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 المصايد البحرية المصرية المردود االقتصادى واالجتماعى والبيئى للمد األحمر فى

 شيماء إبراهيم معيزهسعيد محمد عبد الحافظ ؛ إبراهيم عوض الكريونى و

 إسكندرية –المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد 

 ملخص البحث

ت النباتية أو العوالق النباتية " هى عبارة عن ازدهار الهائماRed Tideظاهرة المد األحمر "

)الفيتوبالنكتون( والمصحوبة بتلوين واضح للمياه يمكن تمييزه بالعين المجرده وتظهر فى المصايد 

البحرية فى فصل الصيف وخاصة فى شهور يونيه ويوليه وأغسطس وهى ظاهرة غير منتظمة 

درجات الحرارة والملوحة وزيادة ومن العوامل التى تسبب هذه الظاهرة ؛ ارتفاع  الحدوث سنوياً .

الملوثات بأنواعها الصناعية والزراعية واآلدمية وانتشار القرى السياحية وتوالد الهائمات النباتية 

ويكمن المردود االقتصادى  وانتشار مشاريع االستزراع السمكى بأنواعها المختلفة وهطول األمطار .

حمر( فى انخفاض انإنتا  واجمالى الدخل السمكى فى لهذه الظاهرة فى مصايد البحرين )المتوسط واأل

الفترة )يونيه ، يوليه ، أغسطس( . وبالتالى تحقيق خسائر مالية فى الدخل السمكى تفوق فى البحر 

( . وأيضاً من األضرار 8022-8002األحمر عن نظيرتها فى البحر المتوسط خالل فترة الدراسة )

ا هذه الظاهرة الكساد فى بعض الصناعات وتلوث المياه وانتشار االقتصادية واالجتماعية التى تسببه

أما بالنسبة للمردود البيئى يتمثل  األمراض وتوقف حرف الصيد الشاطئية وارتفاع تكاليف المكافحة .

فى الخلل فى التوازن البيئى والناتج من موت وهجرة األسماك القاعية وانتشار المواد المخاطية وإعاقة 

 اء الضوئى وانخفاض النشاط السياحى .عمليات البن

 المقدمة

" ظدددددداهرة Red Tideالمددددددد األحمددددددر "

مددددددددمرة للحيدددددددداة البحريدددددددة بمختلددددددددف صددددددددورها 

وتوقدددددع األحى بصدددددحة انإنسدددددان وحياتددددده ، لددددددذل  

فدددددهن الهددددددف مدددددن هدددددذه الدراسدددددة التعدددددرف علدددددى 

( تعريددددددددف 2تلدددددددد  الظدددددددداهرة مددددددددن خددددددددالل ؛ )

ظاهدددددددددرة المدددددددددد األحمددددددددر وأسددددددددبابها ومواسددددددددم 

( المددددددددددددددددردود االقتصددددددددددددددددادى 8؛ ) حدددددددددددددددددوثها

واالجتمدددددداعى والمددددددردود البيئددددددى لظدددددداهرة المددددددد 

 األحمر .

 األسلوب البحثى

لتحقيدددددق الندددددرض مدددددن الدراسدددددة فقدددددد تدددددم 

اسددددددتخدام األسددددددلول االقتصددددددادى الوصددددددفى فددددددى 

عددددرض هددددذه الظدددداهرة مدددددع تقدددددير حجددددم وقيمدددددة 

الخسددددددائر فددددددى انإنتددددددا  والدددددددخل الناتجددددددة عددددددن 

متوسددددددط هددددددذه الظدددددداهرة فددددددى مصددددددايد البحددددددر ال

ومصدددددايد البحدددددر األحمدددددر خدددددالل فتدددددرة الدراسدددددة 

(8002-8022. ) 

 

 

 البيانات مصادر
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اعتمدددددددددددت الدراسددددددددددة علددددددددددى البيانددددددددددات 

المنشدددددددددورة للهيئدددددددددة العامدددددددددة لتنميدددددددددة الثدددددددددروة 

السددددددمكية عددددددن انإنتددددددا  السددددددمكى فددددددى المصددددددايد 

البحريدددددة خدددددالل فتدددددرة الدراسدددددة وعلدددددى األبحددددداث 

المتعلقدددددددددة بتحليدددددددددل وتفسدددددددددير هدددددددددذه الظددددددددداهرة 

افة إلددددددددى شددددددددبكة المعلومددددددددات الدوليددددددددة بانإضدددددددد

(Net ) والمقدددددددددددددددددابالت الشخصدددددددددددددددددية مدددددددددددددددددع

 .الصيادين

 نتائج الدراسة

 أوالً : تعريف ظاهرة المد األحمر وأسبابها

تعدددددددددرف ظددددددددداهرة ازدهدددددددددار الهائمدددددددددات 

النباتيددددددددة أو العوالددددددددق النباتيددددددددة )فيتوبالنكتددددددددون( 

والمصددددددددحوبة بتلددددددددوين واضددددددددح للميدددددددداه يمكددددددددن 

ة المدددددد األحمدددددر تمييدددددزه بدددددالعين المجدددددردة بظددددداهر

"Red Tide وهدددددى ظددددداهرة مددددددمرة للحيددددداة "

البحريدددددددددة بمختلدددددددددف صدددددددددورها وتوقدددددددددع األحى 

بصدددددددحة انإنسدددددددان وحياتددددددده . وتظهدددددددر ظددددددداهرة 

المدددددد األحمدددددر فدددددى المصدددددايد البحريدددددة المصدددددرية 

)المتوسددددددط واألحمددددددر( فددددددى فصددددددل الصدددددديف أى 

فدددددى شدددددهور يونيددددده ويوليددددده وأغسدددددطس ، وهدددددى 

لدددددى ظددددداهرة غيدددددر منتظمدددددة سدددددنوياً ، ويسددددداعد ع

ظهورهددددددددا وانتشددددددددارها خددددددددالل تلدددددددد  الشددددددددهور 

 العوامل والصدمات التالية:

  ارتفددددددددددداع واضدددددددددددح فدددددددددددى درجدددددددددددات

الحدددددرارة والملوحدددددة بصدددددفة عامدددددة وبدددددين القددددداع 

 والسطح بصفة خاصة .

  زيددددددددددددددددادة الملوثددددددددددددددددات بأنواعهددددددددددددددددا

الصدددددددددناعية واآلدميدددددددددة والزراعيدددددددددة ومخلفدددددددددات 

 السفن البحرية .

  انتشار القرى السياحية والتى تساعد على

 جاد ظروف بيئية مناسبة لهذه الظاهرة . إي

  توالددددددددد الهائمددددددددات النباتيددددددددة واسددددددددتنباط

أندددددددواع جديددددددددة منهدددددددا بسدددددددبب إقامدددددددة وانتشدددددددار 

مشدددددددددداريع االسددددددددددتزراع السددددددددددمكى بأنواعهددددددددددا 

 المختلفة .

  هطدددددددددول األمطدددددددددار النزيدددددددددرة علدددددددددى

المرتفعددددددات المنزرعددددددة والنابددددددات التددددددى تصددددددب 

 مياه أمطارها فى البحار .

القتصادى واالجتماعى ثانياً : المردود ا

 والبيئى للمد األحمر

( المردود االقتصادى واالجتماعى 1)

Economical and Social Benefit 

ظهددددرت هددددذه الظدددداهرة فددددى مصددددايد البحددددر 

فددى مر ددز صدديد )بددور  8002المتوسددط خددالل عددام 

سعيد( وفى مصايد البحر األحمر فى )خليج السويس( 

لمتوسدط فى مصايد البحر ا 8022، وظهرت فى عام 

فى مر ز صيد )انإسكندرية والمكس( ، وفدى مصدايد 

البحر األحمر خالل نفس العام فى )خلديج السدويس( ، 

 حيث أنها ظاهرة غير منتظمة الحدوث سنوياً .

( تأثير فاعلية المدد 2ويتضح من الجدول رقم )

األحمدددر علدددى مصدددايد البحدددر المتوسدددط خدددالل عدددام 

انخفداض  (2)مر ز صديد بدور سدعيد( أن ؛  ) 8002

 ميدددة انإنتدددا  السدددمكى خدددالل شدددهور يونيددده ويوليددده 

طددن  2211وأغسددطس مددن نفددس العددام إلددى حددوالى 

طدددن ،  2181مقارندددة بنظيرتهدددا السدددابقة والالحقدددة 

( انخفاض قيمدة الددخل 8طن على الترتيب . ) 2711

مليون جنيه خالل نفدس الفتدرة  20،2السمكى بحوالى 

 -رتهددا )يندداير )يونيده ، يوليدده، أغسددطس( مقارنددة بنظي

مددددايو( ، )سددددبتمبر ، أ تددددوبر ، نددددوفمبر ، ديسددددمبر( 

مليون جنيه وحل   21،1مليون جنيه ،  22،1بحوالى 

( تقدر الخسائر السنوية الناتجة عن 1على الترتيب . )

تل  الظاهرة فى هذا المر ز خالل نفس العام بحدوالى 

 مليون جنيه . 2،2

 ( ظهرت هذه الظداهرة8002وفى نفس العام )

فى مصايد البحر األحمر )خلديج السدويس( حيدث أدت 

طدن خددالل  2إلدى انخفداض  ميدة انإنتددا  إلدى حدوالى 

شهور )يونيه ويوليه وأغسطس( مقارنة بنظيرتها فدى 

طن ،  2228مايو( حيث بلنت حوالى  -الفترة )يناير 

ديسددمبر( حيددث بلنددت حددوالى  –وفددى الفتددرة )سددبتمبر 

إلدددى تحقيدددق  طدددن ، األمدددر الدددذى أدى بددددوره 8111

مليددون جنيده خددالل نفددس  12،1خسدائر تقدددر بحدوالى 

 ( .8)جدول رقم  –العام 
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 . 8002( : المردود االقتصادى للمد األحمر فى مصايد البحر المتوسط )بور سعيد( خالل عام 1جدول رقم )

 اإلنتاج  الشهر

 )طن(

 المتوسط 

 )طن(

متوسط سعر الطن )ألف 

 جنيه(

الخسائر )مليون 

 جنيه(

 نايري

 فبراير

 ماس

 إبريل

 مايو

2221 

2180 

2121 

2171 

- 

 

 

2181 

 

 

2،2 

 

 

22،1 

 يونيه

 يوليه

 أغسطس

101 

2218 

2780 

 

2211 

  

20،2 

 سبتمبر

 أ توبر

 نوفمبر

 ديسمبر

2721 

8011 

8281 

2111 

 

 

2711 

 

 

 

 

 

21،1 

 2،2 - 771 - اجمالى الخسائر
 –القاهرة  – (8011-8002إحصاءات اإلنتاج السمكى ) –الثروة السمكية ؛ الهيئة العامة لتنمية  المصدر : جمعت وحسبت من

8021 . 

( : المددردود االقتصددادى للمددد األحمددر فددى مصددايد البحددر األحمددر )خلدديج السددوي ( خددالل عددام 8جدددول رقددم )

8002 . 

 اإلنتاج  الشهر

 )طن(

 المتوسط 

 )طن(

متوسط سعر الطن 

 )ألف جنيه(

الخسائر )مليون 

 جنيه(

 يناير

 فبراير

 ماس

 إبريل

 مايو

8812 

2727 

8111 

8088 

112 

 

 

2228 

 

 

2،2 

 

 

21،1 

 يونيه

 يوليه

 أغسطس

- 

21 

20 

 

2 

  

0،2 

 سبتمبر

 أ توبر

 نوفمبر

 ديسمبر

8101 

8028 

1811 

8101 

 

 

8111 

 

 

 

 

 

88،1 

 12،1 - 1100 - اجمالى الخسائر

-8002إحصداءات اإلنتداج السدمكى ) –كية ؛ الهيئدة العامدة لتنميدة الثدروة السدم المصدر : جمعت وحسبت مدن

 . 8021 –القاهرة  – (8011
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حدثت هذه الظاهرة فى  8022وخالل عام 

مصايد البحرين )المتوسط واألحمر( فى مرا ز صيد 

المكس وانإسكندرية وخليج السويس . وبالنسبة 

لمصايد البحر المتوسط )إسكندرية والمكس( أدت هذه 

 2277نإنتا  إلى حوالى الظاهرة إلى انخفاض  مية ا

طن مقارنة بالفترة األولى والفترة األخيرة حيث بلنت 

طن وحل  على الترتيب  2101طن ،  2812حوالى 

. مما أدى إلى حدوث خسائر مادية فى الدخل بلنت 

مليون جنيه فى تل  المصايد خالل نفس  1،1حوالى 

 ( .1)جدول رقم  –العام 

حمر )خليج أما بالنسبة إلى مصايد البحر األ

السويس( خالل نفس العام فقد انخفض انإنتا  فى 

طن عن  280شهور ظهور هذه الظاهرة إلى حوالى 

طن( وعن نظيره  2112نظيره فى الفترة األولى )

طن( و ان من نتيجة حل   2221فى الفترة الثانية )

 11،1االنخفاض تحقيق خسائر مادية قدرت بحوالى 

 .( 1)جدول رقم  –مليون جنيه 

مما سبق يتضح أن هذه الظاهرة أ ثر تأثيراً 

سلبياً فى مصايد البحر األحمر عن نظيرتها فى البحر 

( ارتفاع درجة 2المتوسط وحل  لألسبال التالية ؛ )

الحرارة فى مصايد البحر األحمر عن نظيرتها فى 

( زيادة الملوثات وخاصة 8البحر المتوسط ، )

تخرا  البترول الملوثات البترولية الناتجة عن اس

(  ثرة 1ومخلفات السفن فى تل  المصايد ، )

( 1الصخور والشعال المرجانية بتل  المصايد ، )

زيادة هطول األمطار والسيول والعواصف والرياح 

 بمصايد البحر األحمر عن نظيرتها بالبحر المتوسط .

مما سبق يتبين تأثير المد األحمر على المصايد 

ر أما فى المدى الطويل المصرية فى المدى القصي

 فهن الخسائر الناتجة من المد األحمر تكمن فى :

 .ر البالغ على بيض ويرقات األسماكالضر .2

تدمير المخزونات السمكية من األسماك القاعية  .8

 حات القيمة االقتصادية العالية .

تهديد الصناعات المتعلقة بهنتا  القشريات  .1

 والرخويات .

التى تمتد إلى الحيتان انإضرار بالحياة البحرية و .1

 والدوالفين .

 انإضرار بالصحة العامة للمواطنين من خالل : .1

  التسمم الناتج من تناول القشريات والمحاريات

التى تمتص السموم التى تفرزها الطحالب 

 الدقيقة حتى بعد عمليات الطهى.

  تلوث مياه الشرل بالطحالب الزرقاء وخاصة

 .ير من البحيراتالسامة منها فى الكث

  اآلالم الشديدة فى المعدة وضيق التنفس الناتجة

 .األمراض التى تسببها هذه الظاهرةمن بعض 

  االلتهابات الجلدية والحساسية الصدرية التى

 تسببها أنواع من المد األحمر .

  إعاقة النشاط انإنتاجى للحرف السمكية الشاطئية

ر الذى المقننة مثل الكنار والسنار وغيرها األم

 يترتب عليه انتشار ظاهرة البطالة السمكية .

  الكساد االقتصادى واالجتماعى للصناعات

المتعلقة بالطحالب البحرية مثل صناعة 

المستحضرات الطبية وصناعة مستحضرات 

 التجميل )اآلجار آجار( .

  انتشار ظاهرة ارتفاع األسعار السمكية لعدم

نتا  مقابلة العرض للطلب نظراً النخفاض انإ

 (.Kawamata, 1998وانإنتاجية السمكية )
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( : المددردود االقتصددادى واالجتمدداعى للمددد األحمددر فددى مصددايد البحددر المتوسددط )اسددكندرية 3جدددول رقددم )

 . 8011والمك ( خالل عام 

 اإلنتاج  الشهر

 )طن(

 المتوسط 

 )طن(

متوسط سعر الطن 

 )ألف جنيه(

الخسائر )مليون 

 جنيه(

 يناير

 فبراير

 ماس

 إبريل

 مايو

2220 

2018 

721 

2211 

2221 

 

 

2810،1 

 

 

28،1 

 

 

21،1 

 يونيه

 يوليه

 أغسطس

2110 

2028 

2211 

 

2277 

  

21،1 

 سبتمبر

 أ توبر

 نوفمبر

 ديسمبر

2121 

2722 

2107 

2118 

 

 

2101،1 

 

 

 

 

 

27،1 

 1،1 - 112،7 - اجمالى الخسائر

-8002إحصداءات اإلنتداج السدمكى ) –السدمكية  ؛ الهيئدة العامدة لتنميدة الثدروة المصدر : جمعت وحسبت مدن

 . 8021 –القاهرة  – (8011

 )خليج السوي (( : المردود االقتصادى واالجتماعى للمد األحمر فى مصايد البحر األحمر 4جدول رقم )

 . 8011خالل عام 

 اإلنتاج  الشهر

 )طن(

 المتوسط 

 )طن(

متوسط سعر الطن 

 )ألف جنيه(

الخسائر )مليون 

 جنيه(

 نايري

 فبراير

 ماس

 إبريل

 مايو

8808 

2110 

2111 

2112 

2021 

 

 

2112 

 

 

28،1 

 

 

22،0 

 يونيه

 يوليه

 أغسطس

211 

222 

21 

 

2800 

  

2،1 

 سبتمبر

 أ توبر

 نوفمبر

 ديسمبر

2112 

8221 

2111 

2110 

 

 

2221 

 

 

 

 

 

88،1 

 11،1 - 212 - اجمالى الخسائر

-8002إحصداءات اإلنتداج السدمكى ) –الثدروة السدمكية  ؛ الهيئدة العامدة لتنميدة المصدر : جمعت وحسبت مدن

 . 8021 –القاهرة  – (8011
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 ( المردود البيئى8)

Environmental Benefit 

البيئددة هددى المحدديط الددذى يعدديا فيدده انإنسددان 

ويمددارس مددن خاللدده أنشددطته المختلفددة وهددذا المحدديط 

يتكدون مدن مكوندات تحديط بكو دب األرض ومدن هددذه 

ظهدر هدذا الكو دب ومدا هدو فدى  المكونات ما هو على

باطندده ومددا يعلددوه مددن أجددواء ومددا يتخللدده مددن أنهددار 

وبحددار . هددذا المحدديط بمكوناتدده تحكمدده قددوانين إالهيددة 

غاية فى الدقة وانإتزان وضبط حر ة الكدون جميعداً . 

ومددن أهددم الظددواهر البيئيددة الضددارة والمصدداحبة للمددد 

 :األحمر والتى تعمل على خلل النظام البيئى هى 

  الموت الجماعى لألسماك أثناء بعض فترات المد

 األحمر بسبب إنسداد الخياشيم .

  إعاقة عملية البناء الضوئى مما يؤدى إلى موت

 أعداد  بيرة من الخاليا وهبوطها على القاع .

  الهجرة الجماعية لحيوانات القاع من الرخويات إلى

المصايد الشاطئية بسبب انخفاض تر يز 

 ال .األ سجين المذ

  انتشار المواد المخاطية فى المياه السطحية مع

ارتفاع نسبة الفوسفات واالنخفاض فى تر يز 

 األ سجين المذال .

  انخفاض النشاط السياحى البحرى والذى يشمل

رياضة النطس والسباحات البحرية وصيد الهواة 

 (8008/8001والتجديف . )لبيب ، 

ممددددددددا سددددددددبق يتضدددددددددح اآلثددددددددار السدددددددددلبية 

تصددددددادياً واجتماعيدددددداً وبيئيدددددداً لظدددددداهرة الضددددددارة اق

المددددددد األحمددددددر ، ممددددددا يتطلددددددب األمددددددر ضددددددرورة 

تدددددوافر الجهدددددود لمقاومدددددة هدددددذه الظددددداهرة والحدددددد 

مددددددن آثارهددددددا المدددددددمرة حفاظدددددداً علددددددى المكونددددددات 

البيئيدددددة التدددددى أمدددددر   سدددددبحانه وتعدددددالى انإنسدددددان 

بانإفدددددادة منهدددددا فقدددددال   ظهدددددر الفسددددداد فدددددى البدددددر 

س ليدددددددذيقهم والبحدددددددر بمدددددددا  سدددددددبت أيددددددددى الندددددددا

بعدددددض الدددددذى عملدددددوا لعلهدددددم يرجعدددددون   ، حيدددددث 

نظددددددم انإسددددددالم عالقددددددة انإنسددددددان بددددددالكون مددددددن 

حولددددده ودعدددددا إلدددددى االسدددددتنالل األمثدددددل للمدددددوارد 

البيئيدددددددددة التدددددددددى خلقهدددددددددا   تعدددددددددالى ل نسدددددددددان 

والمحافظدددددددة عليهدددددددا وانإبتعددددددداد عدددددددن إفسدددددددادها . 

 ( .2)شكل رقم 

 المراجع

 –عبدددد الحدددافظ  إبدددراهيم الكريدددونى ، ناديدددة صدددابر ، سدددعيد

اقتصدداديات إنتدداج وتصددنيع األعشدداب البحريددة فددى 

المجلدددد  –نشدددرة العلدددوم وبحدددوث التنميدددة  – ج.م.ع

 –جامعددددة انإسددددكندرية  – ليددددة الزراعددددة  –( 87)

2770 . 

 – مقدمددة فددى اإلحصدداء التطبيقددى –أحمددد عبددادة سددرحان 

معهدددددد الدراسدددددات والبحدددددوث  –الطبعدددددة الثانيدددددة 

 . 2722 –رة جامعة القاه –انإحصائية 

الثدددروة المائيدددة فدددى ج.م.ع ووسدددائ   –أندددور عبدددد العلددديم 

 . 2711 –القاهرة  –دار المعارف  – تنميتها

إحصدداءات اإلنتدداج  -الهيئددة العامددة لتنميددة الثددروة السددمكية 

 . 8022 -القاهرة  - السمكى

ترجمة عبد الفتاح عبد المحسدن وآخدرون  –جوزيف أ. تلدن 

أساسددديات علدددم  – الطحالدددأ وأواحدددر حياتهدددا –

مؤسسة فرانكلين  –نيويورك  –القاهرة  –الطحالأ 

 . 2711 –للطباعة والنشر 

تدثثير التلدو   –حامد صالح ، أحمد حمدزة ، بثيندة البنددادى 

مجلدة  – على التجمعات السمكية فى بحيرة مريدوط

 –( 21المجلدددد ) –المعهدددد العدددالى للصدددحة العامدددة 

 . 2721  - 812:  811ص ص  –( 1العدد )

وسددائ  المحاف ددة علددى الثددروة  –سددعيد محمددد عبددد الحددافظ 

نشرة العلوم وبحوث  – السمكية المصرية وتنميتها

ص  –( 12المجلدددد ) – 171بحدددث رقدددم  –التنميدددة 

جامعدة انإسدكندرية  – لية الزراعدة  – 81:  2ص 

– 2771 . 

 . 8021شبكة المعلومات الدولية )نت( ، 

 – ظداهرة بيئيدة مخربدةالمد األحمر  –وجدى لبيب جرجس 

البيئدة تدوازن  –المنهل مجلة العرل األدبية الثقافيدة 

 –( 11المجلددددددد ) –( 121العدددددددد ) –أم اخددددددتالل 

 . 8008/8001 –السعودية )ديسمبر/يناير( 

Kawamata, M., et. Al., (1998), Extractive 

Nitrogenous of Blue-green Algae, 

Spirulina Maxima, Bulletin of the 

Japanese Society of Scientific Fisheries, 

Nibon Suisan, Gakkai, 54 (8) 1453.
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 ( : المردود االقتصادى واالجتماعى والبيئى للمد األحمر فى1شك  رقم )
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 المد األحمر

 أضرار بالغة

 اقتصادية واجتماعية
 .خفض انإنتا  وانإنتاجية السمكية 

 انخفاض اجمالى الدخل السمكى. 

 . تحقيق خسائر مالية 

  . ارتفاع األسعار السمكية 

 مير المخزونات السمكية.تد 

 .الكساد فى بعض الصناعات 

 . تلوث المياه 

 . انتشار األمراض 

 . توقف حرف الصيد الشاطئية 

 . ارتفاع تكاليف المكافحة 

 بيئية

 : خلل فى التوازن البيئى 

 موت األسماك . -

 هجرة األسماك القاعية . -

 انتشار المواد المخاطية. -

 إعاقة عملية البناء الضوئى . -

  النشاط السياحى .انخفاض 
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"Environmental-Sociology" Benefit of Red Tide in 

Egyptian Marine Fisheries 

 

Abd El-Hafez, S.M.; El-Caryony Ibrahim A. and Maiyza, Sh. I. 

National Institute of Oceanography and Fisheries (NIOF) 

Alexandria, Egypt 

Summary 

Red Tide phenomenon is a boom of phytoplankton and accompanied with clear colouring 

water, indistinguishable by the naked eye and appear in marine fisheries in the summer season 

especially months June, July and August. 

Among the factors that cause this phenomenon: the rise in temperature, salinity, increased 

pollutants of all kinds of industrial, agricultural, Healthy, the spread of tourist resorts, generate 

phytoplankton and the spread of aquaculture projects of various types and rainfall. 

The economic social returns of this phenomenon in Mediterranean and Red fisheries 

represents in decline production and total fish income in the period from June to August, and thus 

achieve financial losses in total fish income are higher in Red sea fisheries than in Mediterranean Sea 

fisheries. And also to a recession in some industries, water pollution, the spread of diseases, stop 

coastal fishing methods and the high costs of control. 

The environmental impact in the environmental imbalances resulting from the death of 

benthic, fish migration, the spread of mucous materials, impeding the processes of photosynthesis 

and reduced tourist activity. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


