أنواع بعض وتخرج".  املزرقة الخضراء الطحالب" بـ عامة الزرقاء البكتيريا إلى فُيشار ملوثة، مياه  الغالب في تخرج الشكل خضراء التجمعات ألن

 . املاء في خطرة  تكون  أن يحتمل سميات ،(HAB) الضارة  الطحالب تجمعات

( HAB)  الضارة الطحالب تجمع  على   التعّرف

  أن إال املزرق، األخضر أو األخضر للون  اتخاذها ُيشاع كان وإن. الضارة  غير  والتجمعات(  HAB) الضارة  الطحالب تجمعات بين الفرق  ملعرفة مؤكدة  طريقة هناك ليس

  واألنماط  ،(نفاث فطر قشور، غشاء،) والقوام ، (األسود –  األبيض –  األخضر) العادية غير  األلوان تفّحص. كبير  بشكل يتنوع( HAB) الضارة  الطحالب تجمعات شكل

 (. خضراء قريش جبن روائب أو خطوط أو صوف أو رغوة  أو بزالء شربة أو مسكوب  كطالء الضارة  الطحالب تجمعات أنواع ض بع تظهر(. خطوط نقاط، قصاصات،)

امليكروسيستين  ذلك،  في  بما ضارة،  سميات إنتاج الضارة الطحالب لتجمعات  يمكن

طلق
ُ
. الجلد أو العصبي الجهاز أو الكبد تتلف قد السميات من كثيرة أنواًعا الزرقاء البكتيريا ت

 بتجمع  مرتبطة أمراض  إلى امللوث املاء من قطرات استنشاق أو ملس أو شرب يؤدي أن  يمكن

 القيء، ،اإلسهال الضارة الطحالب  بتجمع  املرتبطة األمراض  أعراض  وتشمل. الضارة الطحالب 

 الضارة الطحالب  لتجمعات يمكن. تحسسية فعل ورود خفيف، صداع الدوار، الجلد، هيج ت

(HAB )الجهاز على تؤثر  أن  يمكن) عصبية سميات شكل في ضارة كيميائية مواد إنتاج  

 (.الجلد على يؤثر  الذي) توكسين  وديرما ،(الكبد على يؤثر  الذي) توكسين  والهيباتو  ،(العصبي

السم   نوع السم 

ن  السم العصب   ايه  -أناتوكسي 

ن  السم العصب   ايه )إس( -أناتوكسي 

ن  موبسي  ن سیلیندروسب  هيباتو توكسي 

ن  ن لينجبايا توكسي  ديرما توكسي 

ن  ن ميكرو سيستي  هيباتو توكسي 

ن  السم العصب   ساك  توكسي 



التعّرض   اراتمس

  السموم (أنواع) نوع على بناءً  مختلفة بطرق  الضارة الطحالب لتجمعات األشخاص  يتعرض 

 :هي للتعرض  شيوًعا األكثر  الثالثة الطرق  .الداخلة الطحلبية

 عام مياه  نظام من  (HAB) الضارة  الطحالب بتجمعات ملوثة صنبور  مياه   شرب – الهضم •

  خالل امللوثة للمياه  املقصود غير /املقصود البلع أو الشرب مياه  من التحذير فترات خالل

 .باملاء  املرتبطة الترويحية األنشطة

 في األخرى  لترويحيةا األنشطةو األنابيب، في والتزلج والتزلج، السباحة، – الجلد تالمس •

 أيًضا الجلد تالمس يحدث أن  يمكن (.HAB) الضارة الطحالب  بتجمعات امللوثة املياه

 . الستحماماو الطعام، وتحضير األيدي، غسل أثناء

 (الرطوبة) املاء  رذاذ استنشاق – التنفس •
  من التنفس يحدث  قد الترويحية، املياه  عن وبعيًدا. القارب في التنزه  أو املياه  على التزلج مثل الترويحية، األنشطة بسبب  الضارة  الطحالب  بتجمعات امللوث

 .الحمامات أو املصارف

الضارة  الطحالب بتجمع  املرتبطة األمراض   أعراض

: ضارة طحالب  لتجمع  التعرض  بعد التالية األعراض  من أًيا عليك ظهرت إذا صحية، رعاية موفر  مع  تواصل

قيئ  وحاد  إسهال  •

في البطن آالم •

كلوي  تسمم •

ضعف  •

خدر •

صداع شديد/خفيف  •

 التنفس صعوبة في •

 طفح  •

شرية  •

األنف  سيالن •

الحلق جفاف •

الحساسية •

مراجع ومعلومات إضافية 

www.cdc.gov/habs ,Blooms Algal Harmful ,Effects Health &Hazards Environmental CDC صفحات ويب 

 www.odh.ohio.gov/habs ,Ohio Department of Health Harmful Algal Blooms 

www.ohioalgaeinfo.com ,State of Ohio resource on HABs information 

  واملياه الشرب، مياه في الضارة الطحالب  تجمعات عن املعلومات من زيدم على للحصول " الصحية أوهايو  إدارة" ويب  صفحة على األخرى  الوقائع  نشرات راجع 

 .الحيوان  صحة على والتأثيرات الترويحية،

اتخاذها الواجب  اإلجراءات

 . أدناه  واملعلومات املصادر راجع . مائي مسطح أي لزيارة  تخطط  عندما مطلًعا تكون  أن يجب  

 www.publicapps.odh.ohio.gov/beachguardpublic: كوالي. إيو (  HAB) الضارة  الطحالب تجمعات بخصوص ليةالحا أوهايو  تحذيرات لعرض BeachGuard استخدم •

غ عن • ل س سمارة  غ عن ري تمع طالب ضارة من خ   

www.epa.ohio.gov/static/portals/35/hab/HAB_Report_Form.pdf مع: ل

o إلى املكتملة التقارير  أرسلHABMailbox@epa.ohio.gov 

 www.odh.ohio.gov/GetMyLHD:الويب أداة  باستخدام LHD على العثور  يمكنك(. LHD) املحلية الصحة مقاطعة  مع واألسئلة املرض تقارير مناقشة ينبغي •

o املناسبة االستمارة  استخدم  الشرب، مياه  عن الناجمة الضارة  الطحالب تجمعات أمراض إلى بالنسبة:www.odh.ohio.gov/HABDrinkingForm 
o االستمارة  استخدم الترويحية، املياه  في الصارة  الطحالب تجمعات عن الناجمة لألمراض بالنسبة:www.odh.ohio.gov/HABRecreationForm 
o االستمارة   استكمل الضارة، الطحالب تجمعات بسبب األليفة الحيوانات أمراض إلى بالنسبة:www.odh.ohio.gov/HABAnimalForm 

االتصال بنا 

Ohio Department of Health, Bureau of Environmental Health and Radiation Protection 246 N High St, 

Columbus, Ohio 43215 

 BEH@odh.ohio.gov( بريد إلكتروني:  614) 644-1390هاتف: 
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