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 ٤اجلزء 
 األخطار البيئية
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 ١-٤الفصل 

 األخطار على البيئة املائية
 اريف واعتبارات عامةتع ١-١-٤

 تعاريف ١-١-١-٤

 إلحداث ضرر لكائن عضوي بعد تعرض قصري         ما  هي اخلاصية املتأصلة ملادة    :السمية املائية احلادة   
 .املادةاألجل لتلك 

وبالنسبة إلتاحية  . إتاحـية مادة ما هي مدى أن تصبح مادة ما نوعا أو شكالً ذائبا أو مفككا                :اإلتاحـية  
 ).اجلزىء( يف االنفكاك من بقية املركب )°M(ذي يصل إليه جزء األيون الفلزي من مركب فلزي الفلزات، املدى ال

هي مدى امتصاص مادة ما بواسطة كائن عضوي، وتوزعها ) أو اإلتاحية احليوية (:اإلتاحية األحيائية 
ب التشرحيي وفسيولوجيا الكائن،  الكيميائية، والتركي-وهي تعتمد على خواص املادة الفيزيائية . يف منطقة داخل الكائن

 .واإلتاحية ليست شرطا أساسيا لإلتاحية احليوية. واحلركية الدوائية، وسبيل التعرض

 هو احملصلة النهائية المتصاص وحتويل وإفراغ مادة يف كائن عضوي من خالل :التراكم األحيائي 
 ).التربة والغذاء/اهلواء واملاء والترسبات(مجيع سبل التعرض 

ـ   خالل  هو احملصلة النهائية المتصاص وحتويل وإفراغ مادة يف كائن عضوي من             :تركز األحيائي ال
 .تعرض للمادة احملمولة يف املاء

 هي قدرة مادة أو خواصها الفعلية إلحداث تأثريات ضارة يف الكائنات            :السـمية املائـية املزمنة     
 .لكائنالعضوية املائية أثناء تعرضات حتدد بالنسبة لدورة حياة ا

 أو املواد املتعددة املكونات أو املواد املعقدة هي املخاليط اليت حتتوي جمموعة معقدة :املخاليط املعقدة 
وميكن يف معظم احلاالت وصفها كسلسلة .  كيميائية خمتلفة�من مواد مفردة هلا معدالت ذوبان خمتلفة وخواص فيزيائية 

 .سل الكربون أو عدد استبداالت الكربون أو درجة االستبدال من طول سالمعنيمن املواد املتشاكلة بنطاق 

 هو احنالل أو تفكك اجلزيئات العضوية إىل جزيئات أصغر ويف هناية املطاف إىل ثاين أكسيد :التحلل 
 .الكربون وماء وأمالح

 العناصر األساسية ٢-١-١-٤

 :العناصر األساسية اليت تستخدم يف النظام املتوائم هي ١-٢-١-١-٤

 السمية املائية احلادة؛ )أ(

 حيائي أو التراكم األحيائي الفعلي؛القدرة على التراكم األ )ب(

 للكيمياويات العضوية؛) األحيائي أو الالأحيائي(التحلل  )ج(

 .السمية املائية املزمنة )د(
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 قد تستخدم يف الواقع بينما تفضل البيانات املستقاة من طرائق االختبار املتوائمة على الصعيد الدويل، ٢-٢-١-١-٤
وبصفة عامة، اتفق على اعتبار . العملي بيانات مستقاة من طرائق وطنية حيثما تعترب هذه الطرائق مكافئة للطرائق الدولية

بيانات مسية أنواع أحياء املياه العذبة واألحياء البحرية بيانات متكافئة ويفضل أن تشتق باستخدام توجيهات االختبار اليت 
 أو توجيهات معادلة هلا وفقا ملبادئ املمارسة املختربية         OECDنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       وضـعتها م  

 .وحيثما ال تتوفر هذه البيانات، ينبغي أن يبىن التصنيف على أفضل البيانات املتاحة. )GLP(اجليدة 

 السمية املائية احلادة ٣-١-١-٤

 ساعة  ٩٦ باستخدام التركيز القاتل للنصف عند تعرض األمساك ملدة          تعني السمية املائية احلادة عادة     
، أو التركيز القاتل للنصف عند تعرض القشريات ملدة ) أو ما يعادلهOECD التعاون والتنمية ملنظمة ٢٠٣توجيه االختبار (

 ٧٢ نوع طحليب ملدة أو التركيز الفعال النصفي عند تعرض/، و) أو ما يعادلـهOECD 202توجيه االختبار ( ساعة ٤٨
وهذه األنواع األحيائية تعترب بدائل جلميع الكائنات العضوية ).  أو ما يعادلـهOECD 201توجيه االختبار ( ساعة ٩٦أو 

 . إذا أتيحت منهجية اختبار مناسبةLemnaاملائية، كما ميكن دراسة البيانات املستقاة من تعريض أنواع أخرى مثل 

 اكم األحيائيالقدرة على التر ٤-١-١-٤

 ماء، وتسجل يف املعتاد     - على التراكم األحيائي عادة باستخدام ُمعامل التوّزع يف نظام أوكتانول            القدرةحتدد   
وبينما ميثل . ١١٧ أو ١٠٧ رقم  OECDالذي حيدده توجيه منظمة ) log kow أوملوك(يف صورة لوغاريتم معامل التوزع أوكتانول ماء 

 الذي يقدر بالتجربة مقياساً أفضل وينبغي       (BCF)على التراكم األحيائي، يوفر معامل التركز األحيائي        هـذا اللوغاريـتم القـدرة       
 .٣٠٥ لالختبار OECDوينبغي تقدير معامل التركز األحيائي وفقا لتوجيه منظمة . استخدامه حيثما كانت هذه القيمة متاحة

 االحناللية السريعة ٥-١-١-٤

وتعكس املعايري املستخدمة هذه احلقيقة     ) التحلل باملاء، مثال  (البيئي أحيائيا أو ال أحيائي      قـد يكون التحلل      ١-٥-١-١-٤
 لالحناللية األحيائية، OECDوالتحلل األحيائي السهل يسهل تعيينه غالبا باستخدام اختبارات منظمة  ). ٣-١٠-٢-١-٤انظـر   (

وهي اختبارات . ارات مؤشراً للتحلل السريع يف معظم البيئات      وميكن اعتبار مستوى العتبة يف هذه االختب      . (A-F) ٣٠١التوجـيه   
 الذي يالئم باألكثر البيئات ٣٠٦جتـرى يف املياه العذبة، وهكذا أدرج أيضا استخدام النتائج املستقاة من توجيه املنظمة لالختبار           

 إىل BOD (5 days))  أيام٥( األكسجني وحيثما ال تتوفر مثل هذه البيانات، تعترب نسبة الطلب الكيميائي احليوي من. الـبحرية 
 . مؤشرا للتحلل السريع٠,٥ اليت تزيد على (COD)الطلب الكيميائي من األكسجني 

وميكن لتعيني االحناللية السريعة دراسة كل من التحلل الالأحيائي مثل التحلل املائي، والتحلل األوىل،  ٢-٥-١-١-٤
املرفق (وتتضمن الوثيقة اإلرشادية .  املربهن يف البيئةالسريع غري املائية والتحلل حيائي والالأحيائي، والتحلل يف البيئاتاأل
 .إرشادات خاصة لتفسري البيانات) ٩

 السمية املائية املزمنة ٦-١-١-٤

أمـا بـيانات السمية املزمنة فهي أقل من بيانات السمية احلادة من حيث توفرها، كما أن نطاق                   
 OECD ملنظمة   ٢١٠وميكن قبول البيانات املستقاة وفقا لتوجيهات االختبار        . ث التوحيد إجراءات االختبار أقل من حي    

انظر أيضا املرفق   ) (تثبيط منو الطحالب   (٢٠١، و )Daphniaتناسل براغيث املاء     (٢١١، أو   )املبكرة يف األمساك  مرحلة احلياة   (
وينبغي استخدام التركيزات . مقبولة دولياوميكن كذلك استخدام اختبارات أخرى حمققة و). ٢-٣-٣ -٩، الفقـرة م  ٩

 .(L(E)Cx)س  ق)ف( أو أي قيم تركيز أخرى معادلة ت(NOEC)الفعالة بـال تأثري ملحـوظ 



 

-219- 

 اعتبارات أخرى ٧-١-١-٤

يقوم النظام املتوائم لتصـنيف املـواد الكيمـيائية وفقا لألخطار اليت متثلها على البيئة املائية على  ١-٧-١-١-٤
وميكن دراسة البيئة املائية من حيث الكائنات املائية اليت تعيش يف . ٤-٧-١-١-٤نظـم القائمـة املبينـة يف دراسة ال

وال يتناول االقتراح حىت هذا املدى امللوثات البيئية اليت قد . البيئي املائي الذي متثل هذه الكائنات جزءا منه املاء، والنظام
لذلك، فإن أساس تعيني .  فيما وراء البيئة املائية، من قبيل التأثري يف صحة البشر إخلتكون هناك حاجة إىل دراسة تأثرياهتا

 .اخلطر هو السمية املائية للمادة، رغم أن هذا ميكن أن يعدل مبعلومات إضافية عن صورة التحلل والتراكم األحيائي

، فإنه قـد يلزم بالنسبة لبعض املواد،       وبيـنما صمم خمطط التصـنيف لينطـبق على مجيع املواد واملخاليط          ٢-٧-١-١-٤
وعلى سبيل املـثال، يتوقف تطبيق املعايري على الفلزات . مـثل الفلـزات، واملواد القليلة الذوبان، إخل، بعض اإلرشادات اخلاصة         

 .٢٩ر رقم  لالختبار والتقديOECDواملركبات الفلزية على استكمال عملية حتقق مناسبة، على النحو املبني يف سلسلة منظمة 

لتغطية مسائل من قبيل تفسري البيانات وتطبيق ) ١٠ واملرفق ٩انظر املرفق (وقد أعدت وثيقتان إرشاديتان  ٣-٧-١-١-٤
وبالنظر إىل تعقيد هذا التأثري السمي املطلوب تقديره واتساع جمال تطبيق خمطط . املعايري املبينة أدناه على هذه اجملموعات من املواد

 ). لعملية حتقق١٠كما ذكر أعاله، خيضع املرفق . ( الوثائق اإلرشادية عنصرا مهما يف تشغيل النظام املتوائمالتصنيف، تعترب

وأويل اهـتمام لـنظم التصـنيف القائمة كما هي مستخدمة حاليا، مبا فيها نظام االحتاد األورويب لإلمداد           ٤-٧-١-١-٤
، ونظام املنظمة البحرية الدولية للملوثات البحرية، والنظام األورويب         GESAMP، واإلجراءات املنقحة لتقييم األخطار      واالستخدام

. ، والنظامان الكندي واألمريكي ملبيدات اآلفات، والنظام األمريكي للنقل الربي(RID/ADR)للـنقـل الربي والسكك احلديدية     
داد واالستخدام، والنقل املتعدد الوسائط، وميكن      ويعتـرب الـنظام املتوائم مناسبا لالستخدام للبضائع املعبأة يف كل من نظم اإلم             

 بقدر ما MARPOL 73/78 Annex IIاسـتخـدام عناصـر منه لنقل السوائب بالطرق الربية والنقل البحري للسوائب يف إطار   
 .يستخدم هذا النظام بارامتر السمية املائية

 معايري تصنيف املواد ٢-١-٤

انظر ( املواد من ثالث فئات تصنيف للسمية احلادة وأربع فئات للسمية املزمنة يتركب النظام املتوائم لتصنيف ١-٢-١-٤
دة يف فئات السمية احلادة اوحتدد معايري تصنيف م. دة واملزمنة بصورة منفصلةاوتطبق فئات تصنيف السمية احل). ١-١-٤الشكل 

 املزمنة أما معايري تصنيف مادة يف فئات السمية. )٥٠ أو ت ق٥٠ت ف(األوىل إىل الثالثة على أساس بيانات السمية احلادة فقط 
). االحناللية األحيائية وبيانات التراكم األحيائي( املصري البيئي  احلادة وبياناتفتجمع بني نوعني من املعلومات، بيانات السمية

 . على مكونات املخلوطولتصنيف املخاليط يف الفئات املزمنة، تشتق خواص التحلل والتراكم األحيائي من اختبارات جترى

وتصف هذه املعايري ". خطرة على البيئة املائية"وتوصف املواد اليت تصنف مبوجب املعايري التالية بأهنا  ٢-٢-١-٤
 .١-١-٤وهي مبينة يف شكل ختطيطي بإجياز يف اجلدول .  بالتفصيلالتصنيففئات 
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 فئات للمواد اخلطرة على البيئة املائية: ١-١-٤الشكل 

 احلادةالسمية 

 احلادة األوىل: الفئة
 أو/ل و/ مغم١ ≥ )لألمساك (٥٠ ساعة ت ق٩٦ 
 أو/ل و/ مغم١ ≥ )للقشريات (٥٠ ساعة ت ف٤٨ 
 ل/ مغم١≥  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى (٥٠ ساعة ت ف ن٩٦ أو ٧٢ 

 .ل/ مغم٠,١<  ٥٠ق)ف( للسمية احلادة إلدراج جمموعة أدىن عند قيمة ت١قد تقسم بعض السلطات التنظيمية الفئة 
 احلادة الثانية: الفئة

 أو/ل و/ مغم١٠ ≥ إىل ١ < ) لألمساك (٥٠ ساعة ت ق٩٦ 
 أو/ل و/ مغم١٠ ≥ إىل ١ < )للقشريات (٥٠ ساعة ت ف٤٨ 
 ل/ مغم١٠ ≥ إىل ١ <  )أخرىللطحالب أو نباتات مائية  (٥٠ ساعة ت ف ن٩٦ أو ٧٢ 

 احلادة الثالثة: الفئة
 أو/ل و/ مغم١٠٠≥  إىل ١٠ < )مساكلأل (٥٠ ساعة ت ق٩٦ 
 أو/ل و/ مغم١٠٠≥  إىل ١٠ < )للقشريات (٥٠ ساعة ت ف٤٨ 
 ل/ مغم١٠٠≥  إىل ١٠ < )للطحالب أو نباتات مائية أخرى (٥٠ ساعة ت ف ن٩٦ أو ٧٢ 

 .رىل عن طريق إدراج فئة أخ/ مغم١٠٠ ٥٠ق)ف(قد توسع بعض السلطات التنظيمية هذا النطاق إىل أبعد من قيمة ت

 السمية املزمنة

 املزمنة األوىل: الفئة
 أو/ل و/ مغم١ ≥ )لألمساك (٥٠ ساعة ت ق٩٦ 
 أو/ل و/ مغم١ ≥ )للقشريات (٥٠ساعة ت ف 
 ل/ مغم١ ≥ )للطحالب أو نباتات مائية أخرى (٥٠ ساعة ت ف ن٩٦ أو ٧٢ 

 ).٥٠٠<املعني عمليا ) BCF(ألحيائي ما مل يكن معامل التركز ا (٤ ≤ أومأو قيمة لوك/واملادة ليست سريعة التحلل و

 املزمنة الثانية: الفئة
 أو/ل و/ مغم١٠ ≥ إىل ١ < )لألمساك (٥٠ ساعة ت ق٩٦ 
 أو/ل و/مغم١٠ ≥ إىل ١ < )للقشريات (٥٠ ساعة ت ف٤٨ 
 ل/ مغم١٠ ≥ إىل ١ < )للطحالب أو نباتات مائية أخرى (٥٠ ساعة ت ف ن٩٦ أو ٧٢ 

، ما مل )٥٠٠<عمليا ) BCF(ما مل يكن معامل التركز األحيائي  (٤ ≤ أومأو قيمة لوك/واملادة ليست سريعة التحلل و
 .ل/مغم١ >) NOECs(تكن التركيزات بال تأثري ملحوظ 

 املزمنة الثالثة: الفئة
ل / مغم١٠٠ ≥ إىل ١٠ < )لألمساك (٥٠ ساعة ت ق٩٦ 

 أو/و
ل / مغم١٠٠ ≥إىل  ١٠ < )للقشريات (٥٠ساعة ت ف 

 أو/و
 ل/ مغم١٠٠ ≥ إىل ١٠ < )للطحالب أو نباتات مائية أخرى (٥٠ ساعة ت ف ن٩٦  أو٧٢ 

، ما مل تكن )ما مل يكن معامل التركز األحيائي املعني عمليا (٤ ≤ أومأو قيمة لوك/واملادة ليست سريعة التحلل و
 .ل/مغم١ >) NOECs(التركيزات بال تأثري ملحوظ لسمية مزمنة 

 املزمنة الرابعة: الفئة

نف يف هذه الفئة املواد القليلة الذوبان اليت مل تسجل هلا مسية حادة عند مستويات تصل إىل الذوبانية يف املاء، وال                     تص
، وتظهر قدرة على التراكم األحيائي، ما مل توجد أدلة علمية أخرى توضح أن ٤ ≤  أوموهلا قيمة لوك   تـتحلل بسرعة  

، أو  ٥٠٠<) BCF(لة قيمة معينة عمليا ملعامل التركز األحيائي      وينبغي أن تتضمن هذه األد     .التصـنيف غري ضروري   
 .أو دليل على التحلل السريع يف البيئة، ل/مغم١ >) NOECs(التركيزات بال تأثري ملحوظ لسمية مزمنة 
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 نظام تصنيف املواد اخلطرة على البيئة املائية: ١-١-٤اجلدول 

 عناصر معايري التصنيف

حيائيالتراكم األ فئات التصنيف
 )٤امللحوظة (

 االحناللية
 )٣امللحوظة (

 السمية

 مسية حادة مسية مزمنة
 مزمنة  

 )ب(٢و) أ(٢امللحوظة 

 حادة
 )ب(١و) أ(١امللحوظة 

 :الفئة

 ١املزمنة 

 ٦+٥+١اإلطارات 

 ٥+١اإلطاران 

 ٦+١اإلطاران 

 :الفئة
 ١احلادة 
 ١اإلطار 

 :١اإلطار   :٥اإلطار  :٦اإلطار 
 ل/ مغم١,٠٠القيمة 
 أو أقل

 :الفئة

 ٢املزمنة 
 ٦+٥+٢اإلطارات 
 ٥+٢اإلطاران 

 ٦+٢اإلطاران 

 ٧إن مل يكن اإلطار

 :الفئة
 ٢احلادة 
 ٢اإلطار 

معامل تركز أحيائي   
 أو أكرب، عند      ٥٠٠

 أومعدم توفره  لوك 
  أو أكرب  ٤

عــدم وجــود 
 احناللية سريعة

 :٢اإلطار  
١,٠٠القيمة أكرب من  

 ل/مغم
 ل أو أكرب   /  ملغم١٠,٠

 :الفئة

 ٣املزمنة 

 ٦+٥+٣اإلطارات 

 ٥+٣اإلطاران 

 ٦+٣اإلطاران 

 ٧إن مل يكن اإلطار 

 :الفئة
 ٣احلادة 
 ٣اإلطار 

 :٣اإلطار    
 إىل ١٠,٠من أكرب من 

 ل/ مغم١٠٠

 :الفئة

 ٤املزمنة 

 ٦+٥+٤اإلطارات 

 ٧إن مل يكن اإلطار 

 :٧اإلطار    
 ١,٠٠القيمة أكرب من 

 ل/مغم

 :٤اإلطار 
 حادةبال مسية 

 )٥امللحوظة (

 :١-١-٤ملحوظات تتعلق باجلدول 

أو الطحالب أو   /القشريات، و /ل لألمساك / بوحدات مغم  ٥٠ق)ف(نطـاق مسـية حـادة على أساس قيم  ت           :أ١ملحوظة 
 ). عند عدم توفر بيانات اختبارQSARأو تقديرات (النباتات 

 مثل حتت ثاين أكثر     ١٠٠أكثر من   )] ل منو معد (٥٠ت ف  [= ٥٠عـند اخنفاض السمية للطحالب ت ف ن        :ب١ملحوظة 
نـوع حساس ونتائج التصنيف قائمة على هذا التأثري وحده، يلزم إبالء اعتبار ملا إذا كانت هذه السمية ممثلة للسمية يف النباتات                      

. تطبيق تصنيف  أن احلال ليس كذلك، يلزم استخدام رأي خبري خمتص يف البت فيما إذا كان ميكن                 إثباتوعندما ميكن   . املائـية 
، ينبغي أن ٥٠ وعدم تسجيل ت ف ن ٥٠وعند عدم حتديد أساس تعيني قيمة ت ف. ٥٠وجيب أن يبىن التصنيف على قيمة ت ف ن
 .٥٠يبىن التصنيف على أدىن قيمة متاحة ل  ت ف

ى معترف ل لألمساك أو القشريات أو أي قياسات أخر/ بوحدات مغمNOECنطاق مسية مزمنة قائم على قيم  :أ٢ملحوظة 
 .به للسمية الطويلة األجل

 .يتوخى مواصلة تطوير النظام إلدراج بيانات السمية املزمنة :ب٢ملحوظة 

 .يبىن عدم وجود احناللية سريعة على عدم وجود احناللية أحيائية سهلة أو على دليل آخر لعدم وجود حتلل سريع            :٣ملحوظة 
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 أو أكرب، أو يف     ٥٠٠س قيمة مشتقة بالتجربة ملعامل التركز األحيائي        القدرة على التراكم األحيائي على أسا      :٤ملحوظة 
.  أو أكرب شريطة أن يكون اللوغاريتم دليال مناسبا لقدرة املادة على التراكم األحيائي           ٤ أومحالـة عـدم وجود بيانات قيمة لوك       
 أومعلى قيم لوك) BCF(ة ملعامل التركز األحيائي  على القيم التقديرية، وتفضل القيم املقيسأوموتفضل القيم املقيسة للوغاريتم لوك

وأيضا بالنسبة للمواد القليلة الذوبان     .  أعلى من الذوبانية يف املاء     ٥٠ق)ف(ليعين أن ت  " بال مسية حادة  "يذكـر تعـبري      :٥ملحوظة 
 .ا صحيحا للسمية املتأصلة، حيث يوجد دليل على أن االختبار املزمن لن يعطي مقياس)ل / مغم١,٠٠الذوبانية يف املاء أقل من (

ويعترف نظام التصنيف بأن اخلطر األساسي املتأصل بالنسبة للكائنات العضوية املائية يتمثل يف السمية  ٣-٢-١-٤
احلـادة والسـمية املزمنة على حد سواء، اللتني تتصف هبما مادة ما، وتتحدد األمهية النسبية هلذين النوعني من السمية                   

وميكن التمييز بني اخلطر احلاد واخلطر املزمن، ولذلك تتحدد فئات خطر خمتلفة لكل             . ظيمية السارية بواسطة الالئحة التن  
. وتستخدم أدىن قيم متاحة للسمية عادة لتعيني فئات اخلطر املناسبة.  تدرج يف مستوى اخلطر املعنيتني يف شكليمن اخلاص

وبيانات السمية احلادة هي أسهل بيانات متاحة       . ألدلةوقد تكون هناك حاالت، مع ذلك، قد يستخدم فيها هنج وزن ا           
 .وهلذا السبب، تشكل هذه البيانات صلب نظام التصنيف. واالختبارات املستخدمة لتعيينها هي األكثر توحيدا

ندما حيتمل أن يؤدي نقل كميات كبرية من املادة ـومتـثل السمية احلادة خاصية مركزية يف تعيني اخلطر ع        ٤-٢-١-٤
 مقدارها ٥٠ق) ف(وهكذا تعني فئات خطر حىت قيم ت . خطار قصرية األجل تسببها احلوادث أو حوادث االنسكاب الكبريةإىل أ
وميكن تقسيم الفئة احلادة إىل     . ل يف إطار لوائح تنظيمية معينة     / مغم ١ ٠٠٠ل رغم أنه قد تستخدم فئات تصل إىل         / مغـم  ١٠٠

ل يف بعض اللوائح التنظيمية من قبيل الفئة        / مغم < ٥٠ق) ف(ة تكون فيها قيمة ت      فـئات فرعية لتشمل فئة إضافية للسمية احلاد       
 .ويتوقع أن يقتصر استخدامها على اللوائح التنظيمية لنقل السوائب. MARPOL 73/78 Annex IIاحملددة يف 

ن السمية احلادة عند    وفيما يتعلق باملواد املعبأة يعترب أن اخلطر الرئيسي حيدد بالسمية املزمنة، رغم أ             ٥-٢-١-٤
ل ممكنة احلدوث يف البيئة     /مغم١وتعترب مستويات املواد حىت     . ل تعترب خطرة أيضا   / مغم ١ < ٥٠ق) ف(مسـتويات ت    

 القصرية األجل أما فوق هذه املستويات من السمية، فإنه يعترب أن السمية. املائية بعد االستخدام العادي وصرف النفايات
ر األساسي الذي ينشأ من وجود تركيزات منخفضة تسبب تأثريات على مدى فترة زمنية              ال تصـف يف حد ذاهتا اخلط      

ومع ذلك ال تتوفر بيانات     . وهكذا يعني عدد من فئات األخطار تبىن على أساس مستويات السمية املائية املزمنة            . أطول
وميكن استخدام توليفة .  لتقدير هذه اخلاصيةللسمية املزمنة ملواد كثرية، ويلزم استخدام النتائج املتاحة عن السمية احلادة

أو وجود قدرة على التركز األحيائي بالترافق مع السمية /جتمـع بني اخلواص املتأصلة النعدام القابلية لالحنالل السريع و   
عاله وحيثما تتاح بيانات عن السمية املزمنة تظهر تركيزات ف. احلـادة من أجل تصنيف مادة ما يف فئة خطر مسية مزمنة         

وباملثل، . ل، فإن ذلك يشري إىل أنه ال يلزم تصـنيف املادة يف فئة خطر مزمن             / مغم ١>  NOECبـدون تأثري ملحوظ     
ل، ال تعترب السمية كافية لتربير التصنيف وفقا ملعظم        / مغم ١٠٠ أكرب من    ٥٠ق) ف(بالنسـبة للمواد اليت تعطي قيم ت        

 .اللوائح التنظيمية

 احلايل االعتماد على بيانات السمية احلادة بالترافق مع انعدام القابلية للتحلل            نظامواصل ال يوبينما س  ٦-٢-١-٤
أو وجود قدرة على التراكم األحيائي كأساس للتصنيف لتعيني فئة السمية املزمنة، فإنه من املفهوم أن بيانات                 /السريع و 

ويتوقع أنه يف حالة حدوث مثل هذا       . لبياناتالسـمية املزمنة الفعلية تشكل أساساً أفضل للتصنيف حيثما تتوفر هذه ا           
الـتطور، ستسـتخدم بيانات السمية املزمنة املتاحة يف التصنيف يف فئات اخلطر املزمن من قبيل األفضلية على البيانات                   

 .أو وجود قدرة على التراكم األحيائي/املستقاة من السمية احلادة بالترافق مع انعدام القابلية للتحلل السريع و

 الذي يغطي نقل البضائع السائبة MARPOL 73/78 (Annex II)وهناك اعتراف بأهداف التصنيف  ٧-٢-١-٤
وهي تذهب . يف خزانات السفن، وتتضمن هذه األهداف تنظيم عمليات التفريغ من السفن وتعيني أنواع السفن املناسبة           

وهكذا ميكن استخدام فئات . لة أيضا بشكل واضح   إىل أبعـد من محاية النظم البيئية املائية، رغم أن هذه احلماية مشمو            
 . الكيميائية والسمية للثدييات�خطر إضافية ملراعاة عوامل مثل اخلواص الفيزيائية 
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 السمية املائية ٨-٢-١-٤

ختتـرب األمسـاك والقشريات والطحالب باعتبارها أنواعاً بديلة تغطي نطاقا من مستويات التغذية               ١-٨-٢-١-٤
وقد تدرس البيانات اليت تتعلق     . صنيفية، وطرائق اختبار هذه األنواع على درجة عالية من التوحيد القياسي          واجملموعات الت 

واختبار تثبيط منو الطحالب هو اختبار . بكائنات أخرى، مع ذلك، شريطة أن متثل أنواعا معادلة وتأثريات مقيسة يف االختبار
 هذه  ٥٠وينبغي عادة أن تبىن قيمة ت ف      . سمية احلادة ألغراض التصنيف    تعامل كقيمة لل   ٥٠للسمية املزمنة، لكن قيم ت ف     

 مبنية على االخنفاض يف الكتلة احلية، أو عندما ال يذكر نوع ٥٠أما إذا مل تتاح سوى قيمة ت ف. على تثبيط معدل النمو
 .، فإن هذه القيمة قد تستخدم باألسلوب نفسه٥٠القيمة املسجلة للتركيز الفعال ت ف

ويـنطوي اختبار السمية املائية بطبيعته على ذوبان املادة موضع االختبار يف الوسط املائي املستخدم     ٢-٨-٢-١-٤
ويصعب اختبار بعض املواد مبوجب الطرائق القياسية، . واحملافظـة عـلى تركيز ثابت متاح بيولوجيا للتعرض طوال مدة االختبار    

 .املواد وكيفية استخدام البيانات عند تطبيق معايري التصنيفولذلك سوف توضع إرشادات خاصة لتفسري بيانات هذه 

 التراكم األحيائي ٩-٢-١-٤

يؤدي التراكم األحيائي للمواد يف الكائنات املائية إىل التأثريات السمية على مدى فترة زمنية أطول                
 أوكتانول  - بالتوزع بني ع     وتقدر القدرة على التراكم األحيائي    . حـىت إذا كانت التركيزات الفعلية للمادة منخفضة       

وهناك دعم علمي ضخم يف الدراسات املنشورة للعالقة بني معامل توزع املادة العضوية وتركزها األحيائي مقيسا . واملاء
 فقط لتعيني املواد اليت تتوفر هلا ٤ ≥ )log kow( أوموتستخدم قيمة عتبة للوغاريتم لوك. مبعامل التركز األحيائي يف األمساك

 ليس بارامترا بديال تاماً لقيمة مقيسة ملعامل التركز األحيائي، أومواعترافا بأن لوك .  حقيقية على التركز األحيائي    قـدرة 
 للتركز األحيائي يف األمساك مؤشرا الخنفاض مستوى     ٥٠٠ <ويعترب معامل مقداره    . تعطى األولوية دائماً للقيمة املقيسة    

 .التركز األحيائي

  السريعةاالحناللية ١٠-٢-١-٤

وبينما ميكن أن حتدث تأثريات، وال سيما .   ميكن أن تزول املواد السريعة االحنالل من البيئة بسرعة   ١-١٠-٢-١-٤
وانعدام التحلل السريع يف البيئة ميكن أن . يف حاالت االنسكاب أو احلوادث، تكون هذه التأثريات موضعية وقصرية األمد

وتستخدم إحدى وسائل .  تكون قادرة على إحداث مسية على مدى زمين ومكاين واسعنييعين أن املادة املوجودة يف املاء
سهلة االحنالل  "إثـبات سـرعة الـتحلل االختبارات التمهيدية للتحلل األحيائي املصممة لتعيني ما إذا كانت مادة ما                  

التحلل يف البيئة   " سريعة" أن تكون    وهكذا، فإن املادة اليت جتتاز هذه االختبارات التمهيدية هي مادة يرجح          ". األحيائي
غري أن اإلخفاق يف االختبار التمهيدي ال يعين بالضرورة أن املادة لن . املائية، وبذلك ال يرجح أن تكون مستدمية أو مزمنة

طريق وهكذا، أضيف معيار آخر يتيح استخدام البيانات إلظهار أن املادة مل تنحل بالفعل سواء بال. تتحلل بسرعة يف البيئة
وعليه، فإنه إذا مل ميكن إثبات التحلل .  يوما٢٨ يف املائة خالل ٧٠األحيائي أو الالأحيائي يف البيئة املائية بنسبة تزيد على 

وتتوفر بيانات كثرية للتحلل يف شكل      . قد مت استيفاؤه  " االحناللية السريعة "حتت الظروف البيئية الواقعية، يكون تعريف       
 ٩وترد يف الوثيقة اإلرشادية باملرفق      . وهذه أيضا ميكن أن تستخدم يف تعيني االحنالل السريع        أعمـار نصـفية للتحلل،      

وتقيس بعض االختبارات التحلل األحيائي النهائي للمادة، أي بلوغ التمعدن الكامل . تفاصيل تتعلق بتفسري هذه البيانات
حناللية السريعة ما مل يثبت أن نواتج التحلل ال تستويف معايري وال يفيد االحنالل األحيائي األويل عادة يف تقرير اال. للمادة

 .التصنيف للمواد اخلطرة على البيئة املائية

) بالتحلل باملاء مثال  (وال بد من االعتراف بأن التحلل البيئي قد يكون أحيائيا أو بطريقة ال أحيائية                ٢-١٠-٢-١-٤
البد من االعتراف بأن إخفاق االحناللية األحيائية السهلة يف معايري          وباملثل،  . وتعكـس املعايري املستخدمة هذه احلقيقة     

وميكن النظر يف التحلل املائي إذا كانت       .  ال يعين أن املادة لن تنحل بسرعة يف البيئة الطبيعية          OECDاختبارات املنظمة   
ويرد أدناه تعريف حمدد لالحناللية . ملائيةنواتج التحلل املائي ال تستويف معايري التصنيف يف فئات املواد اخلطرة على البيئة ا
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وقد ينظر أيضا يف أدلة أخرى على التحلل السريع يف البيئة وقد تكون هلا أمهية خاصة حيثما تكون املواد ذات           . السريعة
 ٩ املرفق وتتضمن الوثيقة اإلرشادية يف. تأثري مثبط للنشاط امليكرويب يف مستويات التركيز املستخدمة يف االختبار القياسي

 .نطاق البيانات املتاحة وإرشادات لتفسريها

 :وتعترب املواد قابلة للتحلل السريع يف البيئة إذا استوفت املعايري التالية ٣-١٠-٢-١-٤

  يوما؛٢٨إذا مت بلوغ مستويات التحلل التالية يف دراسات التحلل األحيائي السهل خالل مدة  )أ(

  يف املائة؛٧٠: لعضوي الذائباختبارات مبنية على الكربون ا `١`

 يف  ٦٠: اختـبارات مبنية على استنفاد األكسجني أو تكّون ثاين أكسيد الكربون           `٢`
 املائة من احلدود النظرية القصوى؛

 أيام من بدء التحلل الذي      ١٠وال بد من بلوغ هذه املستويات من التحلل األحيائي خالل           
  يف املائة من املادة؛ أو١٠حتدد نقطته بالزمن الذي حيدث عنده حتلل 

 إىل الطلب الكيميائي   (BOD5) أيام   ٥إذا كانـت نسبة الطلب الكيميائي احليوي من األكسجني يف            )ب(
 ؛ أوCOD وBOD5 يف احلاالت اليت ال تتوفر فيها سوى بيانات ٠,٥ ≥من األكسجني 

أو /األحيائي و  (يف حالـة توفـر أدلـة علمية مقنعة أخرى تظهر أن املادة قابلة لالحنالل               )ج(
 . يوما٢٨ يف املائة خالل مدة ٧٠يف البيئة املائية إىل مستوى يزيد على ) الالأحيائي

 املركبات غري العضوية والفلزات ١١-٢-١-٤

بالنسـبة للمركـبات غري العضوية والفلزات يكون مفهوم االحناللية كما هو مطبق على املركبات                ١-١١-٢-١-٤
وبدال من ذلك، فإن املادة قد تتحول بالعمليات البيئية املعتادة مما ينتج عنه زيادة أو               .  معىن العضـوية قليل املعىن أو بال     

. وباملثل، فإن استخدام بيانات التراكم األحيائي ينبغي أن جيري حبرص         . نقـص يف اإلتاحية البيولوجية لألنواع السمية      
 .مبثل هذه املواد لتلبية متطلبات معايري التصنيفوستوفر إرشادات خاصة بشأن كيفية استخدام البيانات املتعلقة 

واملركبات غري العضوية والفلزات القليلة الذوبان قد تكون ذات مسية حادة أو مزمنة يف البيئة املائية                ٢-١١-٢-١-٤
ويتضمن . تبعا للسمية املتأصلة لألنواع غري العضوية املتاحة حيويا ومعدل وكمية هذه األنواع اليت قد تدخل يف احمللول                

وجيري يف الوقت الراهن اختبار للتثبت من هذا الربوتوكول         .  بروتوكول اختبار هذه املواد القليلة الذوبان      ١٠املـرفق   
 .OECDحتـت رعاية املنظمة 

 ٤الفئة املزمنة  ١٢-٢-١-٤

دما الستخدامها عن) فئة السمية املزمنة الرابعة) (خيط األمان(يستحدث النظام أيضا تصنيفا من نوع  
وال تّعرف املعايري . ال تتيح البيانات املتاحة عمل تصنيف مبوجب املعايري الرمسية ولكن تتوفر مع ذلك بعض مربرات القلق

وتصنف املواد العضوية القليلة الذوبان يف املاء، اليت مل ميكن إثبات أية مسية هلا، إذا كانت هذه                 . الدقيقة باستثناء واحد  
ويقدر أنه بالنسبة للمواد القليلة   . وإذا كانت تظهر إىل جانب ذلك قدرة على التراكم األحيائي         املواد ال تتحلل بسرعة،     

الذوبـان، ميكن أال تقّيم السمية بشكل صحيح أثناء االختبارات القصرية األمد وذلك بسبب ضعف مستويات التعرض                 
ذا أمكن إثبات عدم وجود تأثري على األمد        وال يعود التصنيف مّربراً إ    . واحتمال بطء امتصاص الكائن العضوي للمادة     

١الطويل، أي إذا كانت قيم التركيز بال تـأثري ملحوظ على األجل الطويل أعلى من درجة الذوبانية يف املاء أو أعلى من 
 .ل، أو إثبات التحلل السريع للمادة يف البيئة/مغم
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 (QSAR) النشاط �العالقات الكمية للتركيب استخدام  ١٣-٢-١-٤

فضـل دائما استخدام النتائج التجريبية يف االختبارات، غري أنه يف حالة عدم توفر بيانات جتريبية،          ي 
.  يف عملية التصنيفأوم النشاط اليت يتم حتقيقها للسمية املائية واللوغاريتم لوك-ميكن استخدام العالقات الكمية للتركيب 

 تستخدم هذه العالقات احملققة إذا كانت تقتصر على مواد كيميائية وليس من الضروري تعديل املعايري املتفق عليها عندما
ويفترض أن تكون القيم املوثوقة احملسوبة للسمية . مت فيها بصورة جيدة وصف طريقة عمل هذه العالقات وانطباقها عليها

 األحيائي السهل دقيقة     للتنبؤ بالتحلل  QSARوال تعترب قيم    ". خيط األمان " عناصر قيمة يف سياق      أومواللوغاريـتم لوك  
 .بالقدر الكايف حبيث تصلح للتنبؤ بالتحلل السريع

 معايري تصنيف املخاليط ٣-١-٤

الفئات احلادة األوىل إىل الثالثة، : يغطي نظام تصنيف املخاليط مجيع فئات التصنيف املستخدمة للمواد ١-٣-١-٤
 من مجيع البيانات املتاحة ألغراض تصنيف األخطار البيئية املائية ومن أجل االستفادة. والفئات املزمنة من األوىل إىل الرابعة

 .للمخاليط، وضعت الفرضية التالية وهي تطبق عند االقتضاء

أو أكثر، ما مل ) وزن/وزن( يف املائة ١يف املخلوط هي املكونات املوجودة بتركيز " املكونات املهمة" 
 يف املائة ميكن أن يظل مهما       ١أن مكوناً ما يوجد بتركيز أقل من        ) مثال، يف حالة املكونات الشديدة السمية     (يفـترض   

 .لتصنيف املخلوط لتعيني خطره على البيئة املائية

ويتَّـبع هنج مرحلي يف تصنيف األخطار على البيئة املائية، ويعتمد على نوع املعلومات املتاحة عن املخلوط                  ٢-٣-١-٤
التصنيف على أساس مبادئ ) ب(التصنيف على أساس املخاليط املختربة؛ ) أ: (رحليوتتضمن عناصر النهج امل. نفسه وعن مكوناته

 العملية اليت تتبع يف     ٢-١-٤وحيدد الشكل   ". الصيغة اجلمعية "أو  /و" مجع املكونات املصنفة  "استخدام طريقة   ) ج(االسـتكمال؛   
 .التصنيف

 تصنيف املخاليط عند توفر بيانات للمخلوط بأكمله ٣-٣-١-٤

عـندما يكون املخلوط ككل قد اخترب لتعيني مسيته املائية، ميكن تصنيفه وفقا للمعايري املتفق عليها                 ١-٣-٣-١-٤
وينبغي أن يبىن التصنيف على البيانات املستقاة من اختبارات األمساك          . بشـأن املواد، ولكن بالنسبة للسمية احلادة فقط       

 ٥٠ أو ت ف   ٥٠اليط للفئات املزمنة باستخدام بيانات ت ق       املخ تصنيفوال ميكن   . النباتات/والقشـريات والطحالـب   
 على بيانات كل من السمية واملصري البيئي، وال تتاح بيانات عن االحناللية أو التراكم للمخلوط الكامل ألنه يلزم احلصول

ن اختبارات االحناللية وال ميكن تطبيق معايري السمية املزمنة ألن البيانات اليت تستقى م          . األحـيائي عن املخاليط الكاملة    
 .والتراكم األحيائي للمخاليط ال ميكن تفسريها؛ وهي ذات مغزى فقط يف حالة املواد املفردة فقط

للمخلوط الكامل، ينبغي استخدام    ) ٥٠ أو ت ف   ٥٠ت ق (وعند توفر بيانات اختبار للسمية احلادة        ٢-٣-٣-١-٤
خاليط كونات من حيث مسيتها املزمنة من أجل استكمال تصنيف املهذه البيانات إىل جانب املعلومات املتعلقة بتصنيف امل

أيضا، ) التركيز بال تأثري ملحوظ ((NOEC)) املزمنة(وعند توفر بيانات السمية الطويلة األجل . املختربة على النحو التايل
 .ينبغي استخدامها كذلك
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 تها احلادة واملزمنة للبيئة املائيةالنهج املرحلي لتصنيف املخاليط من حيث أخطار مسي:  ٢-١-٤الشكل 

 هل تتوفر بيانات اختبار للسمية املائية عن املخلوط ككل

خلطر : يصنف املخلوط تبعا  
انظر(املزمنة  /السمية احلادة 

٣-٣-١-٤( 

  ال  نعم

خلطر: يصـنف املخلوط تبعا   
 املزمنة/السمية احلادة

 تطبق مبادئ االستكمال 
 )٤-٣-١-٤انظر (

انات عن خماليط   تتوفر بي  نعم
مشـاهبة تكفي لتقدير    

 األخطار

  ال     

 

خلطر : يصنف املخلوط تبعا  
 املزمنة/السمية احلادة

 

 تطبق طريقة مجع املكونات 
 : باستخدام) ٥-٥-٣-١-٤انظر (
النسـبة املـئوية جلميع املكونات       �

 "مسية مزمنة"املصنفة 
مسية "نسبة مجيع املكونات املصنفة      �

 "حادة
ملكونات اليت هلا بيانات مسية     نسبة ا  �

 تطبق املعادلة اجلمعية: حادة
وحتــول ) ٢-٥-٣-١-٤انظــر( 

 املشتقة إىل فئة السمية     ٥٠ق)ف(ت
 املناسبة" احلادة"

 

 نعم

تتوفر بيانات عن السمية    
املائـية أو عن التصنيف     

 لكل املكونات املهمة

 

 

 

 

         ال

      

خلطر : يصنف املخلوط تبعا  
 املزمنة/ادةالسمية احل

أو /تطـبق طريقة مجع املكونات و      
 املعادلة اجلمعية

وتطبق الفقرة )٥-٣-١-٤انظـر  (
٦-٣-١-٤ 

تستخدم بيانات األخطار  
املتاحة عـن املكونات   

 املعروفة

ل والتركيز بال تأثري / مغم١٠٠ ≥لـلمخلوط املخترب  ) ٥٠ أو ت ف   ٥٠ت ق  (٥٠ق) ف(ت   )أ(
 :ل أو غري معروف/ مغم١,٠ ≤ للمخلوط املخترب NOECملحوظ 

 ينصف املخلوط يف الفئة احلادة األوىل أو الثانية أو الثالثة ←

لتصنيف املخلوط يف الفئة    ) ٥-٥-٣-١-٤انظر  (يطبق هنج مجع املكونات املصنفة       ←
األوىل أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو ال تكون هناك حاجة للتصنيف يف فئة (املزمنة 

 ).السمية املزمنة

 :ل/ مغم١,٠ > للمخلوط املخترب NOECل وقيمة / مغم١٠٠ ≥ للمخلوط املخترب ٥٠ق) ف(ت  )ب(
 ينصف املخلوط يف الفئة األوىل أو الثانية أو الثالثة  ←

فإذا مل . ١للتصنيف يف الفئة املزمنة ) ٥-٥-٣-١-٤انظر (يطبق هنج مجع املكونات املصنفة  ←
 .ون من الضروري أن يصنف يف فئة مسية مزمنةيدخل املخلوط يف هذه الفئة، ال يك
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 درجة الذوبانية يف املاء، وقيمة ل أو فوق/ مغم١٠٠ > لـلمخلوط املختـرب    ٥٠ق) ف(ت   )ج(
NOEC ل أو غري معروفة/ مغم١,٠ ≥ للمخلوط املخترب: 

 ال تكون هناك حاجة إىل التصنيف من حيث السمية احلادة ←
للتصنيف من حيث السمية    ) ٥-٥-٣-١-٤نظر  ا(يطبق هنج مجع املكونات املصنفة       ←

 ).  أو ال تكون هناك حاجة إىل التصنيف من حيث الفئة املزمنة٤الفئة املزمنة (املزمنة 

  درجة الذوبانية يف املاء، وقيمةل أو أعلى من/ مغم ١٠٠ > للمخلوط املخترب    ٥٠ق) ف(ت   )د(
NOEC ل/ مغم١,٠ > للمخلوط املخترب: 

 .يف من حيث خطر السمية احلادة أو املزمنةال حاجة إىل التصن ←

 مبادئ االستكمال: تصنيف املخاليط عند عدم توفر بيانات عن املخلوط الكامل ٤-٣-١-٤

عـندما يكون املخلوط نفسه غري خمترب لتعيني خطره على البيئة املائية، لكن تتوفر بيانات كافية عن         ١-٤-٣-١-٤
ة تسمح بوصف أخطار املخلوط، فإنه ميكن استخدام هذه البيانات وفقا لقواعد مركبات مفردة وعن خماليط مشاهبة خمترب

وهذا يكفل أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى حد ممكن يف وصف              . االسـتيفاء التالية املتفق عليها    
 .أخطار املخلوط دون احلاجة إىل إجراء اختبار إضايف يف احليوانات

 التخفيف ٢-٤-٣-١-٤

عند تكوين خملوط بتخفيف خملوط آخر خمترب أو مادة أخرى خمتربة مبادة ختفيف مصنفة يف فئة خطر                  
مائي معادلة أو اقل من املكون األقل مسية يف املخلوط األصلي وال يتوقع أن تؤثر يف السمية املائية للمكونات األخرى،                    

 . مخلوط األصلي أو املادة األصليةعندئذ ميكن تصنيف املخلوط اجلديد املخفف يف فئة معادلة لل

وعند تكوين خملوط بتخفيف خملوط آخر خمترب أو مادة أخرى خمتربة باملاء أو مبادة أخرى غري مسية                  
 .متاما، فإنه ميكن حساب مسية املخلوط اجلديد املخفف من مسية املخلوط األصلي أو املادة األصلية

 دفعات اإلنتاج ٣-٤-٣-١-٤

ئة تصنيف اخلطر املائي لدفعة إنتاج من خملوط معقد معادلة بصورة أساسية لفئة             ميكن افتراض أن ف    
دفعة أخرى من املنتج التجاري ذاته أنتجت بواسطة أو حتت إشراف الصانع نفسه، ما مل يكن هناك ما يدعو إىل االعتقاد 

 .مل تصنيف جديدويف هذه احلالة يلزم ع. بأنه يوجد تغيري واضح غيَّر من فئة تصنيف اخلطر املائي

 )املزمنة األوىل واحلادة األوىل(تركيز املخاليط اليت صنفت يف أشد فئات التصنيف  ٤-٤-٣-١-٤

أو الفئة احلادة األوىل، أو به مكونات / و١يف حالة زيادة تركيز خملوط مصنف بالفعل يف الفئة املزمنة  
لوط األكثر تركيزا يصنف يف فئة تصنيف املخلوط األصلي ذاهتا  أو الفئة احلادة األوىل، فإن املخ١مصنفة يف الفئة املزمنة    

 .بدون إجراء اختبار إضايف

 االستيفاء الداخلي يف إطار فئة مسية واحدة ٥-٤-٣-١-٤

وطني ألف وباء يف فئة تصنيف واحدة ومت حتضري خملوط جيم مكوناته ذات النشاط يف حالة وجود خمل 
 تركيزاهتا يف املخلوطني ألف وباء، عندئذ يفترض أن املخلوط جيم يندرج يف             السمومي موجودة بتركيزات متوسطة بني    
 .ويراعى أن تكون مكونات املخاليط الثالثة متطابقة. فئة السمية ذاهتا مثل املخلوطني ألف وباء
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 املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية ٦-٤-٣-١-٤

 :يف احلالة التالية

 باء؛+    ألف  `١`:  وجود خملوطني )أ(
 باء؛+    جيم  `٢`   

 تركيز املكون باء هو نفسه يف املخلوطني؛ )ب(

 ؛`٢` يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط `١`تركيز املكون ألف يف املخلوط  )ج(
يتاح تصنيف للمكونني ألف وجيم ومها متماثالن، أي أهنما يف فئة اخلطر ذاهتا وال يتوقع أن  )د(

 .كون باءلملسمية املائية اليؤثرا يف 

 مصنفا بالفعل باالختبار `١` إذا كان املخلوط `٢`عندئذ ال تكون هناك حاجة إىل اختبار املخلوط  
 .ويصنف املخلوطان كالمها يف فئة واحدة

 تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع املكونات أو عن بعض مكونات املخلوط فقط ٥-٣-١-٤

أو " فئة حادة "وتدرج نسبة املكونات املصنفة     . مجع تصنيفات مكوناته  يبىن تصنيف خملوط ما على       ١-٥-٣-١-٤
 .٥-٥-٣-١-٤وترد تفاصيل طريقة اجلمع يف الفقرة . مباشرة يف طريقة اجلمع" فئة مزمنة"

أو /يف الفئات احلادة األوىل والثانية والثالثة و      (ميكـن حتضري خماليط من اجلمع بني مكونات مصنفة           ٢-٥-٣-١-٤
وعند توفر بيانات السمية . وبني مكونات تتوفر بشأهنا بيانات اختبار كافية) زمنة األوىل والثانية والثالثة والرابعةالفئات امل

، ةاملائية ألكثر من مكون يف املخلوط، فإنه ميكن حساب السمية اجملمعة لتلك املكونات باستخدام الصيغة اجلمعية التالي                
 .د فئة مسية حادة هلذا اجلزء من املخلوط، تستخدم بالتايل يف تطبيق طريقة اجلمعوميكن استخدام السمية احملسوبة لتحدي

 :حيث
 Ci  =  تركيز املكونi × )نسبة وزنية( 

  L(E)C50i = للكمون ) ل/مغم (٥٠ أو ت ف٥٠ت قi 
  n  = عدد املكونات 
  L(E)C50m = جلزء املخلوط الذي تتوفر بشأنه بيانات اختبار ٥٠ق)ف(ت 

وعند تطبيق املعادلة اجلمعية على جزء من املخلوط، يفضل حلساب السمية هلذا اجلزء من املخلوط أن  ٣-٥-٣-١-٤
ومن مث ) أي األمساك أو براغيث املاء أو الطحالب   (تسـتخدم لكـل مادة قيم السمية اليت تتصل بالنوع األحيائي نفسه             

غري ). د أنواع الكائنات حساسية من بني األنواع الثالثة      أي يستخدم أش  (الناجتة  ) القيمة األدىن (تستخدم السمية األعلى    
أنـه عند عدم توفر بيانات للسمية لكل مكون من املكونات يف النوع األحيائي نفسه، فإنه ينبغي اختبار قيمة مسية كل                

). ة حساسيةمن أشد الكائنات املخترب(مكون بنفس طريقة اختبار قيم السمية لتصنيف املواد، أي تستخدم السمية األعلى 
ومن مث ميكن استخدام السمية احلادة احملسوبة لتصنيف هذا اجلزء من املخلوط يف الفئة احلادة األوىل أو الثانية أو الثالثة                    

 .باستخدام املعايري نفسها املتعلقة بتصنيف املواد

 . أكثر النتائج حتفظاوإذا صنف خملوط ما بأكثر من طريقة، فإنه ينبغي استخدام الطريقة اليت تعطي ٤-٥-٣-١-٤
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 طريقة اجلمع ٥-٥-٣-١-٤

 املربرات ١-٥-٥-٣-١-٤

املزمنة الثالثة،  /املزمنة األوىل إىل احلادة الثالثة    /   يف حالـة فئات تصنيف املواد من احلادة األوىل           ١-١-٥-٥-٣-١-٤
ملواد املصنفة يف جمموعة مسية     لذلك، فا .  يف االنتقال من فئة إىل أخرى      ١٠ختـتلف معايري السمية األساسية مبعامل قدره        

من هنا، فإن حساب فئات التصنيف هذه حتتاج إىل دراسة إسهام           . عالية قد تسهم يف تصنيف خملوط ما يف جمموعة أدىن         
 .املزمنة الثالثة معاً/املزمنة األوىل إىل احلادة الثالثة/مجيع املواد املصنفة من الفئة احلادة األوىل

توي خملوط ما مكونات مصنفة يف الفئة احلادة األوىل، يراعى االنتباه إىل أن هذه                 وعـندما حي     ٢-١-٥-٥-٣-١-٤
انظر . (ل يف مسية املخلوط حىت عند تركيز منخفض/ مغم ١املكونـات تسهم، عندما تكون مسيتها احلادة أقل كثريا من           

وكثريا ما تتسم املكونات ). ١-٢-٣-٣-١، الفقرة ٣-١يف الفصل " تصنيف املواد واملخاليط اخلطرة"أيضا حتت عنوان 
. الفعالة يف مبيدات اآلفات ولكن بعض املواد األخرى أيضاً مثل املركبات الفلزية العضوية مبثل هذه السمية املائية العالية

من هنا، ينبغي   . املخاليط" خبس تصنيف "التركيزات احلدية املعتادة إىل     /ويف هـذه احلاالت، قد يؤدي تطبيق قيم العتبة        
 .٥-٥-٥-٣-١-٤يق ُمعامل التضاعف ملراعاة وجود املكونات العالية السمية، على النحو املبني يف الفقرة تطب

 طريقة التصنيف ٢-٥-٥-٣-١-٤

على سبيل املثال، . بصفة عامة، يتغلب التصنيف األشد صرامة للمخاليط على التصنيف األقل صرامة 
وبناء عليه، تكتمل إجراءات التصنيف إذا كانت       . ٢ الفئة املزمنة      على تصنيف يف    ١يتغلـب التصنيف يف الفئة املزمنة       

، لذلك ال يكون من الضروري      ١وال ميكن التصنيف يف فئة أشد من الفئة املزمنة          . النتيجة هي التصنيف يف الفئة األوىل     
 .اختاذ خطوات تصنيف بعد ذلك

 ثةالتصنيف يف الفئات احلادة األوىل والثانية والثال ٣-٥-٥-٣-١-٤

فإذا كان جمموع هذه    .   أوال، يـتم اسـتعراض مجـيع املكونات املصنفة يف الفئة احلادة األوىل              ١-٣-٥-٥-٣-١-٤
وإذا كانت نتيجة احلساب هي     .  يف املائة، فإن املخلوط الكامل يصنف يف الفئة احلادة األوىل          ٢٥املكونـات يزيد على     

 .تصنيف تكون قد اكتملتتصنيف املخلوط يف الفئة احلادة األوىل فإن عملية ال

  ويف احلاالت اليت مل يصنف املخلوط فيها يف الفئة احلادة األوىل، ينظر يف تصنيفه يف الفئة احلادة                   ٢-٣-٥-٥-٣-١-٤
 أمثال جمموع مجيع املكونات املصنفة يف الفئة احلادة األوىل          ١٠ويصنف املخلوط يف الفئة احلادة الثانية إذا كان         . الثانية

فإذا كانت نتيجة احلساب هي     .  يف املائة  ٢٥جمموع مجيع املكونات املصنفة يف الفئة احلادة الثانية يزيد على           مضافا إليه   
 .تصنيف املخلوط يف الفئة احلادة الثانية، تكون عملية التصنيف قد اكتملت

، ينظر يف تصنيفه يف الفئة   ويف احلاالت اليت مل يصنف فيها املخلوط يف الفئة احلادة األوىل أو الثانية٣-٣-٥-٥-٣-١-٤
 مثل جمموع مجيع املكونات املصنفة يف الفئة احلادة         ١٠٠ويصنف املخلوط يف الفئة احلادة الثالثة إذا كان         . احلادة الثالثة 

ة  أمثال جمموع مجيع املكونات املصنفة يف الفئة احلادة الثانية مضافا إليه جمموع مجيع املكونات املصنف١٠األوىل مضافا إليه 
 . يف املائة٢٥يف الفئة احلادة الثالثة يزيد على 

 ملخص لتصنيف املخاليط لتعيني األخطار احلادة بناء على هذه الطريقة ٢-١-٤  ويرد يف اجلدول ٤-٣-٥-٥-٣-١-٤
 .جلمع املكونات املصنفة
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 تصنيف خملوط لألخطار احلادة على أساس مجع مكوناته املصنفة: ٢-١-٤اجلدول 

 :جمموع املكونات املصنفة يف :يفيصنف املخلوط 

 M×احلادة األوىل احلادة األوىل
    )أ(

  <٢٥٪ 

 ٪٢٥>   احلادة الثانية) + احلادة األوىل × ١٠ × M( احلادة الثانية

 ٪٢٥> احلادة الثالثة ) + احلادة الثانية × ١٠) + (احلادة األوىل × ١٠٠ × M( احلادة الثالثة

  ٥-٥-٥-٣-١-٤، ا نظر الفقرة Mمل التضاعف لالطالع على شرح معا )أ  (

 التصنيف يف الفئات املزمنة األوىل والثانية والثالثة والرابعة ٤-٥-٥-٣-١-٤

فإذا كان جمموع مجيع هذه  . ١   أوال، يـتم اسـتعراض مجيع املكونات املصنفة يف الفئة املزمنة               ١-٤-٥-٥-٣-١-٤
وإذا كانت نتيجة احلساب هي تصنيف املخلوط . ١يصنف يف الفئة املزمنة  يف املائة، فإن املخلوط ٢٥املكونات يزيد على 

 .  تكون عملية التصنيف قد اكتملت١يف الفئة املزمنة 

. ٢، ينظر يف تصنيفه يف الفئة املزمنة ١   ويف احلاالت اليت مل يصنف فيها املخلوط يف الفئة املزمنة ٢-٤-٥-٥-٣-١-٤
 مضافا إليه جمموع ١ أمثال جمموع مجيع املكونات املصنفة يف الفئة املزمنة ١٠ إذا كان ٢ويصنف املخلوط يف الفئة املزمنة 

وإذا كانت نتيجة احلساب هي تصنيف املخلوط يف الفئة .  يف املائة٢٥ يزيد على ٢مجيع املكونات املصنفة يف الفئة املزمنة 
 .، تكون عملية التصنيف قد اكتملت٢املزمنة 

 أو الثانية، ينظر يف تصنيفه يف الفئة  ١احلاالت اليت مل يصنف فيها املخلوط يف الفئة املزمنة             ويف     ٣-٤-٥-٥-٣-١-٤
 مضافا ١ مثل جمموع مجيع املكونات املصنفة يف الفئة املزمنة ١٠٠  إذا كان ٣ويصنف املخلوط يف الفئة املزمنة . ٣املزمنة 

 مضافا إليه جمموع مجيع املكونات املصنفة يف الفئة املزمنة ٢زمنة  أمثال جمموع مجيع املكونات املصنفة يف الفئة امل١٠إليه 
 . يف املائة٢٥ يزيد على ٣

 أو الثانية أو الثالثة، ينظر يف تصنيفه ١   ويف احلاالت اليت مل يصنف فيها املخلوط يف الفئة املزمنة ٤-٤-٥-٥-٣-١-٤
 كان جمموع النسب املئوية للمكونات املصنفة يف الفئات املزمنة  إذا٤ويصنف املخلوط يف الفئة املزمنة . ٤يف الفئة املزمنة 

 . يف املائة٢٥األوىل والثانية والثالثة والرابعة يزيد على 

 ملخص لتصنيف املخاليط يف فئات اخلطر املزمن على أساس هذه           ٣-١-٤   ويـرد يف اجلدول        ٥-٤-٥-٥-٣-١-٤
 .الطريقة جلمع املكونات املصنفة

 نيف األخطار املزمنة ملخلوط على أساس مجع مكوناته املصنفةتص: ٣-١-٤اجلدول 

 :جمموع املكونات املصنفة يف :يصنف املخلوط يف

M × ١املزمنة  ١املزمنة 
 ٪٢٥أكرب من   )أ(

 ٪٢٥أكرب من   ٢املزمنة ) + ١املزمنة × ١٠ ×M( ٢املزمنة 

 ٪٢٥أكرب من  ٣ة املزمن) + ٢املزمنة  × ١٠) + (١املزمنة  × ١٠٠ × M( ٣املزمنة 

 ٪٢٥أكرب من  ٤املزمنة  + ٣املزمنة  + ٢املزمنة  + ١املزمنة  ٤املزمنة 

 .٥-٥-٥-٣-١-٤، انظر الفقرة Mلالطالع على شرح املعامل  )أ  (
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 املخاليط اليت حتتوي مكونات عالية السمية ٥-٥-٥-٣-١-٤

ل يف مسية   /مغم١ت اليت تقل كثريا عن      قد تؤثر املكونات املصنفة يف الفئة احلادة األوىل ذات السميا          
وعندما حيتوي املخلوط مكونات مصنفة . املخلوط، وينبغي أن يعطى هلا وزن كبري لدى تطبيق طريقة اجلمع يف التصنيف

 ٤-٥-٥-٣-١-٤ و ٣-٥-٥-٣-١-٤، فإنه ينبغي تطبيق النهج املرحلي املبني يف         ١الفـئة احلادة األوىل أو الفئة املزمنة        يف  
م اجملموع املرجح عن طريق ضرب تركيزات مركبات الفئة احلادة األوىل يف معامل تضاعف، بدال من جمرد مجع               باستخدا

 وتركيز املكون املصنف ٢-١-٤يف العمود األمين من اجلدول " الفئة احلادة األوىل"ويعين هذا ضرب تركيز . النسب املئوية
وحيدد ُمعامل التضاعف الذي يطبق .  يف معامل التضاعف املناسب٣-١-٤ يف العمود األمين من اجلدول ١يف الفئة املزمنة 

لذلك، حيتاج الشخص املسؤول عن     .  أدناه ٤-١-٤هـذه املكونات باستخدام قيمة السمية على النحو امللخص يف اجلدول            عـلى   
ه بقيمة معامل التضاعف لكي     املزمنة األوىل، إىل إبالغ   /التصـنيف، مـن أجل تصنيف خملوط حيتوي مكونات مصنفه يف الفئة احلادة            

عند توفر  ) ٢-٥-٣-١-٤انظر الفقرة   (يسـتطيع تطبيق طريقة مجع املكونات املصنفة، وكبديل لذلك قد تستخدم املعادلة اجلمعية              
تتوفر بـيانات السـمية جلميع املكونات العالية السمية يف املخلوط ووجود أدلة مقنعة بأن مجيع املكونات، مبا فيها املكونات اليت ال                      
 .بشأهنا بيانات حمددة للسمية احلادة، ذات مسية منخفضة أو عدمية السمية وأهنا ال تسهم بشكل يذكر يف اخلطر البيئي للمخلوط

 معامالت التضاعف للمكونات العالية السمية يف املخاليط: ٤-١-٤اجلدول 

 ٥٠ق)ف(قيمة ت )M(معامل التضاعف 

 ١ ≤ ٥٠ق)ف( ت< ٠,١ ١
 ٠,١ ≤ ٥٠ق)ف( ت< ٠,٠١ ١٠
 ٠,٠١ ≤ ٥٠ق)ف( ت<٠,٠٠١ ١٠٠
 ٠,٠٠١ ≤ ٥٠ق)ف( ت<٠,٠٠٠١ ١ ٠٠٠
 ٠,٠٠٠١ ≤ ٥٠ق)ف( ت<٠,٠٠٠٠١ ١٠ ٠٠٠

 )١٠االستمرار مع استخدام املضاعف ( 

 تصنيف املخاليط اليت حتتوي مكونات ال تتوفر بشأهنا أية معلومات قابلة لالستخدام ٦-٣-١-٤

أو املزمن بشأن واحد أو أكثر من       / اخلطر املائي السمي احلاد و     يف حالة عدم توفر بيانات مفيدة عن       
ويف هذه احلالة، ينبغي تصنيف املخلوط على أساس . املكونات املهمة، يستنتج أنه ال ميكن تعيني فئة خطر حمددة للمخلوط

ات غري معروفة األخطار نسبة س يف املائة من املخلوط تتركب من مكون"املكونات املعروفة فقط، مع ذكر بيان إضايف بأن 
 ".بالنسبة للبيئة املائية

 تبليغ معلومات األخطار ٤-١-٤

تبليغ معلومات "تـرد االعتـبارات العامـة واعتبارات خاصة بشأن اشتراطات الوسم حتت عنوان        
ة  أمثل ٣ويتضمن املرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل   ("الوسم: األخطـار 

 .للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة
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 عناصر الوسم لألخطار على البيئة املائية: ٥-١-٤جلدول ا

 السمية احلادة

  ١الفئة  ٢الفئة  ٣الفئة 

 الرمز البيئة بدون رمز بدون رمز

 لمة التنبيهك حتذير بدون كلمة تنبيه بدون كلمة تنبيه

 بيان األخطار مسية جدا للحياة املائية مسية للحياة املائية مضرة للحياة املائية

 السمية املزمنة

  ١الفئة  ٢الفئة  ٣الفئة  ٤الفئة 

 الرمز البيئة البيئة بدون رمز بدون رمز
 كلمة التنبيه حتذير بدون كلمة تنبيه بدون كلمة تنبيه بدون كلمة تنبيه

تأثريات مضرة قد حتدث 
طويلة األجل للحياة 

 املائية

مضرة للحياة املائية، 
وتأثريات مستمرة على 

 األجل الطويل

مسية للحياة املائية، 
وتأثريات مضرة على 

 األجل الطويل

مسية جدا للحياة املائية، 
وتأثريات مضرة على 

 األجل الطويل

 بيان األخطار

 خاليط اخلطرة على البيئة املائيةخمطط اختاذ القرار بشأن املواد وامل ٥-١-٤

ال ميـثل املخطط التايل الختاذ القرار جزءا من نظام التصنيف املتوائم وإمنا يورد هنا كإرشاد إضايف                  
 .ويوصى بقوة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام خمطط اختاذ القرار. حسبو



 

-233- 

 ١-١-٤قرار خمطط اختاذ ال  ١-٥-١-٤

 يتبع يف الصفحة التالية

 ــــــــــــــــــ
أو على /و) ٩ واملرفق ١٣-٢-١-٤انظر (أو بيانات مقيسة /ميكن أن يبىن التصنيف على بيانات حمسوبة و )١(

 ).٩ باملرفق ٥-٤-٦-٩انظر  م (قرارات تتخذ بالقياس 
 . تستخدم فئات تصنيف معينة إال يف بعض النظم دون غريها                       ختتلف اشتراطات الوسم من جهاز تنظيمي إىل آخر، وميكن أال                       )٢(
 .٩ باملرفق ٥-٩فصل م  وال١-١-٤ حتت اجلدول ٤انظر امللحوظة  )٣(

 ال؟)السمية، التحلل، التراكم األحيائي ()١(هل توجد معلومات كافية للتصنيف: املادة

 : هل تتوفر بيانات عن:السمية احلادة
 أو/ل أو أقل، و/ مغم١): أمساك( ٥٠ ساعة ت ق٩٦ •
 أو/ل أو أقل، و/ مغم١): قشريات( ٥٠ ساعة ت ف٤٨ •
 ل أو أقل؟/ مغم١): نباتات مائية أخرى/طحالب( ٥٠ ساعة ت ف ن٧٢ •

نعم

 مسية حادة 
 ١الفئة 

 حتذير 

نعم

 ال

السمية املزمنة
 أو/هل املادة غري قابلة للتحلل بسرعة؟ و

ألحيائي مقدرامعامل التركز ا  (هل املادة قادرة على التراكم األحيائي       
٤ أوم أو أكثر، أو يف حالة عدم توفر هذا املعامل، لوك         ٥٠٠باالختبار  
 ؟))٣(أو أكثر

 

نعم

 مسية حادة
 ١الفئة 

 

 حتذير

: هل تتوفر بيانات عنالسمية احلادة
 أو/ل أو أقل، و/ مغم١٠): أمساك(ساعة ٩٦ ٥٠ت ق  �
 أو/ل أو أقل، و/م مغ١٠): قشريات(ساعة ٤٨ ٥٠ت ق �
):نباتات مائية أخرى/طحالب (٩٦ ساعة أو ٧٢ ٥٠ت ف ن �

 ل أو أقل؟/مغم١٠

 مسية حادة
 )٢(٢الفئة 

و

 السمية املزمنة
 أو/هل املادة غري قابلة للتحلل بسرعة؟ و �
معامل التركز(هل املادة قادرة على التراكم األحيائي  �

توفر هذا أو أكثر، أو يف حالة عدم ٥٠٠األحيائي 
 ؟))٣( أو أكثر٤ أوماملعامل، لو ك

 نعم

 مسية حادةو
 ٢الفئة 

 
NOEC ما مل تكن

للسمية املزمنة 
ل/ مغم١أكرب من 

ال

نعم

تؤخذ قيمة 
 ٥٠ق)ف(ت

للمخلوط من 
٢-١-٤املخطط 
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 يتبع يف الصفحة التالية

 ــــــــــــــــــــــ
 ختتلف اشتراطات الوسم من جهاز تنظيمي إىل آخر، وميكن أال تستخدم فئات تصنيف معينة إال يف بعض )٢(

 .النظم دون غريها
 .٩ باملرفق ٥-٩فصل م  وال١-١-٤ حتت اجلدول ٤انظر امللحوظة  )٣(
 .٧-٥-٣-٩ م قسم الفرعي، ال٩ بدرجة أكرب يف املرفق ٥، وقد طورت امللحوظة ١-١-٤انظر اجلدول  )٤(
 .١٢-٢-١-٤انظر   )٥(

ال

:السمية املزمنة
 أو/وهل ال تتحلل بسرعة؟  �
 تساوي أوBCF: (م األحيائي هل هلا قدرة على التراك     �

أوم أو يف حالة عـدم توفرها لوك      ٥٠٠أكـرب مـن     
 )٣(؟)٤تساوي أو أكرب من 

 

 مزمنة
 ٣الفئة 
 
NOEC ما مل تكن 

١املزمنة أكرب من 
 ل/مغم

 )٥(السمية املزمنة
 و؟ )٤( الذوبان وبدون مسية حادةضعيفةهل  �
 وهل ال تتحلل بسرعة؟  �
٥٠٠ تساوي أو أكرب من      (BCF حيائيهل هلا قدرة للتراكم األ     •

 )٣(؟)٤ تساوي أو أكرب منأومأو يف حالة عدم توفرها لوك

 مزمنة
 )٥(٤الفئة 

NOECما مل تكن 

املزمنة أكرب من 
 ل/مغم١

 :هل هلا: السمية احلادة
 أو/ل و/ مغم١٠٠ ساعة تساوي أو أقل من ٩٦) أمساك (٥٠ت ق �
 أو/ل، و/ مغم١٠٠عة تساوي أو أقل من  سا٤٨) قشريات (٥٠ت ف �
ساعة تساوي٩٦ أو ٧٢) طحالب، أو نباتات مائية أخرى (٥٠ت ف ن �

 ل؟/ مغم١٠٠أو أقل من 

نعم

 حادة
 )٢(٣الفئة 

و
ال

 ال تصنف
 ال

نعم

نعم
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 يتبع يف الصفحة التالية

___________________________ 

 .راطات الوسم من جهاز تنظيمي إىل آخر، وميكن أال تستخدم فئات تصنيف معينة إال يف بعض النظم دون غريها                                           ختتلف اشت   )٢(

السمية احلادة
، أو )قشريات( ساعة   ٤٨ ٥٠، أو ت ف   )أمساك( ساعة   ٩٦ ٥٠هـل ت ق
 )نباتات مائية أخرى/طحالب(اعة  س٩٦ أو ٧٢ ٥٠ت ف ن

 ل أو أقل؟/ مغم١ �
نعم

 مسية حادة
 ١الفئة 

 حتذير   

نعم ال

السمية احلادة
، أو )أمساك( ساعة   ٩٦ ٥٠هـل ت ق

، أو )قشريات(سـاعة   ٤٨ ٥٠ت ف
/طحالب( ساعة   ٩٦ أو   ٧٢ ٥٠ت ف ن

 )نباتات مائية أخرى
 ل أو أقل؟/ مغم١٠٠   �  

سمية احلادةال
ساعة٤٨ ٥٠، أو ت ف   )أمساك( ساعة   ٩٦ ٥٠هل ت ق

/طحالب( ساعة ٩٦ أو ٧٢ ٥٠، أو ت ف ن    )قشريات(
 )نباتات مائية أخرى

 ل أو أقل؟/ مغم١٠ �

نعم

 مسية حادة
 )٢(٢الفئة 

ال

ال

  للمخاليط٢-١-٤تؤخذ القيم من املخطط 

و

و

 مسية حادة
 )٢(٣الفئة 

السمية املزمنة
  بشأن تصنيف السمية املزمنة٣-١-٤املخططانظر

و

نعم

 ال

 هـل تتوفر للمخلوط ككل بيانات مسية مائية لألمساك والقشريات:املخلـوط 
 النباتات املائية؟/والطحالب

 ال يصنف
 للسمية احلادة
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 يتبع يف الصفحة التالية
 ـــــــــــــــ

 .ختتلف اشتراطات الوسم من جهاز تنظيمي إىل آخر، وميكن أال تستخدم فئات تصنيف معينة إال يف بعض النظم دون غريها                                              )٢(
 من املخلوط ٪نسبة س " حالة عدم توفر معلومات عن مجيع املكونات، يدرج يف بطاقة الوسم بيان بأن يف )٦(

وكبديل لذلك، يف حالة احتواء املخلوط مكونات شديدة السمية، ". تتكون من مكونات غري معروفة األخطار بالنسبة للبيئة املائية
 إسهام مجيع املكونات األخرى بدرجة كبرية يف خطر املخلوط، عندئذ قد وتوفر قيم مسية هلذه املكونات الشديدة السمية وعدم

ويف هذه احلالة واحلاالت األخرى حيث تتوفر قيــم جلميـع املكونات، ). ٥-٥-٥-٣-١-٤انظر (تستخدم  املعادلة اجلمعية 
 .ال ميكن التصنيف يف الفئة احلادة إال على أساس املعادلة اجلمعية

 .٥-٥-٥-٣-١-٤انظر   ،M املعامل لالطالع على شرح )٧(

ــبادئ ــبق م ــل تنط ه
يصنف يف الفئةنعم  االستكمال؟

 املناسبة

 ال

 :)٦(تاحة عن املكونات يف طريقة مجع املكونات كما يليتستخدم مجيع املعلومات امل
، تعني فئة السمية هلذا اجلزء من املخلوط)٢-١-٤املخطط (لـلمكونات الـيت تـتوفر هلا قيم مسية، تطبق املعادلة اجلمعية          �

 وتستخدم هذه املعلومات يف طريقة مجع املكونات كما يلي؛
 .مجع املكونات كما يليتدخل املكونات املصنفة مباشرة يف طريقة  �

نعم

 نعم
 :جمموع املكونات املصنفة يف

M ×١السمية احلادة الفئة  �
  أو أكثر؟٪٢٥:)٧(

 مسية حادةنعم
 )٢(٢الفئة 

نعم
 مسية حادة

 )٢(٣الفئة 

ال

:جمموع املكونات املصنفة يف
M ×١حادة ( �

  أو أكثر؟٪٢:٢٥حادة) +١٠×) ٧(

ال

: املصنفة يفجمموع املكونات
M×١حادة  ( �

)١٠×٢حادة  ) + (١٠٠ ×)٧(
  أو أكثر؟٪٣:٢٥حادة+

 مسية حادة
 ١الفئة 

 حتذير 

ال

و

و

ال يصنف يف فئةو
 السمية احلادة

 السمية املزمنة
  بشأن تصنيف السمية املزمنة٣-١-٤انظر املخطط 

ال
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 )املعادلة اجلمعية (٢-١-٤خمطط اختاذ القرار بشأن املخاليط 

 ـــــــــــــــ
 .٥-٥-٥-٣-١-٤انظر   ،Mلالطالع على شرح املعامل  )٧(

:تطبق الطريقة اجلمعية

∑∑ =
n occm CEL

Ci

CEL

Ci

)()( 50
 

 :حيث
Ci  =  تركيز املكونi ) نسبة وزنية( 

L(E)C occ = )للمكون ٥٠ أو ت ف٥٠ت ق) ل/مغم i 
n  = عدد املكونات 

L(E)C50m = جلزء املخلوط الذي تتوفر بشأنه      ٥٠ق)ف(ت 
 بيانات اختبار

ــط ــيمة إىل املخط ــنقل الق ت
 اليط للمخ١-١-٤

نعم :جمموع املكونات املصنفة
M×  مسية مزمنة ١ة الفئ�   

  أو أكثر؟٪٢٥: )٧(

نعم

 مسي مزمن
 ٢الفئة 

 

نعم
 مسي مزمن

 ٣الفئة 

ال

:جمموع املكونات املصنفة
M × ١مسية مزمنة (�   

  أو أكثر؟٪٢٥: ٢مسية مزمنة ) + ١٠ × )٧(

ال

:جمموع املكونات املصنفة
M×١مزمنة (�   

  أو أكثر؟٪٣:٢٥مزمنة) +١٠×٢مزمنة) + (١٠٠×)٧(

 مسي مزمن
 ١الفئة 

 حتذير   

ال

:جمموع املكونات املصنفة
  أو أكثر؟٪٤:٢٥مزمنة +٣مزمنة +٢مزمنة + ١مزمنة �   

 

 مسي مزمننعم
 ٤الفئة 

ال يصنف مسي 
 مزمن

ال

)تصنيف السمية املزمنة (٣-١-٤  خمطط اختاذ القرار بشأن املخاليط



 

 


