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  ٩املرفق 

  )١( على البيئة املائيةطورةتوجيه بشأن اخل
  مقدمة  ١- ٩م 
 على أن املعلومات التفصيلية الـضرورية       ، لدى وضع جمموعة معايري تعيني املواد اخلطرة على البيئة املائية          ،اتفق  ١-١-٩م 

لذلك فإن  . بةالبيئة املائية قد أسفر عن وضع نظام معقد يقتضي استخدامه توجيهات مناس            تتعرض هلا  اليت للخطورةللتعريف الصحيح   
  :اهلدف من هذه الوثيقة هدف مزدوج

  تقدمي وصف للنظام وتوجيهات الستخدامه؛  )أ(  
  .توفري توجيهات لتفسري البيانات اليت ميكن استخدامها يف تطبيق معايري التصنيف  )ب(  

. على البيئة املائية  را   خط  الذاتية،   خواصها، حبكم    تشكل  هبدف تعريف املواد اليت      طورةوقد وضع خمطط تصنيف اخل      ٢-١-٩م 
وتتناول معظم البيانات املتاحـة     .  والكائنات العضوية اليت تعيش فيها     ومياه البحار ويف هذا السياق، تعين البيئة املائية النظم البيئية للمياه العذبة           

ن الرواسب املائية، وال الكائنات العـضوية  والتعريف حمدود النطاق من حيث إنه ال يتضمـن حىت اآل     . بالنسبة ألغلبية املواد هذا اجملال البيئي     
  . أنه ميكن أن تغطي املعايري املختارة هذه الكائنات إىل حد ماعلى الرغم من اليت على قمة السلسلة الغذائية املائية، األعلى

بيئة املـستقبلة   الذلك ألنه ، حمدودية نطاقه معرض للخطرعلى الرغم من   أن هذا اجملال     املسلم به إىل حد كبري    ومن    ٣-١-٩م 
كما أن هذا اجملال البيئي معقد نظراً ألن أي نظام يسعى           . النهائية لكثري من املواد الضارة، وألن الكائنات العضوية اليت تعيش فيه حساسة           

يف فرادى أنـواع  ها هذه التأثريات من حيث تأثرياهتا األوسع يف النظم البيئية أكثر من     حيدد   على البيئة ال بد أن      مصادر اخلطورة   إىل تعيني   
التالية، مت اختيار جمموعة حمدودة من اخلصائص النوعية للمواد ميكن مـن            قسام  وكما سريد بالتفصيل يف األ    . الكائنات واجملموعات احلية  

ئي الفعلـي أو    السمية املائية احلادة؛ والسمية املائية املزمنة؛ وعدم قابلية التحلل؛ والتراكم األحيـا           : خالهلا وصف اخلطر على أفضل وجه     
  .على البيئة املائيةاخلطورة  بالتفصيل مربرات اختيار هذه البيانات كوسائل لتعيني ٢-٩وتشـرح يف الـقسم م . احملتمل

 نطاقاً واسـعاً مـن      املوادويشمل مصطلح   . ، يف هذه املرحلة، على تطبيق املعايري على املواد        يقتصر هذا املرفق  و  ٤-١-٩م 
 التاليـة بعـض     قـسام وهلذا، توفر األ  . ل الكثري منها حتديات أمام أي نظام تصنيف يقوم على معايري صارمة           املنتجات الكيميائية ميث  

وبينما تنطبق املعايري املنسقة بسهولة أكرب على       . التوجيهات ملواجهة هذه التحديات استناداً إىل اخلربة العملية ومربرات علمية واضحة          
، يشار إىل بعض املواد اليت تندرج حتت هذا التعريـف يف            )٢-١انظر التعريف يف الفصل     (دد  تصنيف املواد املفردة ذات التركيب احمل     

وميكن وصفها يف معظم احلاالت بأهنا جمموعة متجانسة من املواد هلا نطاق معني من طول               ". املخاليط املعقدة "كثري من األحيان باسم     
د وضعت منهجيات خاصة لالختبار توفر بيانات لتقدير اخلطر الكـامن           وق. عدد االستبداالت أو درجة االستبدال    /سلسلة الكربون 

. اخلواص املختلفة تتعلق هبذه     قساموتقدم توجيهات أكثر حتديداً يف األ     . بالنسبة للكائنات العضوية املائية، والتراكم األحيائي، والتحلل      
  ".املتعددة املكوناتاملواد "أو " املواد املعقدة"وألغراض هذه التوجيهات، تسمى تلك املواد 

وهي السمية املائية احلادة، والسمية املائية املزمنة، وقابلية التحلل، والتراكم  (اخلواصوميكن أن ميثل كل من هذه   ٥-١-٩م 
ألي فبينما توجد مبادئ توجيهية متفق عليها دولياً لالختبار ينبغي استخدامها           . مشكلة تفسري معقدة، حىت بالنسبة للخرباء     ) األحيائي

 كثري من البيانات اليت ميكن استخدامها يف التصنيف وفقاً هلذه االختبـارات         التوصل إىل بيانات جديدة ميكن احلصول عليها، مل ميكن        
وحىت يف احلاالت اليت اتبعت فيها اختبارات قياسية، متثل مواد معينة، مثل املواد املعقدة، واملواد غري املـستقرة يف حماليلـها                     . القياسية

ومن هنا فإن البيانات . ، مشكالت حساسة يف التفسري عند استخدام النتائج يف إطار خمطط التصنيفوما إىل ذلكائية، والبوليمرات، امل

____________  
)١(  OECD Environment, Health and Safety Publications, Series on Testing and Assessment, No 27, Environment 

Directorate, Organization for economic Co-operation and Development, April 2001.  
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املتاحة تتعلق بطائفة متنوعة كبرية لكائنات االختبار القياسية وغري القياسية من أصل حبري أو من املياه العذبة، وملدد وأهداف اختبار                    
 التراكم يةوميكن االستدالل على إمكان. ميكن أن تكون بيانات التحلل أحيائية أو غري أحيائية وميكن أن تتباين يف صلتها بالبيئةو. خمتلفة

غري أنه ميكـن أن  . واملاء) األوكتانول(األحيائي بالنسبة لكثري من املواد الكيميائية العضوية من معامل التوّزع بني الكحول األوكتيلي      
  .ة عوامل أخرى، ويتعني أخذ تلك العوامل يف االعتباريتأثر بعد

ومن الواضح أن اهلدف من النظام املنسق عاملياً هو أنه ينبغي، بعد االتفاق على جمموعة مشتركة من املعـايري،                     ٦-١-٩م 
ال بد أن يكون هنـاك  ولكي حيدث ذلك . استخدام جمموعة بيانات مشتركة أيضاً حبيث يتحقق قبول عاملي للتصنيف مىت أجنز النظام   

فهم مشترك لنوع البيانات اليت ميكن استخدامها يف تطبيق املعايري، سواء يف الطابع أو النوعية، وبالتايل تفسري مشترك للبيانات عنـد                     
ح من هنا، كان هناك إحساس بضرورة وجود وثيقة توجيهية تتسم بالشفافية للوصول إىل توسـيع وشـر                . تقييمها وفقاً هلذه املعايري   

ويكتسب ذلك أمهية خاصة نظراً ألن أي نظام منـسق          . املعايري بأسلوب حيقق فهماً مشتركاً ملربراهتا وهنجاً مشتركاً لتفسري البيانات         
يعتمد بشدة على التصنيف الذايت الذي يقوم به املنتجون واملوردون، وعلـى تـصنيفات مقبولـة                " عامل املواد الكيميائية  "يطبق على   

من هنا، فإن هذه الوثيقة التوجيهية تتوخى . دود الوطنية بدون أن ختضع لفحص صارم من جانب األجهزة التنظيمية        بالضرورة عرب احل  
  .إعالم القارئ بشأن عدد من اجملاالت الرئيسية، وبالتايل توجيهه بأسلوب متسق من أجل حتقيق نظام منسق وتلقائي حقاً

لياً للمعايري ومربرات اختيار املعايري، واستعراض عام لكيفية عمـل النظـام يف           أوالً، ُتوفّر هذه الوثيقة شرحاً تفصي       ٧-١-٩م 
 املصادر املشتركة للبيانات، وضرورة تطبيق معايري اجلودة، وطريقة إجراء التصنيف           قسمويتناول هذا ال  ). ٢-٩القسم م   (املمارسة العملية   

  .ن البيانات إىل تصنيف مبهم، واملشكالت الشائعـة األخرى للتصنيفيف حالة عدم اكتمال البيانات أو عندما تفضي جمموعة ضخمة م
ثانياً، تقدم هذه الوثيقة مشورة تقنية تفصيلية بشأن تفسري البيانات املستمدة من قواعد البيانات املتاحة، مبـا يف                    ٨-١-٩م 

وهي تصف مشكالت   .  على خصائص بعينها   ذلك املشورة بشأن طريقة استخدام البيانات غري القياسية، ومعايري جودة حمددة تنطبق           
، أي املواد اليت ال تنطبق عليها طرق االختبار القياسية أو اليت تسبب صعوبات يف التفـسري،                 "املواد الصعبة   "  تفسري البيانات املتعلقة ب   

 النظام يعتمد بقدر اإلمكان على ويتم التركيز على تفسري البيانات أكثر منه على االختبارات، ألن. وتقدم مشورة بشأن احللول املناسبة
 األربع الرئيسية، وهي السمية املائيـة احلـادة         اخلواصوتدرس  . أفضل البيانات املتاحة وعلى البيانات اليت تقتضيها اللوائح التنظيمية        

  . مستقلة، لكل منها بصورة)٥-٩القسم م (، والتراكم األحيائي )٤-٩القسم م (، وقابلية التحلل )٣-٩القسم م (واملزمنة 
، كما أن التفسري يعتمد دائماً على قـدرة وخـربة األشـخاص       واسعاًوميكن أن يكون نطاق مشاكل التفسري         ٩-١-٩م 

إال أنه ميكن حتديد بعض الصعوبات الشائعة وتقدمي توجيهات تنطوي على رأي خبري ميكن استخدامها . املسؤولني عن إجراء التصنيف
  :وميكن أن تندرج هذه الصعوبات حتت عدد من املسائل املتداخلة. جة موثوق هبا ومتسقةكوسيلة تساعد يف التوصل إىل نتي

  الصعوبة يف تطبيق إجراءات االختبار الراهنة على عدد من أنواع املواد؛  )أ(
  ومن املواد األخرى؛" اليت يصعب اختبارها"الصعوبة يف تفسري البيانات املستمدة من املواد   )ب(
  .سري خمتلف جمموعات البيانات املستمدة من طائفة واسعة من املصادرالصعوبة يف تف  )ج(

وال ميثل االختبار والتفسري فيما يتعلق مبواد عضوية كثرية أية صعوبات عند تطبيق كل من املبادئ التوجيهيـة                    ١٠-١-٩م 
وهناك عدد من مشكالت التفسري النمطية      . ومعايري التصنيف اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي         ) التوجيهات(

 ":املواد الصعبة"وتسمى هذه املواد عادة . اليت ميكن أن تظهر مع ذلك، وهي تتعلق بنوع املادة موضع الفحص

يصعب اختبار هذه املواد ألهنا متثل مشكالت يف حتضري احمللول، ويف احملافظـة             : املواد الضعيفة الذوبان    )أ(  
وباإلضافة إىل ذلك، فإن بيانات كثرية متاحـة  . قق أثناء إجراء اختبار السمية املائيةعلى التركيز، والتح  

بتركيزات أعلى من درجة قابلية الذوبان يف املاء        " حماليل"عن هذه املواد قد مت احلصول عليها باستخدام         
 بدون تأثري    أو التركيز  ٥٠ق)ف(مما يسفر عن مشاكل تفسري كبرية يف تعيني القيم الصحيحة للمعيار ت           

كما أن تفسري سلوك التوّزع ميكن أن ميثل مشكلة حيث تتفاقم مـشكلة             . ملحوظ ألغراض التصنيف  
وقد يصعب تقدير   . قابلية الذوبان الضعيفة يف املاء واألوكتانول بعدم كفاية احلساسية يف طريقة التحليل           
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على أهنا أقل من حد الكشف، مما يفضي قابلية الذوبان يف املاء، وكثرياً ما تسجل قابلية الذوبان ببساطة        
وقد تفضي قابلية الذوبان الضعيفة يف      . إىل مشاكل يف تفسري دراسات السمية املائية والتراكم األحيائي        

دراسات التحلل األحيائي إىل اخنفاض التوافر احليوي، وبالتايل إىل معدالت أقل من املعدالت املتوقعـة               
 الطريقة احملددة لالختبار، أو اختيار اإلجراءات اليت تستخدم         تكونن   ميكن أ  ومن هنا . للتحلل األحيائي 

  ؛كبريةأمهية 
بسرعة يف نظام االختبار مـشاكل يف االختبـار         ) أو تتفاعل (متثل املواد اليت تتحلل     : املواد غري املستقرة    )ب(

الختبار قد أجري ومن الضروري التأكد من استخدام املنهجية الصحيحة، وحتديد ما إذا كان ا. والتفسري
  للمادة أو لناتج التحلل أو ناتج التفاعل، وما إذا كانت البيانات الناجتة ختص تصنيف املادة األم؛

ينبغي أن تقّيم هذه املواد، اليت من الواضح أهنا متثل مشكالت يف االختبار عند استخدامها يف   : املواد الطيارة   )ج(
وال مناص من فقدان املـواد      . حنو مناسب على تركيزات التعرض    النظم املفتوحة، للتأكد من احملافظة على       

  املختربة أثناء إجراء اختبار التحلل األحيائي يف بعض طرائق االختبار، مما يؤدي إىل سوء تفسري النتائج؛
ابتها إن هذه املواد، ومن أمثلتها خماليط اهلدروكربونات، ال ميكن إذ         : املواد املعقَّدة أو املتعددة املكونات      )د(

لذلك، ينبغي إيالء اعتبار الستخدام     .  الرصَد مستحيالً  جيعللتكوين حماليل متجانسة، وتعدد املكونات      
 Water accommodated) (fractions (WAFs)البيانات املستمدة من اختبار األجزاء املستذوبة يف املـاء  

 وميثل التحلل األحيائي، والتراكم .لتعيني السميـة املائية، واستخدام تلـك البيانات يف خمطط التصنيف    
األحيائي، وسلوك التوّزع وقابلية الذوبان يف املاء، مجيعها، مشاكل يف التفسري حيث قد يـسلك كـل     

  مكون من مكونات املخلوط سلوكاً خمتلفاً؛
للذوبان غالباً ما يكون نطاق األوزان اجلزيئية هلذه املواد واسعاً، مع جزء واحد فقط قابل               : البوليمرات  )ه(

وتتوفر طرائق خاصة لتعيني اجلزء الذواب يف املاء، وينبغي استخدام هذه البيانـات يف تفـسري             . يف املاء 
  بيانات االختبار تبعاً ملعايري التصنيف؛

ميكن هلذه املواد، اليت ميكن أن تتفاعل مع الوسط احمليط، أن تـسبب             : املركبات غري العضوية والفلزات     )و(
كما . وما إىل ذلكت املائية اليت تعتمد على عوامل مثل األس اهلدروجيين، وُعْسر املاء،            نطاقاً من السميا  

ويف حالة الفلـزات    .  تركيزات معينة  املفيدة عند تنشأ مشاكل يف التفسري من اختبار العناصر األساسية         
ات العضوية ذا   واملركبات غري العضوية للفلزات، يكون مفهوم قابلية التحلل بالشكل املطبق على املركب           

  وباملثل، ينبغي التعامل حبرص مع استخدام بيانات التراكم األحيائي؛. معىن حمدود أو بال معىن
ميكن هلذه املواد أن تكوِّن مستحلبات يصعب فيها تقدير التوافر احليوي        : املواد املخفضة للتوتر السطحي     )ز(

اجلسيمات الغروية مبالغة يف تقدير اجلـزء       وميكن أن تترتب على تكون      . حىت للمحاليل احملضرة بعناية   
وهذا ميثل مشاكل كبرية يف تفسري دراسـات        . املتاح حيوياً، حىت إذا كانت احملاليل قد تكونت ظاهرياً        

  قابلية الذوبان يف املاء، ومعامل التوّزع، والتراكم األحيائي، والسمية املائية؛
. تغري مدى التأين تبعاً لكمية األيونـات املـضادة يف الوسـط         ميكن هلذه املواد أن     : املواد القابلة للتأين    )ح(

  ، مثالً، هلا درجات تأين ختتلف بشكل جذري تبعاً لألس اهلدروجيين؛واملواد القاعديةفاألمحاض 
ميكن أن متثل هـذه املـواد مشاكل يف اختبار الطحالب والنباتات املائية بـسبب صـّد               : املواد امللوَّنة   )ط(

  الضوء الساقط؛
قد حتتوي بعض املواد شوائب ميكن أن تتغري نسبتها أو طبيعتها الكيميائية من دفعة إنتاج إىل                : الشوائب  )ي(

وميكن أن تنشأ مشاكل يف التفسري حيثما تكون مسية الشوائب أو قابلية ذوباهنـا يف املـاء أو                  . أخرى
  .ة يف بيانات السميةكلتيهما أكرب من مسية املادة األم، ومن مث ميكن أن تؤثر بدرجة ملحوظ
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وتبني هذه القائمة بعض املشاكل اليت تعترض عملية التثبت من مالءمة البيانات، وتفسريها وتطبيقها على خمطط                ١١-١-٩م 
 تفسري ٣-٩ويغطي القسم م .  التالية توجيهات تفصيلية ملعاجلة هذه املشاكل وعن مسائل أخرى متصلة هباقساموترد يف األ. التصنيف
املشار إليها أعاله، وتقـدم     " املواد الصعبة   "   مشاكل التفسري احملددة املتعلقة ب     قسمويتناول هذا ال  . السمية املائية احلادة واملزمنة   بيانات  

 وصفاً عاماً لبيانات    ٣-٩كما يغطي القسم م     . بعض املشورة بشأن مىت وكيف ميكن استخدام هذه البيانات يف إطار خمطط التصنيف            
 .ات االختبار املناسبة للحصول على هذه البياناتاالختبار ومنهجي

من هنا تدعو احلاجة . ويتوفر نطاق واسع من بيانات التحلل اليت يتعني تفسريها وفقاً ملعايري قابلية التحلل السريع  ١٢-١-٩م 
يف ذلك استخدام قـيم العمـر   إىل توجيهات عن كيفية استخدام هذه البيانات الناجتة وذلك باستخدام طرائق اختبار غري قياسية، مبا                

النصفي، حيثما تكون هذه القيم متاحة، للتحلل األويل، ومعدالت التحلل يف التربة ومعدالت التحلل يف البيئة، وكذلك عن إمكانية                   
لية التحلل  وصف موجز لتقنيات تقييم قاب يف هذا السياقكما يقدم. استقراء معدالت التحلل يف التربة الستنتاج معدالت التحلل املائي

  .٤-٩ م قسموترد هذه التوجيهات يف ال. وفقاً ملعايري التصنيف
وهو يعرض العالقة بـني املعـايري       .  الطرائق اليت تتيح تعيني إمكانات التراكم األحيائي       ٥-٩ويصف القسم م      ١٣-١-٩م 

احة، وعن طريقة تقدير معامل التوّزع انطالقاً مـن  ويوفر معامل التركّز األحيائي مؤشرات لتفسري البيانات املت. املتعلقة مبعامل التوّزع 
 يف حالة عدم وجود بيانات جتريبية، ويتناول بوجه خاص املشاكل احملددة املـشار              (QSARs)العالقات الكمية بني التركيب والنشاط      

  .ذات الوزن اجلزيئي الكبري املشاكل اليت تواجه عند التعامل مع املواد  أيضاًغطىوي. إليها أعاله فيما يتعلق باملواد الصعبة
 النشاط يف إطار النظام، ومـىت       - يغطي مسائل عامة تتعلق باستخدام عالقات التركيب         قسموقد أدرج أيضاً      ١٤-١-٩م 

وكنهج عام، من املقبول على نطاق واسع أنـه ينبغـي           .  الثالث موضع البحث   اخلواصوكيف ميكن استخدامها، بالنسبة لكل من       
وهكذا يقتصر اسـتخدام    .  النشاط عندما تكون هذه البيانات متاحة      -لتجريبية بدالً من بيانات عالقات التركيب       استخدام البيانات ا  

ومع ذلك، ليست كل املواد مناسـبة لتطبيـق         .  النشاط على احلاالت اليت ال تتوفر فيها بيانات موثوق هبا          -بيانات عالقة التركيب    
  . هذه القضية٦-٩التوجيهات املبينة يف القسم م  النشاط، وتعاجل -تقديرات عالقة التركيب 

 ومن الواضح أنه بالنسبة هلذه املركبـات .  للمشاكل اخلاصة املرتبطة بتصنيف الفلزات ومركباهتاقسموأخرياً، خيصص     ١٥-١-٩م 
 مبدأ عدم وجود   املاء، حىت إذا ظل      -ول  ميكن تطبيق عدد من املعايري احملددة مثل قابلية التحلل األحيائي، ومعامل التوّزع يف نظام األوكتان               ال

 الفلزات ومركباهتـا ميكـن أن       ذلك أن . وهكذا، يلزم اعتماد هنج خمتلف    . التدمري عن طريق التحلل، والتراكم األحيائي من املفاهيم املهمة        
واأليونـات الفلزيـة    . ود يف عمود املاء   تتفاعل مع الوسط الذي يؤثر يف قابلية ذوبان أيون الفلز، وتوزيعه يف عمود املاء، ونوع األيون املوج                

من هنا يلزم   . وتفاعل املادة مـع الوسط قد يزيد أو يقلل من تركيز األيونات وبالتايل السمية            . الذائبة هي اليت تتدخل بصفة عامة يف مسية املاء        
وإذا كان الوضع كذلك، دراسة مـا إذا كانـت   دراسة ما إذا كان من املرجح تكّون أيونات فلزية من املادة وذوبان هذه األيونات يف املاء،         

  . خمطط لتفسري النتائج اليت تستخلص من مثل هذا النوع من الدراسة٧-٩ويرد يف القسم م . تتكون بسرعة كافية تثري القلق
تعدو   الاوبينما تقدم الوثيقة التوجيهية مشورة مفيدة عن كيفية تطبيق املعايري يف طائفة واسعة من األوضاع، فإهن  ١٦-١-٩م 

لذا ينبغي رؤيتها كوثيقة دينامية تصف، مـن        . وال يرجى منها تغطية مجيع األوضاع اليت تنشأ يف التصنيف         . كوهنا توجيهية وحسب  
. وليس على األخطار احملتملة، وكذلك املعايري الثابتـة  اخلطورةناحية، مبادئ النظام األساسية اعتماداً، على سبيل املثال، على مصادر   

بغي، من ناحية أخرى، أن تكون الوثيقة مبثابة مستودع للخربة اليت تتراكم أثناء استخدام املخطط حبيث توفر التفسريات الـيت              كما ين 
  .متكن من تطبيق املعايري اليت تبدو ثابتة يف طائفة واسعة من احلاالت غري القياسية

  خمطط التصنيف املنسق  ٢-٩م 
  النطاق  ١-٢-٩م 

، من قبيل النظام األورويب املنطبق علـى        طورة النظم القائمة لتصنيف اخل    خذ يف احلسبان  األوضعت املعايري مع      
 اليت وضعها فريق طورةتوريد واستخدام املواد الكيميائية، والنظامني الكندي واألمريكي لتصنيف مبيدات اآلفات، وإجراءات تقييم اخل

، وخطة املنظمة البحرية الدولية املتعلق بامللوثات البحرية، والنظام األورويب (GESAMP)اخلرباء املعين باجلوانب العلمية للتلوث البحري 
وتشمل هذه الـنظم توريـد ومـن مث         . ، ونظام النقل الربي بالواليات املتحدة     (RID/ADR)للنقل بالطرق الربية والسكك احلديدية      

من هنا،  . ل املواد الكيميائية بالطرق الربية والسكك احلديدية      استخدام املواد الكيميائية، والنقل البحري للمواد الكيميائية، وكذلك نق        
وكان من الـضروري  . فإن املعايري املنسقة قصد هبا تعيني املواد الكيميائية اخلطرة بأسلوب مشترك حبيث تستخدم يف مجيع هذه النظم              
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 املائية احلادة   طورة خمتلفتني، تتعلق إحدامها باخل    عيتنيرتبتني فر إنشاء  ) النقل والتوريد واالستخدام  (لتلبية احتياجات القطاعات املختلفة     
احلـادة الفئـتني   الفرعية  طورة اخل رتبةوتشمل  . طويلة األمد وتضم أربع فئات    الوتضم ثالث فئات، وتتعلق األخرى باألخطار املائية        

بضائع اليت تنقل يف شكل سوائب، فإنه يوجد        أما ال . اللتني ال تستخدمان عادة عندما يتعلق األمر ببضائع مغلفة        ) ٣ واحلادة   ٢احلادة  (
وعلى سبيل املثال، عند اختيار نوع السفينة اليت تستخدم،         . بشأهنا عدد من القرارات التنظيمية اليت ال تطبق إال على الكميات الكبرية           

ة بالتفصيل املعـايري الـيت ينبغـي        وتصف الفقرات التالي  .  احلادة والطويلة األمد يف االعتبار     طورةيعترب من املهم أخذ مجيع فئات اخل      
  . هذهطورة اخلفئاتاستخدامها يف تعيني كل من 

  فئات ومعايري التصنيف  ٢-٢-٩م 
 ١-١-٤ واجلـدول    ٤-٢-١-٤لسمية املائية احلادة واملزمنة واملعايري املتعلقة هبا يف الفقرة          خطورة  ا   فئاتترد    

  .١-٤بالفصل 
  األساس املنطقي  ٣-٢-٩م 
يف آن واحد يف     تتمثللكائنات العضوية املائية    ا على ةالذاتي اخلطورةالنظام املنسق للتصنيف يف االعتبار أن       يأخذ    ١-٣-٢-٩م 

. األنظمة القانونية احملددة السارية هلذه اخلطورة يف ضوء األمد؛ وتقدر األمهية النسبية      ةالطويل  مسيتها  للمادة أو    ة أو املزمنة  احلاد السمية
منفصلة هلاتني اخلاصيتني متثل تـدّرجاً يف مـستوى     خطورة، وبالتايل تعيني رتب     ةاملزمنواخلطورة    ةاحلاد خلطورةاوميكن التمييز بني    

ونظراً ألن . ٢املزمنة  اخلطورة بفئة   ةاملقّدر اخلطورة أشد من    ١املزمنة   اخلطورة بفئة   ةاملّعرف اخلطورةومن الواضح أن    . املعّرف اخلطورة
وينبغي . ، فإنه ال ميكن مقارنتهما من حيث شدهتما النسبية         من اخلطورة   خمتلفني نوعني متثالن األمد   ةطويلال ةواخلطور ةاحلاد اخلطورة
  .بصورة مستقلة لتصنيف املواد هبدف وضع أساس جلميع اللوائح التنظيميةالفرعيتني كلتيهما  اخلطورةرتبيت تطبيق 

وهذا يعكس القلق . ةاملزمن اخلطورةسطة املعايري، بقدر كبري، بإمكانات الرئيسية املعّرفة بوا اخلطورةوتتعلق رتب   ٢-٣-٢-٩م 
الطاغي فيما يتعلق باملواد الكيميائية يف البيئة، وهو أن اآلثار الناجتة تكون عادة غري مميتة، مثل التأثريات على اإلنسان، وتنـتج عـن                       

غل الرئيسي، وخباصة بالنسبة للبضائع املغلفة حيث يكون إطالق ومع االعتراف بأن اخلطر طويل األمد هو الشا. التعرض الطويل األمد
 بيانات السمية املزمنة باهظ التكلفة، وأن البيانات ليست متاحة التوصل إىلاملادة يف البيئة حمدود النطاق، ال بد من االعتراف أيضاً بأن 

 وفقـاً   التوصل إليهـا  ادة كثرياً ما تتوفر بسهولة، أو أنه ميكن         وباملقابل، فإن بيانات السمية احل    . بسهولة عموماً بالنسبة ملعظم املواد    
لذلك فإن هذه السمية احلادة هي اليت تستخدم باعتبارها اخلاصية األساسية يف            . لربوتوكوالت على درجة عالية من التوحيد القياسي      

بيد أن هناك اعترافاً بأنه ينبغي      .  اخلطر املزمن  تعيني كل من اخلطر احلاد والطويل األمد يف حالة عدم وجود بيانات اختبار مالئمة عن              
  .طويلة األمدال اخلطورة فئةتفضيل بيانات السمية املزمنة، حيثما تتوفر، لتعيني 

وللمادة اليت ال تتحلل بسرعة قدرة أعلـى       . احملتملة ملادة ما   اخلطورةتعكس السمية املزمنة مع اخلواص املتأصلة       و  ٣-٣-٢-٩ م
  ).٢-٢-٣-٣-٩انظر م(ولذا ينبغي تصنيفها يف فئة أعلى من املواد اليت تتحلل بسرعة ،  طويل األمدحدوث حالة تعرضعلى 

ومع االعتراف بأن السمية احلادة حبد ذاهتا ليست وسيلة دقيقة بالقدر الكايف للتنبؤ بالسمية املزمنة حبيث تستخدم   ٤-٣-٢-٩م 
 ٤ ≥ أومأي قيمة لوك  (ستخدامها، جنباً إىل جنب مع إمكانات التراكم األحيائي         مبفردها وبشكل مباشر لتعيني اخلطر، ُيرى أنه ميكن ا        

، كبديل )أي غياب التحلل السريع(أو مع إمكانية التعرض الطويل األمد     ) ٥٠٠ <) م ت ح  (ما مل تكن قيمة معامل التركّز األحيائي        
 اليت تظهر مسية حادة باإلضافة إىل درجة ملحوظة مـن           ،وعادة ما تظهر املواد سريعة التحلل البيولوجي      . مناسب ألغراض التصنيف  

وباملثل، فإن املواد اليت ال تتحلل بسرعة تكون أقدر على اإلفـضاء إىل             .التراكم البيولوجي، مسية مزمنة يف تركيزات أقل إىل حد كبري         
يف حالة عدم وجـود     بيل املثال،   وهكذا، ينبغي، على س   . حاالت تعرض طويلة األمد قد تؤدي بدورها إىل حدوث مسية طويلة األمد           

  : إذا استويف أي من املعيارين التاليني١ تعيني الفئة املزمنة بيانات مالئمة عن اختبارات السمية،
 ما مل تكن    ٤ ≥ أوملوك(قدرة على التراكم األحيائي     ول  / مغم ١ ≤ ألي نوع مائي مناسب      ٥٠ق)ف(ت  )أ(

  ؛)٥٠٠ <قيمة معامل التركّز األحيائي م ت ح 
  .ل وغياب التحلل السريع/ مغم١ ≤ ألي نوع مائي مناسب ٥٠ق)ف(ت  )ب(
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  .٥-٩، وم ٤-٩، وم ٣-٩وترد تفاصيل التعاريف الدقيقة لعناصر هذا النظام األساسية يف األقسام م   ٥-٣-٢-٩م 
ل، ال يعرب عن مسية     / مغم ١وفيما يتعلق باملواد الضعيفة الذوبان، اليت تكون عادة مواد تقل قابليتها للذوبان عن                ٦-٣-٢-٩م 

 أو  ٥٠٠ ≥ملادة ما   ) م ت ح  (بيد أنه إذا كان معامل التراكم األحيائي        . حادة يف اختبارات السمية اليت جترى عند حد قابلية الذوبان         
ميثل وإذا كانت ال تتحلل بسرعة، يطبق تصنيف        ) وهو ما يشري إىل القدرة على التراكم األحيائي        (٤ ≥ أومغري موجود، وإذا كان لوك    

وقد يكون أمد التعرض هلذه األنواع من املواد يف االختبارات القصرية األمد أقل مـن أن  . ٤ املزمنة   طورة، وهو رتبة اخل   "شبكة أمان "
وهلذا السبب، حىت يف عدم وجـود مسيـة         . يؤدي إىل احلصول على تركيز للمادة يف الكائنات العضوية املختربة يناظر النظام املستقر            

سيما   وال ختبار قصري األمد ميكن هلذه املواد اليت ال تتحلل بسرعة واليت ميكن أن تتراكم حيوياً، أن حتدث تأثريات مزمنة،                  يف ا ) حادة(
  .ألن هذه القابلية املنخفضة للتحلل قد تؤدي إىل فترة تعرض ممتدة يف البيئة املائية

لذلك . ع الكائنات العضوية املوجودة يف أي نظام بيئي مائيولدى تعيني السمية املائية، ال ميكن اختبار مجيع أنوا  ٧-٣-٢-٩م 
األمسـاك،  : كما أن الوحدات التصنيفية املختـارة     . يتم اختيار أنواع متثيلية تغطي نطاقاً من املستويات الغذائية واجملموعات التصنيفية          

 لوضع، تكّون جمموعة بيانات دنيا      خطورةر العامة لل  يف رسم معظم الصو   " اجملموعة األساسية "والقشريات، والنباتات املائية، اليت متثل      
وبالنظر إىل التنوع الكبري يف أنواع الكائنات . طورةوتستخدم عادة أقل قيم السمية املتاحة لتعيني فئة اخل. للخطورةوصف صحيح متاماً 

ولذلك، تستخدم من قبيل احلذر أضعف قيمة   . ريبياًالعضوية املوجودة يف البيئة، ال ميكن لألنواع الثالثة املختربة إال أن تشكل متثيالً تق             
وبذلك، يسلَّم بأن توزيع حساسية األنواع ميكن أن يقع يف نطاق واسع من درجات اجلسامة، وأنه ستكون هناك               . فئة اخلطورة لتعيني  

 حمدودة، يعطي استخدام األنواع    وهكذا، فإنه عندما ال تتوفر سوى بيانات      . بالتايل أنواع أكثر حساسية وأنواع أقل حساسية يف البيئة        
ويف احلاالت اليت ميكن فيها تكوين مقياس للحساسية بدقة أكرب من           . للخطورةاملختربة األشد حساسية تقديراً حذراً، ولكنه مقبول،        

وجيب . مالئماملعتاد، وال سيما إذا توفرت قاعدة بيانات عريضة، فإن استخدام قيمة السمية األضعف ألغراض التصنيف قد يكون غري 
  .تقييم قواعد البيانات اليت من هذا النوع على أساس اختاذ احتياطات احلذر الواجبة

  التطبيق  ٤-٢-٩م 
جيدر بصفة عامة عند تصنيف أي مادة البحث عن قواعد بيانات ومصادر بيانات أخرى مناسبة للحصول منها                   ١-٤-٢-٩م 

  :على عناصر البيانات التالية
  يف املاء؛قابلية الذوبان   )أ(
  ؛ )٥٠ق)ف(ت(قيم السمية املائية احلادة   )ب(
  ؛)ست فالتركيزات اليت بدون تأثري ملحوظ أو مكافئ (قيم السمية املائية املزمنة   )ج(
  ؛)وال سيما دليل حمدد على سهولة التحلل(بيانات التحلل املتاحة   )د(
  بيانات استقرار املادة يف املاء؛  )ه(
  لوجي يف األمساك؛ معامل التركّز البيو  )و(
  ؛)أوملو ك( ماء -معامل التوزع أوكتانول   )ز(
وتكتسب بيانات قابلية الذوبان واالستقرار يف املاء، وإن كانت ال تستخدم بصورة مباشرة يف املعايري، أمهية نظراً   

  ).١٠-١-٩انظر م ( األخرى اخلواصألهنا تساعد بشكل كبري يف تفسري بيانات 
ومن الضروري دراسة مجيع .  من أجل إجراء تصنيف ما، استعراض البيانات املتاحة عن السمية املائيةوينبغي،  ٢-٤-٢-٩م 

فإذا مل تتوفر بيانات مستوفية ملعايري اجلودة املطلوبة طبقاً للطرائق . البيانات املتاحة اليت تستـويف معايري اجلودة الضرورية للتصنيف
 عـلى أن  البياناتفإذا دلت. حص أي بيانات متاحة لتحديد ما إذا كان التصنيف ممكناًالقياسية الدولية، أصبـح من الضروري ف

فإن املادة ال تصنف على أهنا ، "ل/ مغم١وكانت السمية املائية املزمنة أكرب من  ل للمواد القابلة للذوبان،/ مغم١٠٠ > ٥٠ق)ف(ت
ختبار، ولذا تسجل السمية احلادة كقيمة أكرب من قابلية الذوبان يف وهناك عدد من احلاالت ال يالحظ فيها تأثري يف اال. مادة خطرة

ويف . املاء، أي عدم وجود مسية حادة يف نطاق التركيزات يصل إىل درجة قابلية الذوبان يف املاء يف الوسط الذي جيري فيه االختبار
  .ن املادة ال تصنفل، فإ/ مغم١ ≥مثل هذه احلالة، وعندما تكون قابلية الذوبان يف وسط االختبار 

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

477 

 تعتمد القيم احلدية على ما إذا كانت املادة قابلة أو غري قابلة للتحلل              ،يف حالة توفر بيانات السمية املائية املزمنة        ٣-٤-٢-٩ م
 احلدية أكرب    يف حالة املواد غري القابلة للتحلل بسرعة واملواد اليت ال تتوفر عنها معلومات بشأن حتللها، تكون القيم                  فإنه ولذا،. بسرعة

  ).٢-١-٤ و١-١-٤، اجلدولني ١-٤انظر الفصل (من القيم احلدية للمواد اليت ميكن التأكد من حتللها بسرعة 
ل، وال توجد بيانات مالئمة عن السمية املزمنة، يلزم / مغم١٠٠وحيثما تكون بيانات أدىن مسية مائية أقل من   ٤- ٤- ٢- ٩م 

 فئـة أو  / السمية املزمنة و   فئةليت تندرج حتتها السمية، ومن مث حتديد ما إذا كان ينبغي تطبيق             االفرعية   طورةأوالً البت يف رتبة اخل    
، والبيانات املتاحة عـن     أوموميكن حتقيق ذلك ببساطة عن طريق فحص البيانات املتاحة عن معامل التوّزع، ولو ك             . السمية احلادة 
 األمد ةطويلاخلطورة ال فئةملادة ال ميكن اعتبارها سريعة التحلل، وجب تطبيق  أو أن ا٤ ≥ أومأما إذا كانت قيمة لو ك. قابلية التحلل
 أسهل مؤشر ميكن احلصول عليه للقدرة على التراكم أوموبينما متثل قيمة لو ك.  املناظرة بصورة مستقلةةاحلاداخلطورة  فئةاملناسبة و

وعندما تكون هذه القيمة . كّز األحيائي يتم احلصول عليها بالتجربةاألحيائي، جتدر اإلشارة إىل أنه يفضل استخدام قيمة ملعامل التر
 إىل ٥٠٠ ≥ويف هذه الظروف، تشري قيمة ملعامل التركّز األحيـائي         . متاحة، يفضل استخدامها على استخدام قيمة معامل التوّزع       

كون املادة سريعة التحلل وهلا قدرة ضعيفة على وعندما ت. طويلة األمد املناسبةاخلطورة التراكم أحيائي كاٍف لتصنيف املادة يف فئة 
طويلة اخلطورة ال، ال ينبغي تصنيف املادة يف فئة من فئات )٤ < أومأو يف حالة عدم وجودها، قيمة لو ك (٥٠٠ <التراكم األحيائي 

  ).٣- ٤- ٢- ٩م انظر (األمد، إال إذا أشارت بيانات السمية املزمنة إىل خالف ذلك 
ل، / مغـم  ١ <املواد الضعيفة الذوبان، اليت تكون قابليتها للذوبان يف املاء يف أوساط االختبار عموماً              ويف حالة     ٥-٤-٢-٩م 

 طـورة واليت مل ميكن احلصـول على قيمة لسميتها املائية، ينبغي مواصلة دراستها لتحديد ما إذا كان من الضروري تطبيق رتبـة اخل           
 أو، يف حالـة عـدم       ٥٠٠ ≥) م ت ح  (ة التحلل وهلا قدرة على التراكم األحيـائي         وهكذا، عندما ال تكون املادة سريع     . ٤املزمنة  
  .٤ املزمنة طورة اخلفئة، فإنه ينبغي تطبيق )٤ ≥ أوم، لو ك"م ت ح" وجود

  توفر البيانات  ٥-٢-٩م 
ميكن استخالص البيانات اليت تستخدم يف تصنيف مادة ما من البيانات املطلوبة لألغـراض التنظيميـة ومـن                    

. لدراسات ذات الصلة، على الرغم من وجود عدد من قواعد البيانات املعترف هبا دولياً واليت ميكن أن تشكل نقطة انطالق جيـدة                     ا
وتتباين قواعد البيانات هذه إىل حد كبري يف نوعيتها ومشوهلا، ومن غري احملتمل أن تضم واحدة فقط منها كل املعلومات الـضرورية                      

ومورد املادة  . وبعض قواعد البيانات متخصص يف السمية املائية وبعضها اآلخر متخصص يف املصري البيئي            . إلجراء التصنيف املطلوب  
الكيميائية ملزم بإجراء البحوث وإجراءات املراجعة الضرورية لتحديد نطاق البيانات املتاحة وجودهتا وملزم باستخدام هذه البيانات يف 

  . املناسبةفئة اخلطورةتعيني 
  جودة البيانات  ٦-٢-٩م 
 ذي الصلة بذلك، ولكن، كقاعدة عامة، تفـضل البيانـات   قسميرد االستخدام الصحيح للبيانات املتاحة يف ال        ١-٦-٢-٩م 

ومع ذلك، فإن التـصنيف     . الناجتة وفقاً ملبادئ توجيهية دولية قياسية ووفقاً للممارسات املعملية اجليدة على أنواع البيانات األخرى             
وهكذا، إذا مل تتوفر بيانات طبقاً ملعايري اجلودة املذكورة أعاله، فإنه ميكن، مع ذلـك،               . لى أساس أفضل بيانات متاحة    ميكن إجنازه ع  

 وضع دليل لتقدير اجلودة يستخدم على نطاق ،ولتسهيل هذه العملية. إجراء التصنيف شريطة أال تكون البيانات املستخدمة غري صاحلة
  :ق عموماً مع الفئات التاليةشامل يف عدد من احملافل ويتف

البيانات املستخلصة من مصادر البيانات الرمسية اليت صدقت عليها سلطات تنظيمية مثل جملدات االحتاد                )أ(
. (US-EPA)األورويب بشأن نوعية املياه، ومعايري نوعية املياه اليت وضعتها الوكالة األمريكية حلماية البيئة       

غري أنه ال ينبغي افتراض أن هذه هي البيانـات          . احلة ألغراض التصنيف  وميكن اعتبار هذه البيانات ص    
فرمبا مل تؤخذ البيانات    . املتاحة الوحيدة، وينبغي إيالء االعتبار الواجب لتاريخ إصدار التقرير ذي الصلة          

  املتاحة حديثاً يف االعتبار؛
يهات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان      مثل توج (البيانات املستقاة من مبادئ توجيهية معترف هبا دولياً           )ب(

وميكن استخدام هذه البيانات يف إجراء  . أو املبادئ التوجيهية الوطنية اليت تتمتع جبودة مماثلة       ) االقتصادي
   التالية؛قسامالتصنيف مع مراعاة مشاكل التفسري املثارة يف األ

اً متاماً للمبادئ التوجيهيـة املـذكورة أعـاله،    البيانات املستقاة من االختبار الذي، وإن مل يكن مطابق     )ج(
. أو الذي خضع إلجراءات فحص من قبل نظراء قبل نشره         /روعيت فيه املبادئ أو اإلجراءات املقبولة و      

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

478 

وقد يتطلب األمر تقدير صالحية مثل هذه البيانات من خالل رأي خبري حيثما ال تكون مجيع التفاصيل                 
  تخدام هذه البيانات يف إطار خمطط التصنيف؛وعادة، ميكن اس. التجريبية مسجلة

ينبغي أال تستخدم يف عملية التصنيف البيانات الناجتة وفقاً إلجراءات اختبار تبتعد بدرجة ملموسة عن                 )د(
  املبادئ التوجيهية القياسية وتعترب غري موثوق هبا؛

 استخدام بيانـات عالقـة       ذات الصلة ظروف   قسامتناقش يف األ  .  النشاط -بيانات عالقات التركيب      )ه(
   النشاط وصالحيتها؛-التركيب 

البيانات املستقاة من مصادر ثانوية مثل األدلة، واجملالت، واملقتطفات، وما إىل ذلك اليت ال ميكن إجراء                  )و(
وينبغي فحص هذه البيانات حيثما ال تتوفر بيانات مـن رتـب            .  هذه البيانات فيها   جلودةتقييم مباشر   

وينبغي أن تكون هذه البيانات تفـصيلية بقـدر   . ، وذلك لتحديد إمكانية استخدامها٣، ٢،  ١اجلودة  
وينبغي لدى حتديد مقبولية هذه البيانات ألغراض التصنيف إيالء االعتبار الواجب        . كاف لتقدير جودهتا  

  ).٣-٢-٦-٣-٩انظر م (للنتائج املعلنة من حيث مستوى اخلطر املصنف 
 يف كذلك على أساس جمموعات بيانات غري كاملة عن السمية، على سبيل املثـال حيثمـا          وقـد جيرى التصن    ٢-٦-٢-٩م 
ومرهوناً باحلصول على بيانات    " مؤقتاً"ويف هذه احلاالت، ميكن اعتبار التصنيف       . تتوفر بيانات عن مجيع املستويات الغذائية الثالثة       ال

وحيثما ال تتوفر بيانات ذات نوعية جيـدة،  . اسة قبل ختصيص أي تصنيفومجيع البيانات املتاحة تكون عموماً حباجة إىل در    . إضافية
وعلـى سـبيل   . للخطورةويف هذه احلاالت، يلزم إصدار حكم بشأن املستوى احلقيقي     . جيب دراسة البيانات ذات اجلودة املنخفضة     

، ينبغي تفضيل استخدام هذه البيانات علـى  املثال، حيثما تتوفر بيانات ذات نوعية جيدة عن نوع أحيائي أو جمموعة تصنيفية أحيائية        
غري أنه قد ال تكون البيانات ذات اجلودة العاليـة          . أي بيانات ضعيفة اجلودة قد تكون متاحة أيضاً عن ذلك النوع أو تلك اجملموعة             

ة أقل عـن املـستويات      دراسة بيانات ذات جـود    وستلزم. متاحة دائماً عن مجيع املستويات الغذائية يف جمموعة البيانات األساسية         
 ميكن أن تؤثر يف إمكانية إال أن دراسة تلك البيانات يتطلب النظر يف الصعوبات اليت           . الغذائية اليت ال تتوفر بشأهنا بيانات عالية اجلودة       

ت وعلى سبيل املثال، قد تكون تفاصيل االختبار وتصميم التجربة حامسة لتقيـيم صـالحية بعـض البيانـا                 . حتقيق نتيجة صحيحة  
لالستخدام، من قبيل البيانات املتعلقة باملواد الكيميائية غري املستقرة يف احملاليل املائية، بينما تكون هذه التفاصيل أقل أمهية يف حالة املواد 

  .٣-٩وترد تفاصيل إضافية عن هذه الصعوبات يف القسم م . الكيميائية األخرى
، على أساس املعلومات املستمدة بصورة مباشرة من اختبار املـادة            املواد ، وبالتايل تصنيف  طورة اخل تصنيفويقوم    ٣-٦-٢-٩م 

وعلى سبيل  . غري أنه توجد حاالت ميكن أن يؤدي فيها ذلك إىل صعوبات يف االختبار أو عدم توافق النتائج مع املعقول                  . موضع الدراسة 
استقرارها يف القارورة، فتعطي نواتج حتلل ميكن أن تكـون هلـا      يف املاء رغم    ) أو ببطء (املثال، تتفاعل بعض املنتجات الكيميائية بسرعة       

 املرتبطة بنواتج التحلل ألهنا تكون هـي        طورةوعندما يكون هذا التحلل سريعاً، تشري بيانات االختبار املتاحة غالباً إىل اخل           .  خمتلفة خواص
ذلك فعندما يكون التحلل أبطأ، يكون باإلمكان اختبار املادة         ومع  . وعادة، ميكن استخدام هذه البيانات لتصنيف املادة األم       . اليت اختربت 

وميكن بعد ذلك دراسة التحلل التايل لتحديد ما إذا كان ينبغي تطبيـق رتبـة               .  بيانات خطر بالطريقة العادية    التوصل إىل األم، وبالتايل   
. مادة خمتربة على هذا النحو لتعطي ناجتاً أكثر خطـورة         إال أنه قد تكون هناك حاالت، قد تتحلل فيها          . طويلة األمد الاحلادة أو    اخلطورة

  .ويف هذه احلاالت، ينبغي أن يراعى يف تصنيف املادة األم خطر ناتج التحلل، واملعدل الذي يتكون به حتت الظروف البيئية الطبيعية
  السمية املائية  ٣- ٩م 
  مقدمة  ١- ٣- ٩م 

ويستند التصنيف إىل بيانـات     . يف السمية املائية لتلك املادة    يتمثل أساس تعريف خطر مادة ما على البيئة املائية            
وهذه اجملموعات التصنيفية األحيائية مقبولة عموماً كممثلة للحياة        . السمية املتاحة يف األمساك والقشريات والطحالب والنباتات املائية       

يانات عن هذه اجملموعات األحيائية التصنيفية اخلاصة بفضل  بأن تكون هناكواألرجح . طورةاحليوانية والنباتية املائية ألغراض تعيني اخل
وتستخدم معلومات أخرى عن سلوك التحلل والتراكم األحيـائي         . هذا القبول العام هلا من السلطات التنظيمية والصناعة الكيميائية        

يعرض بعض املفاهيم األساسية يف تقيـيم   االختبارات املناسبة للسمية البيئية، و    قسمويصف هذا ال  . لتحديد اخلطر املائي بصورة أفضل    
البيانات واستخدام جمموعات نتائج االختبار ألغراض التصنيف، ويلخص هنج التعامل مع املواد الصعبة، ويتضمن مناقشة موجزة عن                 

  .تفسري جودة البيانات
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  وصف االختبارات  ٢- ٣- ٩م 
 البحرية  والكائنات املياه العذبة    كائناتاملواد السمية يف     استخدام بيانات تصنيف     ، يف إطار النظام املنسق    ،ميكن  ١-٢-٣-٩م 

وجتدر مالحظة أن بعض أنواع املواد، مثل املواد الكيميائية العضوية القابلة للتأين أو املواد الفلزية العـضوية، قـد              . على قدم املساواة  
صنيف هو تعيني اخلطر يف البيئة املائية، فإنه ينبغـي اختيـار            ونظراً ألن غرض الت   .  يف بيئة املياه العذبة والبيئة البحرية      ختتلف يف مسيتها  

  .النتيجة اليت تظهر أعلى مسية
 الصحية والبيئية حمايدة من حيث طريقة االختبـار،         طورةوجيب أن تكون معايري النظام املنسق عاملياً لتعيني اخل          ٢-٢-٣-٩م 

الُنهج صحيحة علمياً ومعتمدة وفقاً لإلجراءات واملعايري الدولية املبينة يف وبالتايل جيب أن تسمح باتباع ُنهج خمتلفة بقدر ما تكون هذه 
منظمة التعاون (ووفقاً للنظام املقترح . ةشترك بيانات مقبولة بصورة موأن تؤدي إىل،  بنقاط مالحظة معّينةاألنظمة القائمة فيما يتعلق 

  ):١٩٩٨والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
 ملنظمة التعـاون    ٢٠٣املبدأ التوجيهي   ( ساعة يف األمساك     ٩٦ لتعّرض   ٥٠ق تقيمة  باستخدام  ة عادة   تقدر السمية احلاد  "

 أو  ٢٠٢املبـدأ التـوجيهي     ( ساعة يف القشريات     ٤٨ لتعّرض   ٥٠، أو ت ف   )والتنمية يف امليدان االقتصادي أو ما يعادله      
وتعترب هذه  ).  أو ما يعادله   ٢٠١بدأ التوجيهي   امل( ساعة يف الطحالب     ٩٦ أو   ٧٢ لتعرض   ٥٠أو قيمة ت ف   /، و )يعادله ما

األنواع األحيائية كائنات ممثلة جملموع الكائنات العضوية املائية، كما ميكن أن تؤخذ يف االعتبار البيانات املتعلقة بـأنواع                
  ". إذا كانت منهجية االختبار مناسبة(Lemna) "اللمنة" نبات أخرى مثل

ية املزمنة على تعّرض يبقى أو يستمر ملدة أطول؛ وميكن أن يعـين املـصطلح               وينطوي بصفة عامة اختبار السم      
نقـاط  وميكن إجراء اختبارات السمية املزمنة لتقيـيم        . فترات متتد من أيام إىل سنة أو أكثر تبعاً لدورة إنسال الكائن العضوي املائي             

  .نماءنة تتعلق بالنمو، والبقاء على قيد احلياة، واإلنسال، والمعّي مالحظة
 احلصول على بيانات السمية املزمنة أصعب من احلصول على بيانات السمية احلادة، ونطاق إجراءات االختبار أقـل                إن  "

 لالختبارات اليت وضعتها منظمة التعاون والتنميـة        وميكن قبول البيانات املستمدة وفقاً للمبادئ التوجيهية      . توحيداً قياسياً 
الطحالـب،   (٢٠١أو  ) ٢اجلزء   (٢٠٢أو  ) مساك، اختبار السمية يف مراحل احلياة األوىل      األ (٢١٠ يف امليدان االقتصادي  

وينبغي اسـتخدام قـيم     . وميكن كذلك استخدام طرائق االختبار األخرى املعتمدة واملقبولة دولياً        ). اختبار تثبيط النمو  
  ". معادلةسق)ف(التركيزات بدون تأثري ملحوظ أو أي قيم ت 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي الطرائق اإلحصائية الرئيسية لتحليل بيانـات            تصف إحدى وثائق    و
  ).٢٠٠٦منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، (اختبارات السمية البيئية القياسية 

قتصادي اليت ذكرت كأمثلـة     وجتدر اإلشارة إىل أن الكثري من توجيهات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اال              ٣-٢-٣-٩م 
لذلك، . وقد تؤدي هذه املراجعات إىل إدخال تعديالت طفيفة على ظروف االختبار          .  حتديثها قعللتصنيف جترى مراجعتها أو من املتو     

  .م املستخدالكائنفإن فريق اخلرباء الذي وضع معايري التصنيف املنسقة توخى قدراً من املرونة يف حتديد مدة االختبار أو حىت 
وميكن االطالع على التوجيهات إلجراء اختبارات مقبولة على األمساك والقشريات والطحالب يف عدة مصادر                ٤-٢-٣-٩م 
اجلمعيـة األمريكيـة لالختبـار      و؛  ١٩٩٦،  (EPA)وكالة محاية البيئـة     و؛  ١٩٩٩منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،       (

ويشكل جملد منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان         ). لية للتوحيد القياسي، االحتاد األورويب    املنظمة الدو و؛  ١٩٩٩،  (ASTM) واملواد
جتميـعاً جيـداً  "  الختبار السمية املائية للمواد الكيميائية الصناعية ومبيدات اآلفات        تفصيلياستعراض  " املعنون   ١١االقتصادي رقم   

كما أن تلك الوثيقة هي مـصدر ملنـهجيات   . ات عن هذا النوع من االختباراتلطرائق اختبار ممثلة للبيئات البحرية ومصادر معلوم     
  .اختبار أخرى مناسبة

  اختبارات األمساك  ٥-٢-٣-٩م 
  اختبار السمية احلادة  ١-٥-٢-٣-٩م 

.  سـاعة  ٩٦ غرام ُتعرَّض ملـدة      ٥ - ٠,١جترى اختبارات السمية احلادة عموماً على أمساك ناشئة صغرية زنة             
 ساعة  ٩٦أو مدد التعرض األقل من      /والوزين  واألمساك األكرب من هذا النطاق      . نفوقاملالحظة يف هذه االختبارات هي ال     ونقطة هناية   

غري أنه ميكن استخدامها ألغراض التصنيف يف حالة عدم توفر بيانات مقبولة عن أمساك أصغر ملـدة                 . تكون أقل حساسية بصفة عامة    
تائج هذه االختبارات باستخدام أمساك ذات حجم خمتلف أو مدد تعرض خمتلفة أن تؤدي إىل                ساعة، أو إذا كان من شأن ن       ٩٦تعرض  

 ملنظمة التعاون ٢٠٣ومن املناسب ألغراض التصنيف استخدام االختبارات اليت تتفق مع املبدأ التوجيهي   .  أعلى خطورةتصنيف يف فئة    
  .أو ما يعادله) ادةاألمساك، اختبار السمية احل(والتنمية يف امليدان االقتصادي 
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  اختبار السمية املزمنة  ٢-٥-٢-٣-٩م 
 يف األمساك على البيض امللقّح، أو على أجّنة السمك، أو على األمد الطويلةميكن بدء اختبارات السمية املزمنة أو   

 ٢١٠ق مع املبـدأ التـوجيهي   وميكن استخدام اختبارات تتواف  . األمساك الناشئة الصغرية أو على األمساك البالغة على مستوى اإلنسال         
اختبـار دورة حيـاة     "، أو   )األمساك، اختبار الـسمية يف مراحـل احليـاة املبكـرة          (ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       

مـن  وميكن أن تتباين مدد االختبار بدرجة كبرية تبعاً للغرض .  أو ما يعادله يف إطار خمطط التصنيف(US EPA 850.1500) "كامساأل
مرحلة حياة  (وميكن أن تتضمن نقط هناية املالحظة جناح الفقس، والنمو          ).  يوم ٢٠٠ أيام إىل أكثر من      ٧على أي حال من     (االختبار  
مرحلـة حيـاة     (٢١٠ومن الناحية التقنية، ال يعترب مبدأ منظمة التعاون والتنمية رقم           . ء، وجناح وضع البيض، والبقا    ) املبكرة األمساك

وهو مقبول على نطاق واسـع      . اختباراً للسمية املزمنة، وإمنا اختباراً للسمية شبه املزمنة على مراحل احلياة احلساسة           ) ك األوىل امساأل
 املبكـرة   األمساكوبيانات السمية يف مراحل حياة      . كمنذر بالسمية املزمنة، ويستخدم هبذه الصفة ألغراض التصنيف يف النظام املنسق          

  .من دراسات دورة حياة السمك أو دراسات اإلنسالمتوفرة بدرجة أكرب بكثري 
  اختبارات القشريات  ٦-٢-٣-٩م 
  اختبار السمية احلادة  ١-٦-٢-٣-٩م 

ويف حالة براغيث . تبدأ اختبارات السمية احلادة يف القشريات عموماً بالقشريات الناشئة يف الطور األول  
 أو غريها، (mysids) ويف حالة القشريات األخرى مثل املطبَّقات . ساعة٤٨، تستخدم مدة اختبار مقدارها (daphnids)  املاء

. نفوقونقطة هناية املالحظة هي النفوق أو توقف احلركة كبديل لل.  ساعة٩٦يكون من املعتاد استخدام مدة اختبار مقدارها 
اختبارات تتوافق مع    استخدام   ، ألغراض التصنيف  ،وينبغي. ويعّرف توقف احلركة بأنه عدم وجود استجابة لنخس خفيف        

الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ) السمية احلادة يف براغيث املاء (١ اجلزء ٢٠٢املبدأ التوجيهي لالختبار رقم     
  .أو ما يعادهلما) قاتالسمية احلادة يف املطبَّ (USA-EPA OPPTS 850.1035االقتصادي أو اختبار 

  منةاختبار السمية املز  ٢-٦-٢-٣-٩م 
تبدأ اختبارات السمية املزمنة يف القشريات عموماً أيضاً القشريات الناشئة يف الطور األول وتستمر عرب النـضج             

وتتـضمن  .  يوماً ٢٨ويف حالة املطبقات، تلزم مدة      .  أجيال ٣ يوماً للنضج وإنتاج     ٢١ويف حالة براغيث املاء، تكفي مدة       . واإلنسال
ويوصى بأن تستخدم ألغـراض     . ءزمة إلنتاج اجليل األول، عدد أفراد نتاج أنثى واحدة، والنمو، والبقا          نقط انتهاء املالحظة املدة الال    

إنسال (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       الذي وضعته    ٢ اجلزء   ٢٠٢التصنيف اختبارات تتوافق مع توجيه االختبار رقم        
  .أو ما يعادهلما) ختبار السمية املزمنة يف املطبقاتا (US-EPA 850.1350أو االختبار ) براغيث املاء

  النباتات املائية/اختبارات الطحالب  ٧-٢-٣-٩م 
  االختبارات يف الطحالب  ١-٧-٢-٣-٩م 

وينبغي استخدام اختبارات تتوافق مع توجيـه       . تزرع الطحالب وتعرض للمادة املختربة يف بيئة غنية باملغذيات          
وتستخدم يف طرائق االختبـار     . ظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     الذي وضعته من  ) الطحالبتثبيط منو    (٢٠١االختبار رقم   

  . أيام عادة٤ إىل ٣القياسية كثافة خاليا يف وسط اختبار تكفل منواً أسّياً طوال مدة االختبار وهي 
ونقطة املالحظة  .  احلادة واملزمنة  رةمالحظة لدراسة اخلطو   قصري األمد يوفر نقاط      اً اختبار الطحالب اختبار   وميثل  

املفضلة يف هذه الدراسة هي معدل تثبيط منو الطحالب ألنه ال يعتمد على تصميم االختبار، بينما يعتمد معيار الكتلة األحيائية على كل 
ل نقطة انتهاء املالحظة يف     ويف حالة تسجي  . من معدل منو النوع الطحليب املخترب ومدة االختبار والعناصر األخرى يف تصميم االختبار            

  . شكل اخلفض يف الكتلة األحيائية فقط أو يف حالة عدم حتديده، فإن هذه القيمة ميكن تفسريها كمعيار لتأثري مكافئ
   الكبريةاملائية االختبارات يف النباتات  ٢-٧-٢-٣-٩م 

 Lemna gibba" اللمنة"نبات ئية هي إن النباتات الوعائية األكثر شيوعاً يف االستخدام يف اختبارات السمية املا  

and Lemna minor)( . هو اختبار قصري األجل، ورغم أنه يوفر نقاطا النتهاء املالحظة للسمية احلادة وشـبه  "اللمنة"واختبار نبات 
 وجترى يف بيئات  يوما١٤ًوتستمر االختبارات ملدة .  فقط هي اليت تستخدم للتصنيف يف إطار النظام املنسق٥٠املزمنة، فإن قيمة ت ف

وتقوم نقطة انتهاء املالحظة علـى الـتغري يف عـدد           .  قوه جيوز أن تزاد  غنية باملغذيات شبيهة بالبيئات املستخدمة للطحالب، ولكن        
ان  الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية يف امليد       "اللمنة"وينبغي استخدام اختبارات تتوافق مع توجيه اختبار نبات         . الوريقات املتكونة 

  )."اللمنة"السمية يف النباتات املائية، نبات  (US-EPA 850.4400واالختبار ) ستكمالقيد اال(االقتصادي 
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  مفاهيم السمية املائية  ٣-٣-٩م 
يتناول هذا القسم استخدام بيانات السمية احلادة والسمية املزمنة يف التصنيف، ويوىل اعتبـاراً خاصـاً لـنظم                    

 لالطالع (Rand, 1996)وميكن الرجوع إىل راند .  النشاط- الطحالب، واستخدام قيم عالقـة التركيب التعرض، واختبار السمية يف
  .ة ملفاهيم السمية املائيةيليفصتعلى مناقشة 

  السمية احلادة  ١-٣-٣-٩م 
ائن عـضوي يف  يشري مصطلح السمية احلادة ألغراض التصنيف إىل اخلاصية الذاتية ملادة ما ألن تكون مؤذية لك           ١-١-٣-٣-٩م 

 يف املائـة مـن الكائنـات        ٥٠ويعرب عن السمية احلادة عموماً بـالتركيز القاتـل لنـسبة            . حالة تعرض قصري األجل لتلك املادة     
، )مثل توقف حركة براغيث املاء( يف املائة من الكائنات املختربة ٥٠، أو الذي يسبب تأثرياً ضاراً ميكن قياسه لنسبة )٥٠ق ت( املختربة
) غري املعاملـة  ( الضابطة    اجملموعة عن استجابات كائنات  ) الكائنات املعاملة ( يؤدي إىل خفض استجابات الكائنات املختربة        أو الذي 

  ).مثال، معدل النمو يف الطحالب(
. اً عموممسية جداً) ل/ مغم١(وبصفة عامة، تعترب املواد اليت هلا مسية حادة تقدر بأقل من جزء واحد يف املليون   ٢- ١- ٣- ٣- ٩م 

أو / املزمنـة و طورة اخلفئةوميثل تداول هذه املواد، أو استخدامها، أو انطالقها يف البيئة، درجة عالية من اخلطورة وهي تصنف يف            
وهكذا، فإن املواد اليت هلـا مسية حـادة  . وتستخدم املراتب العشرية فوق هذه القيمة لتعيني خمتلف فئات السمية احلادة . ١احلادة  

 ١٠   للسمية احلادة، واملواد اليت هلا مسية حادة من        ٢تصنف يف الفئة    ) ل/ مغم ١٠- ١( أجزاء يف املليون     ١٠ و ١ بني   مقيسة تتراوح 
 جـزء يف  ١٠٠أما املواد اليت تزيد مسيتها علـى  .  للسمية احلادة٣تصنف يف الفئة ) ل/ مغم١٠٠- ١٠( جزء يف املليون     ١٠٠  إىل

  .مسيةفتعترب عملياً غري ) ل/مغم١٠٠ >(املليون 
  السمية املزمنة  ٢-٣-٣-٩م 
العـضوية   الذاتية ملادة ما إلحداث تأثريات ضارة يف الكائنات          يةألغراض التصنيف، تعين السمية املزمنة اخلاص       ١-٢-٣-٣-٩م 

 غري املميتـة ات وتتجسد هذه السمية املزمنة عادة يف جمموعة من التأثري.  أثناء حاالت تعرض حتدد تبعاً لدورة حياة الكائن املعين       املائية
وتتضمن نقط انتهاء املالحظة عادة مدى .  معادلةسأو يف شكل قيمة ت ف    ) NOEC(ويعرب عنها يف شكل تركيز بدون تأثري ملحوظ         

اء وميكن أن ختتلف مدد التعرض املتعلقة بالسمية املزمنة بدرجة كبرية تبعاً لنقطة انته. أو اإلنسال/البقاء على قيد احلياة، ومعدل النمو و
  . املختربوالكائناملالحظة املقيسة يف االختبار 

. يف حالة التصنيف على أساس السمية املزمنة، يفرق بني املواد القابلة للتحلل بسرعة وغري القابلة للتحلـل بـسرعة                  و  ٢-٢-٣-٣-٩ م
وتستخدم املراتب العشرية لتصنيف السمية     . ل/ مغم ٠,٠١ ≤ عندما تكون السمية املزمنة      ١وتصنف املواد اليت تتحلل بسرعة يف الفئة املزمنة         

، واملواد ٢ل يف الفئة املزمنة / مغم٠,١ إىل ٠,٠١ اليت هلا مسية مزمنة مقيسة تتراوح ما بني    املوادوتصنف  . املزمنة يف فئات أعلى من هذه الفئة      
 ١,٠ لـى يت تزيد مسيتها املزمنة املقيسة ع     ـاملواد ال أما  .  للسمية املزمنة  ٣ل تصنف يف الفئة     / مغم ١,٠ إىل   ٠,١اليت هلا مسية مزمنة مقيسة من       

 ١الفئة  : ويف حالة املواد اليت ال تتحلل بسرعة وال توجد معلومات عن التحلل السريع، تستخدم فئتان مزمنتان               . ل فتعترب عملياً غري مسية    /مغم
  .ل/ مغم١,٠ و٠,١ملقيسة ما بني السمية املزمنة اتراوح  عندما ت٢ل والفئة / مغم٠,١ ≤عندما تكون السمية املزمنة 

وبالنظر إىل أن بيانات السمية املزمنة أقل شيوعاً يف بعض القطاعات من بيانات السمية احلادة، فإن القدرة على السمية                     ٣-٢-٣-٣-٩ م
أو التراكم  / قابلية التحلل و   املزمنة حتدد، يف حالة عدم وجود بيانات مالئمة عن السمية املزمنة، مبجموعات مناسبة تضم السمية احلادة، وعدم                

 غري أنه حيثما توجد بيانات مالئمة عن السمية املزمنة، جيب استخدامها وتفضل على التصنيف على أسـاس                  .البيولوجي احملتمل أو احلقيقي   
  : التايلويف هذا السياق، ينبغي استخدام النهج العام. أو التراكم البيولوجي/جمموعة السمية احلادة مع القابلية للتحلل و

يف حالة توفر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة جلميع مستويات التغذية الثالثة، ميكن استخدامها مباشرة                 )أ(
   املناسبة؛ةاملزمن اخلطورةلتعيني فئة 

يف حالة توفر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة ملستوى واحد أو مستويني من مستويات التغذية، ينبغي                  )ب(
وجيرى تصنيف حمتمل ملستوى .  كانت بيانات السمية املزمنة متاحة ملستويات التغذية األخرى إذا ماحبث

 بيانات عن السمية املزمنة ويقارن بالتصنيف الذي يستند إىل بيانات           تتوفر عنها التغذية اليت   ) مستويات(
  تائج صرامة؛ويعني التصنيف األخري وفقاً ألكثر الن. السمية احلادة ملستويات التغذية األخرى
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 ومن أجل إلغاء أو خفض تصنيف يف الفئة السمية باستخدام بيانات السمية املزمنة، جيـب إثبـات أن                   )ج(
 املستخدمة ستكون   ) املكافئة هلا  (ECx) سأو ت ق   (NOEC(S) بدون تأثري ملحوظ     )التركيزات( التركيز

اً إىل بيانات السمية احلادة باإلضـافة  مالئمة الستبعاد أو تقليل القلق الذي أدى إىل هذا التصنيف استناد 
وميكن حتقيق هذا يف كثري من األحيان باستخدام تركيزات         . أو التراكم البيولوجي  /إىل القابلية للتحلل و   

وهلذا السبب، إذا   . بدون تأثري ملحوظ على املدى الطويل ملعظم األنواع احلساسة احملددة بالسمية احلادة           
، فإنه لن ميكن عموماً إلغاء أو ختفيض رتبة هـذا التـصنيف             ٥٠ ت ق  كان التصنيف قد مت على أساس     

 باستخدام قيمة التركيزات بدون تأثري ملحوظ طويل األمد مستمدة من اختبار للـسمية يف حيوانـات               
ويف هذه احلالية ستكون هناك حاجة عادة الشتقاق قيمة التركيزات بدون تأثري ملحوظ من              . فقارية ال

وباملثل إذا كان   . ويلة األمد من نفس النوع أو من نوع مماثل أو نوع أكثر حساسية            اختبارات األمساك ط  
التصنيف ناجتاً عن السمية احلادة يف أكثر من جمموعة أحيائية تصنيفية، فمن املرجح أن تكون هناك حاجة 

يف ويف حالة تـصن   . للحصول على قيم التركيزات بدون تأثري ملحوظ من كل جمموعة أحيائية تصنيفية           
، يكفي إثبات أن قيمة التركيزات بدون تأثري ملحوظ أو ت ق س الـيت               ٤مادة يف الفئة السمية املزمنة      

  .ل أو أكرب من درجة قابلية ذوبان املواد املختربة يف املاء/ مغم١ لىتكافئها، لكل فئة تصنيفية، تزيد ع
  :بالنظر إىل أن إللغاء أو ختفيض رتبة تصنيف مواد كيميائية "ةاللمن"وال ميكن استخدام االختبار يف الطحالب أو نبات   ٤-٢-٣-٣-٩م 

  ؛ مد ليست دراسات طويلة األ"اللمنة"دراسات الطحالب ونبات   )أ(
  عادة؛ و صغرية نسبة السمية احلادة إىل السمية املزمنة   )ب(
  .أخرىيف كائنات عضوية نقاط االنتهاء املالحظة أكثر توافقاً مع نقاط االنتهاء للسمية احلادة املالحظة   )ج(
املالحظة يف اختبارات مفردة ) ٥٠ق)ف(ت( فقط بسبب السمية احلـادة طبق عندما يكون التصنيف قد      غري أنه   

قـيم  (يف الطحالب أو النباتات املائية، ولكن يوجد دليل من جمموعة من االختبارات األخرى يف الطحالب على أن السمية املزمنـة                     
ل، / مغم ١أكرب من   أو  يف مرتبة السمية اليت تتوافق مع فئة تصنيف أقل صرامة            هلذه اجملموعة التصنيفية  ) لحوظالتركيزات بدون تأثري م   

وال ميكن يف الوقت الراهن تطبيق هذا النهج على النباتـات           . فإن هذا الدليل ميكن استخدامه للنظر يف إلغاء أو ختفيض رتبة التصنيف           
  .اختبارات قياسية للسمية املزمنةاملائية نظراً ألنه مل يتم بعد وضع 

  نظم التعرض  ٣-٣-٣-٩م 
تستخدم أربعة أنواع لظروف التعرض يف كل من اختبارات السمية احلادة والسمية املزمنة ويف كل من بيئـات                    

ن، ونظــام اجلريـان     ، ونظام إعادة الدورا   )شبه ساكن (النظام الساكن، والنظام الساكن مع جتديد املاء        : املياه العذبة واملياه املاحلة   
 املادة املختربة، ومدة االختبـار، واألنـواع األحيائيـة املختـربة،            خواصويتوقف اختبار النظام الذي يستخدم عادة على        . املطرد

  .واالشتراطات التنظيمية
   الطحالبعلىاالختبار اليت جيري فيها وساط ألا  ٤-٣-٣-٩م 

 النظر حبرص يف استخدام بعض مكونات الوسط،        وينبغي. تجترى اختبارات الطحالب يف أوساط غنية باملغذيا        
 عند اختبار مسية املواد الكيميائيـة       بوجي. أو مركب استخالب آخر   ) محض إثلني ثنائي أمني رباعي األستيك      (EDTAمثل املركب   

؛ ويف حالـة   االستنباتوسط إىل املغذيات الدقيقة املعقدة يف    EDTAالعضوية إضافة كميات ضئيلة من عامل استخالب مثل املركب          
بيد أن عوامل االستخالب ميكن أن تقلل السمية امللحوظة . إمهال ذلك ميكن أن يقل معدل منو الطحالب كثرياً مما يضر بنوعية االختبار

ليت تستخدم فيها لذلك، يستصوب يف حالة املركبات الفلزية إجراء تقييم نقدي للبيانات الناجتة يف االختبارات ا. للمواد الفلزية املختربة
. أو االختبارات اليت يوجد هبا فائض تفاعلي من عامل االستخالب بالنـسبة إىل احلديـد  /تركيزات مرتفعة من عوامل االستخالب و     

. EDTAوميكن ملادة االستخالب احلرة يف الوسط أن حتجب مسية الفلزات الثقيلة كثرياً، وال سيما مع عوامل االستخالب القوية مثل                    
من هنا يتعني التعامل حبذر مع البيانات الناجتة        و.  يف حالة عدم وجود احلديد يف املستنبت ميكن أن حيد ذلك من منو الطحالب              غري أنه 

  .كميات من هذه املوادحالة نقص  أو يف EDTAمن اختبارات أجريت بدون وجود حديد وبدون مادة 
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   النشاط- استخدام قيم عالقة التركيب   ٥- ٣- ٣- ٩م 
تصنيف، ويف غياب بيانات جتريبية، ميكن االعتماد على العالقات الكمية بني التركيب والنشاط للتنبؤ        ألغراض ال   

بالسمية احلادة للمواد غري اإللكتروليتية وغري األليفة لإللكترونات وغري التفاعلية على حنو آخر يف األمساك وبراغيث املاء والطحالـب                   
وتظل هناك مشاكل فيما يتعلق مبـواد مثـل أمـالح           ).  النشاط -ات الكمية للتركيب     بشأن استخدام العالق   ٦-٩انظر القسم م    (

الفوسفات العضوية اليت تعمل بآليات خاصة من قبيل اجملموعات النشطة اليت تتفاعل مع املتلقيات البيولوجية، أو اليت ميكن أن تكّون                    
وهذه املواد  .  النشاط للمواد الكيميائية املخدرة    -ات التركيب   وتستخلص قيم موثوق هبا لعالق    . رابطة سلفدريل مع بروتينات اخللية    

غري إلكتروليتية ذات تفاعلية منخفضة مثل اهلدروكربونات، والكحوالت، والكيتونات، وبعض اهلدروكربونات املكلورة األليفاتيـة،              
غري انه إذا كانـت املـادة       . ية أن حتدث ختديراً   وميكن ألي مادة كيميائية عضو    . وهي حتدث تأثرياهتا األحيائية تبعاً ملعامالت توّزعها      

 أو حتتوي جمموعات نشطة تؤدي إىل آليات غري ختديرية أيضاً، فإن أي حسابات للسمية على أساس معامل التوّزع وحده                    يةإلكتروليت
 السمية املائية احلادة للمواد  النشاط لتقدير  -وال ميكن استخدام قيم العالقة الكمية للتركيب        . من شأهنا أن تبخس بشدة تقدير السمية      

  .األم للتنبؤ بتأثريات نواتج األيض أو نواتج التحلل، عندما تنشأ هذه النواتج بعد فترة زمنية أطول من مدة اختبارات السمية احلادة
  وزن األدلة  ٤- ٣- ٩م 
قوم التصنيف على ويفضل أن ي. ينبغي استخدام البيانات ذات النوعية األفضل كأساس رئيسي للتصنيف  ١- ٤- ٣- ٩م 

  . أن توصف ظروف االختبار بصورة واضحة وكاملةالضروريومن . مصادر بيانات أصلية
وعندما تتوفر دراسات متعددة جملموعة أحيائية تصنيفية بعينها، جيب اختاذ القرار على أساس الدراسـات                 ٢- ٤- ٣- ٩م 

 مالءمة استخدام دراسة ال تستويف ظروف املمارسة     وجيب احلكم يف كل حالة على حدة على       . األكثر حساسية واألفضل نوعية   
وكقاعدة عامة، ميكن أن    . املعملية اجليدة ولكن تكفل مالحظة أكثر حساسية بدالً من استخدام دراسة تستويف تلك الظروف             

 أو غري متوافقة تستخدم يف التصنيف نتائج تشري إىل مسية شديدة ومستمدة من اختبارات أجريت وفقاً ملبادئ توجيهية غري قياسية
وميكن أن تعطي املواد اليت . مع املمارسات املعملية اجليدة، بينما تتطلب الدراسات اليت تبني مسية عدمية األمهية فحصاً أكثر تعمقاً

  . خبري لتصنيف هذه املوادرأي  يف هذه احلاالتويلزم. يصعب اختبارها نتائج جتريبية واضحة أعلى أو أدىن من السمية احلقيقية
وحيثما يتوفر أكثر من اختبار مقبول للمجموعة التصنيفية ذاهتا، يستخدم للتصنيف عموماً االختبـار األكثـر                  ٣-٤-٣-٩م 

بيد أنه جيب التعامل مع هذه املسألة على . )قيمة التركيزات بدون تأثري ملحوظ أو ٥٠ق)ف(الذي يعطي أقل قيم للمعيار ت(حساسية 
للنوع األحيائي نفسه، ميكن اسـتخدام املتوسـط        )  قيم أو أكثر   ٤(تتوفر جمموعات بيانية أكرب     وحيثما  . أساس كل حالة على حدة    

وال يستصوب عند تقدير القيمة املتوسطة مجع اختبارات أنـواع          . اهلندسي لقيم السمية كقيمة متثيلية للسمية يف ذلك النوع األحيائي         
  .ل حياة خمتلفة أو االختبار يف ظروف أو مدد اختبار خمتلفةخمتلفة داخل جمموعة تصنيفية واحدة أو اختبارات يف مراح

  املواد اليت يصعب اختبارها  ٥- ٣- ٩م 
تقتضي اختبارات السمية الصحيحة ذوبان املادة املختربة يف مستنبتات مائية حتت ظروف االختبار اليت يوصي هبا   ١-٥-٣-٩م 

ويصعب اختبار بعض املواد يف األنظمة    . كيز متاح حيوياً طوال مدة االختبار     وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي االحتفاظ بتر     . املبدأ التوجيهي 
. (DoE, 1996; ECETOC, 1996; and US EPA, 1996)املائية، وقد وضـعت توجيهـات للمـساعدة يف اختبـار هـذه املـواد       

مية املائيـة للمـواد واملخـاليط       التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بصدد استكمال وثيقة توجيهية عن اختبـار الـس              ومنظمة
وهذه الوثيقة األخرية مصدر جيد للمعلومات عـن أنواع املواد اليت يصعب اختبارها واخلطوات الالزمـة               . (OECD, 2000) الصعبة

  .لضمان التوصل إىل نتائج صحيحة من اختبار هذه املواد
رغم ال  على هجيات اختبار ميكن أن تعطي،    ومع ذلك، توجد بيانات اختبار كثرية قد تكون استخدمت من           ٢- ٥- ٣- ٩م 

وتتطلب هذه البيانات توجيهات    . من عدم توافقها مع ما يعترب ممارسة معملية جيدة، معلومات مناسبة لتطبيق معايري التصنيف             
اد الـيت   وقد تكون هذه املو   .  خبري يف تقدير صالحية البيانات     رأي أنه يلزم يف هناية املطاف استخدام        علىخاصة عن التفسري،    

يصعب اختبارها قليلة الذوبان، أو طيارة، أو معرضة للتحلل السريع بسبب عمليات مثل التحول الضوئي، أو التحلل املائي، أو 
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لتخفيف وعند اختبار الطحالب، قد تؤثر املواد امللونة يف نقطة انتهاء املالحظة يف االختبار نتيجة . التأكسد، أو التحلل األحيائي
وباملثل، قد تؤدي املواد املختربة يف شكل حماليل غروية معكرة فوق حد قابلية الذوبان إىل قياسات خاطئة                 .  لنمو اخلاليا  الضوء الالزم 

كما أن نواتج . وميكن أن يؤدي إدخال املادة املختربة يف عمود املاء إىل مشكلة بالنسبة للجسيمات أو مواد صلبة مثل الفلزات. للسمية
تفسري النتائج لدى البت يف التركيزات املناسبة لتعيني وصعوبة يف إدخال مادة االختبار، يف  ةفط ميكن أن متثل مشكلالتقطري اجلزيئي للن

 ائصويصف مشروع الوثيقة التوجيهية بشأن اختبار السمية املائية للمواد واملخاليط اليت يصعب اختبارها أكثر اخلص       . ٥٠ق)ف(قيم ت 
  . صعوبات يف اختبارهاواجه يرجح أن تشيوعاً لعدد كبري من املواد اليت

 يف املائة من    ٨٠يف حالة توقع اخنفاض تركيزات املادة الكيميائية موضع االختبار إىل أقل من             : االستقرار  )أ(
. التركيز االمسي، قد يتطلب االختبار لكي يكون صحيحاً نظم تعرض تتضمن جتديداً للمادة املختـربة              

 يتعلق فيماكل خاصة   امن هنا، تنشأ مش   . اكن أو نظام اجلريان املطرد    ويفضل استخدام النظام شبه الس    
وبينما توجـد  . باالختبارات يف الطحالب، حيث تنص التوجيهات املعتادة على إجراء اختبارات ساكنة    

بالنسبة للقشريات واألمساك نظم تعرض بديلة ممكنة، فإن اختبار هذه اجملموعات التصنيفية جيرى يف كثري 
وال بد يف هذه االختبـارات  . ان يف ظروف ساكنة كما ورد يف التوجيهات املتفق عليها دولياً         من األحي 

ويـتعني إيـالء االعتبـار    . من قبول قدر معني من التحلل وكذلك بعض العوامل األخرى ذات الصلة   
ج بشأن كيفية التعامل    و بعض النه  ٦-٥-٣-٩م  تشمل الفقرة   و. املناسب حلسابات التركيزات السمية   

وحيثما حيدث حتلل للمادة املختربة، يكون من املهم دراسة تأثري مسية نواتج التحلل يف              . مع هذه املسألة  
وجيب االستعانة برأي خبري عند البت فيما إذا كان ميكن استخدام البيانات  . السمية املسجلة يف االختبار   

  ألغراض التصنيف؛
روف االختبار، ينبغي االستعانة بـرأي خـبري يف         عندما يتفكك مركب ما أو يتحلل حتت ظ       : التحلل  )ب(

ومـن  . احملتملـة حساب السمية ألغراض التصنيف، مبا يف ذلك دراسة نواتج التفكـك املعروفـة أو               
وإذا كان يتوقـع أن تكـون       . املستصوب معرفة تركيز املادة األم وتركيزات مجيع نواتج التحلل املهمة         

) شبه ساكنة (صوب استخدام نظم تعرض ساكنة مع جتديد املاء         نواتج التحلل غري مسية نسبياً، فإنه يست      
  وذلك لضمان احملافظة على مستويات املركبات األم؛

ينبغي أن ال يقوم تصنيف املواد ذات املكون الواحد إال على استجابات السمية املالحظـة يف                : التشّبع  )ج(
ـ  مادة الكيميائية فوق     املادة املختربة، وليس على احلمل الكلي لل       قابلية ذوبان نطاق   د لقابليـة   هذا احل
، على الرغم وكثرياً ما تتوفر بيانات تشري إىل مسية عند مستويات أعلى من حد الذوبان يف املاء              . الذوبان

 تفسري مـا هلـذه      من أن هذه البيانات تعترب يف كثري من األحيان غري صحيحة، فإنه ميكن الوصول إىل              
فة عامة عند اختبار املواد الضعيفة الذوبان، وترد توجيهات عن كيفية كل بصاوتنطبق هذه املش. البيانات

انظر أيضاً الوثيقة التوجيهية عن اختبار السمية املائية للمواد   (٧-٥-٣-٩تفسري مثل هذه البيانات يف م       
  ؛)واملخاليط الصعبة

املواد الـيت يـصعب     قد يلزم تطبيق إجراءات عملية خاصة لضمان ذوبان         : االختبارعدم ثبات أوساط      )د(
وال ينبغي أن تؤدي هذه اإلجراءات إىل تغريات واضحة يف أوساط االختبار عندما حيتمل أن               . اختبارها

  تؤدي تلك التغريات إىل زيادة أو نقص يف السمية الظاهرة وبالتايل يف مستوى تصنيف املادة املختربة؛
نيف تكون يف الواقع عبارة عن خمـاليط يـصعب   هناك مواد كثرية مشمولة مبخطط التص  : املواد املعقدة   )ه(

 مواد مثل نواتج الـتقطري      تسببوميكن أن   .  هذا القياس أحياناً   تعذرقياس تركيزات التعرض هلا، بل وي     
اجلزيئي للنفط، والبوليمرات، واملواد اليت حتتوي مستويات كبرية من الشوائب، وما إىل ذلك، مشاكل              

وتستند إجراءات االختبار العاديـة     .  التحقق منه  تعذريز السمي وي  خاصة نظراً ألنه يصعب تقدير الترك     
على تكوين جزء قابل للذوبان يف املاء أو جزء مستذاب يف املاء وتسجل البيانات يف شكل معـدالت                  

  .وميكن استخدام هذه البيانات يف تطبيق معايري التصنيف. ِحْمل
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. ة وقابلة للقياس بالتحليـل    ثابتاحلصول على تركيزات اختبار     ُيستصوب ألغراض تصنيف املركبات العضوية      و  ٣-٥-٣-٩م 
دراسات التركيزات االمسية حيثما تكون هـذه       أساس   التصنيف على    وضع أفضلية التركيزات املقيسة، فإنه ميكن أن ي        من رغمالوعلى  

ا تفقد على حنو آخر من عمود املـاء،         فإذا كان حتلل املادة مرجحاً أو أهن      . هي التركيزات الصحيحة الوحيدة املتاحة يف ظروف معينة       
وينبغي إجراء التصنيف مع أخذ الكمية املفقودة من املادة السمية أثناء االختبار يف احلسبان،              . وجب توخي احلرص يف تفسري البيانات     

 ويـبني  . هبا وختضع لتحليـل منفـصل  خاصة وعالوة على ذلك، تفرض الفلزات جمموعة صعوبات        .ممكناًو  ذي صلة  إذا كان ذلك  
  . املتعددة للمواد اليت يصعب اختبارها وعالقتها بالتصنيفباخلواص قائمة ١-٣-٩م  اجلدول

 أن يكون تركيز االختبار الفعلي أقل من تركيز االختبار االمسي           ،األكثر صعوبة   يف ظروف االختبار   تمل،وحي  ٤- ٥- ٣- ٩م 
هـذه املـادة،    تصنف  ل ملادة يصعب اختبارها، ميكن أن       /ممغ١ <) ٥٠ق)ف(قيم ت  (احلادةوحيثما تكون السميات    . أو املتوقع 

غري أنه إذا كانت السمية احلادة املقدرة       ). ، عند االقتضاء  ١ويف فئة السمية املزمنة      (١معقول من الثقة، يف فئة السمية احلادة          بقدر
 خبري لتحديد ما إذا رأيلزم يف هذه األحوال وي. لسمية احلقيقيةحيتمل أن تكون السمية التقديرية غري ممثلة لل، فإنه /مغم١ منأكرب 

وحيثما يعتقد أن طبيعة صعوبة االختبار هلا تأثري مهم على تركيز . كان ميكن قبول اختبار مادة يصعب اختبارها ألغراض التصنيف
نبغي مراعاة احلرص الواجب  ل وأن تركيز االختبار مل يعيَّن، فإنه ي       / مغم ١ أكرب من االختبار الفعلي إذا قدرت السمية احلادة بقيمة        

  .عند استخدام االختبار يف التصنيف
وينبغي يف هذا السياق تذكّر     . كل التفسري املذكورة  ابعض مش بوترد يف الفقرات التالية بعض التوجيهات املتصلة          ٥-٥-٣-٩م 

 دائمـاً  برأي خبري جيب االستعانة  ومع مراعاة طبيعة الصعوبات،   . أن هذه جمرد توجيهات، وأنه ال ميكن تطبيق قواعد جامدة وسريعة          
مناسـب  لتحديد ما إذا كانت هناك معلومات كافية يف االختبار للحكم على صالحيته، وما إذا كان ميكن حساب مستوى للسمية                    

  . يف تطبيق معايري التصنيفلالستخدام
  املواد غري املستقرة  ٦-٥-٣-٩م 
 االختبار، فإنه قد يكون من      أوساطالختبار تقلل تأثري عدم االستقرار يف       لءات   إجرا اعتماد حيث املبدأ بينما ينبغي من      ١-٦-٥-٣-٩م 

واألسباب الشائعة لعدم االستقرار هذا هي      . املستحيل تقريباً يف بعض االختبارات احملافظة على التركيز يف املمارسة العملية طوال مدة االختبار             
وبينما ميكن ضبط أشكال التحلل املذكورة، فإن هـذا الـضبط يفـشل يف              . بيولوجيالتأكسد والتحليل باملاء والتحلل الضوئي والتحلل ال      

ومع ذلك، تتاح يف بعض أنواع االختبارات، وخباصة اختبار السمية احلادة واملزمنة يف األمساك، جمموعة من نظم التعـرض                   . اختبارات كثرية 
  .لك يف االعتبار عند البت يف صالحية بيانات االختبارتتيح اإلسهام يف تقليل الفاقد بسبب عدم االستقرار، وينبغي أخذ ذ

 عدم االستقرار عامالً يف حتديد مستوى التعرض أثناء االختبار، يتمثل شرط أساسي لتفسري البيانات         ثلوحيثما مي   ٢-٦-٥-٣-٩م 
حليل على األقل عند بدايـة      ويف غياب تركيزات مقيسة بالت    . يف وجود تركيزات تعرض مقيسة يف نقاط زمنية مناسبة طوال االختبار          

وحيثما تتوفر بيانات تعتمد    .  تفسري صحيح وينبغي اعتبار االختبار غري صاحل ألغراض التصنيف         التوصل إىل االختبار وهنايته، ال ميكن     
  :على القياسات، ميكن مراعاة عدد من القواعد العملية لالسترشاد هبا يف التفسري

كما هو معتاد بالنسبة الختبارات السمية احلادة يف        (ية وهناية االختبار    عندما تتاح بيانات مقيسة يف بدا       )أ(
 ألغراض التصنيف علـى أسـاس املتوسـط       ٥٠ق)ف(ميكن حساب قيمة ت   ) براغيث املاء والطحالب  

اكتـشاف  وحيثما تقل تركيزات هناية االختبار عن حد        . اهلندسي للتركيزات يف بداية االختبار وهنايته     
   هذا؛اكتشاف السميةب اعتبار أن هذه التركيزات تساوي نصف حد  التحليلي، جيالسمية

كما ميكن أن تكـون عليـه   (حيثما تتوافر بيانات مقيسة يف بداية وهناية فترات جتديد أوساط االختبار      )ب(
، يكون من املناسب حساب املتوسط اهلندسي لكل فتـرة جتديـد،            )احلال يف االختبارات شبه الساكنة    

  لتعرض على أساس هذه البيانات على مدى فترة التعرض بأكملها؛وتعيني متوسط ا
 السمية إىل أحد نواتج حتلل، وتكون تركيـزات هذا الناتج معروفة، ميكن حـساب              عزوحيثما ميكن     )ج(

 ألغراض التصنيف على أساس املتوسط اهلندسي لتركيز ناتج التحلل الـذي ميكـن              ٥٠ق)ف(قيمة ت 
  لق باملادة األم؛إرجاعه حسابياً إىل قيمة تتع

  .ميكن تطبيق مبادئ مماثلة على البيانات املقيسة يف اختبار السمية املزمنة  )د(
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 املواد الضعيفة الذوبان  ٧-٥-٣-٩م 

ل، تذوب غالباً بصعوبة يف أوسـاط       / مغم ١ <إن هذه املواد اليت تعرف بأهنا مواد ذات إمكانية ذوبان يف املاء               ١-٧-٥-٣-٩م 
 قابلية الذوبان احلقيقية يف أوسـاط       كما أن . ما يصعب قياس تركيزات املادة املذابة يف التركيزات املنخفضة املتوقعة         وغالباً  . االختبار

ومع ذلك فإن هذه . االختبار غري معروفة يف حالة كثري من املواد، وكثرياً ما تسجل كقيمة أقل من حد اكتشاف السمية يف املاء املنقَّى  
 االستعانة برأي خبري للبت فيما إذا كان ميكن اعتبار النتيجـة صـاحلة        ، حيثما ال تكتشف مسية    وينبغية ما،   املواد ميكن أن تظهر مسي    

  .وينبغي أن مييل الرأي إىل احلذر كما ال ينبغي أن يبخس تقدير اخلطر. ألغراض التصنيف
. ة يف نطاق قابلية الذوبان يف املـاء       وجيب من حيث املبدأ استخدام تقنيات إذابة مناسبة وتركيزات مقيسة بدق            ٢-٧-٥-٣-٩م 

غري أنه من الطبيعي، وال سيما عنـد        . وحيثما تتوفر بيانات االختبار هذه ينبغي تفضيل استخدامها على استخدام أي بيانات أخرى            
أو حيث تكـون  دراسة بيانات أقدم عهداً، أن توجد مواد ذات مستويات مسية مسجلة يف تركيزات أعلى من قابلية الذوبان يف املاء،             

وهكذا، يتعذر يف احلالتني التحقق من تركيزات التعرض الفعلية         . املستويات املذابة أدىن من حد اكتشاف السمية يف الطريقة التحليلية         
وحيثما تكون تلك هي البيانات الوحيدة املتاحة إلجراء التصنيف بناء عليها، ميكن دراسة بعض القواعـد     . باستخدام البيانات املقيسة  

  :العملية لالسترشاد هبا لدى اختاذ قرار
حيثما تكون السمية احلادة مسجلة عند مستويات أعلى من حد قابلية الذوبان يف املاء، ميكن ألغراض                   )أ(

ويف هـذه   . ذوبان يف املاء  ال لقابلية مساوية أو أقل من القيمة املقيسة        ٥٠ق)ف(التصنيف اعتبار قيمة ت   
وينبغي لدى اختاذ هذا القرار إيالء االهتمـام    . ١الفئة احلادة   أو  / و ١زمنة  الفئة امل  تطبيق   ميكناألحوال،  

الواجب الحتمال أن تكون املادة الزائدة غري املذابة قد أدت إىل تأثريات مادية يف الكائنات العـضوية                 
صـاحل   للتأثريات املشاهدة، ينبغي اعتبار االختبار غـري         احملتملوحيثما يعترب ذلك هو السبب      . املختربة

  ألغراض التصنيف؛
حيثما مل تسجل مسية حادة عند مستويات أعلى من حد قابلية الذوبان يف املاء، ميكن ألغراض التصنيف                   )ب(

ويف هذه األحوال، ينبغي النظر     . ذوبان يف املاء  ال قابلية أكرب من القيمة املقيسة ل     ٥٠ق)ف(اعتبار قيمة ت  
 وينبغي، لدى اختاذ قرار بأن املادة ال ُتظهر مسية حادة، إيالء            .٤الفئة املزمنة   فيما إذا كان ينبغي تطبيق      

وحيثما ال تدرس هذه التقنيات     . االهتمام الواجب للتقنيات املستخدمة لبلوغ التركيزات املذابة القصوى       
  بقدر كاف، ينبغي اعتبار االختبار غري صاحل ألغراض التصنيف؛

من حد اكتشاف السمية يف الطريقة التحليلية ملادة ما، وتكـون  حيثما تكون قابلية الذوبان يف املاء أقل        )ج(
 أقل من حـد االكتـشاف       ٥٠ق)ف(هناك مسية حادة مسجلة، ميكن ألغراض التصنيف اعتبار قيمة ت         

 أكرب من حد قابلية     ٥٠ق)ف(وحيثما ال تالحظ مسية، ميكن ألغراض التصنيف اعتبار قيمة ت         . التحليلي
  اً إيالء االهتمام الواجب ملعايري اجلودة املذكورة آنفاً؛وينبغي أيض. الذوبان يف املاء

ميكـن    ال ومرة أخرى، حيثما  . حيثما تتاح بيانات عن السمية املزمنة، ينبغي تطبيق القواعد العامة ذاهتا            )د(
إثبات صحة البيانات عن طريق دراسة التركيزات املقيسة، يتعني عنـد االقتـضاء دراسـة التقنيـات              

  .ول إىل أعلى تركيزات مذابةاملستخدمة للوص
  التركيزخفضالعوامل األخرى اليت تسهم يف   ٨-٥-٣-٩م 

، وعلى حني    ختفيض تركيز املادة املختربة أثناء إجراء التحليل       سهم أيضاً يف  ميكن لعدد من العوامل األخرى أن ي        
وقت إىل آخر، تفسري البيانات حيثما تكون       للدراسة، فإنه قد يكون من الضروري، من         ميكن جتنب ذلك باستخدام تصميم سليم        أنه

  .هذه العوامل قد أسهمت يف تقليل التركيز
ومثة تفسري شائع هو أن املادة مل تذب        . لعدد من األسباب  ميكن أن حيدث ترسيب أثناء االختبار       : الترسيب  )أ(

ار يؤدي إىل    عدم وجود جسيمات بشكل ظاهر، وحيدث تكتل أثناء االختب         حقيقة يف املاء على الرغم من     
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 أو التركيزات بـدون     ٥٠ق)ف( أن قيمة ت   ، اعتبار  ألغراض التصنيف  ميكنويف هذه األحوال،    . الترسيب
وباملثل، ميكن أن حيدث الترسيب من خالل التفاعل مع . تأثري ملحوظ هي تركيزات املادة يف هناية االختبار   

  أعاله؛" عدم االستقرار"وتدرس هذه املسألة حتت عنوان . الوسط الذي جيرى فيه االختبار
 العالية مثل املواد ذات القـيم       صاص للمواد ذات خصائص االمت    صاصميكن أن حيدث امت   : صاصاالمت  )ب(

وحيثمـا حيـدث ذلك، يكون فقدان ). log Kow أوملو ك(العالية ملعامل التوّزع يف األوكتانول واملاء 
  هي تركيزات املادة يف هناية االختبار؛التركيز سريعاً عادة، وتكون أفضل قيمة لتعيني التعرض 

قد حتدث حاالت خفض لتركيزات املادة من خالل التراكم األحيـائي للمـادة يف              : التراكم األحيائي   )ج(
وقد يكون ذلك مهماً بشكل خاص حيثما تكون قابلية الذوبان يف املاء منخفـضة              . الكائنات املختربة 

 أو التركيزات ٥٠ق)ف(كن ألغراض التصنيف حساب قيمة تومي. مرتفعةتكون  أوموبالتايل قيـمة لو ك
  .بدون تأثري ملحوظ على أساس املتوسط اهلندسي لتركيزات االختبار يف بداية االختبار وهنايته

 ط االختباراوسعدم استقرار أ  ٩-٥-٣-٩م 

وميكـن عمومـاً   . (pH) األس اهلدروجيين  واألمحاض القوية مسية ألهنا قادرة على تغيري    املواد القاعدية ميكن أن تكون      ١-٩-٥-٣-٩م 
ويف حالة عدم توفر بيانـات      . جتنب تغريات األس اهلدروجيين يف أوساط االختبار املائية عن طريق استخدام حماليل منظّمة يف وسط االختبار               

، أي األيون الـذي     )الكاتيون (واأليون املوجب ) األنيون(عن ملح ما، ينبغي تصنيف امللح بصفة عامة بنفس طريقة تصنيف األيون السالب              
وعندما يتصل التركيز الذي يالحظ عنده التأثري بواحد فقط من األيونني، ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار لدى                 . تنسب إليه أشد مسية يف التصنيف     

  .الوزن اجلزيئي لأليون/حنسبة الوزن اجلزيئي للمل: تصنيف امللح فرق الوزن اجلزيئي بني األيون وامللح وتصحيح هذا التركيز بضربه يف
 وغريها من املـواد ذات األوزان  للتشتتلكن البوليمرات القابلة . وال توجد بوليمرات يف النظم املائية يف املعتاد      ٢-٩-٥-٣-٩م 

ات  أو تـأثري   آليـة اجلزيئية الكبرية ميكن أن حتدث اضطراباً يف نظام االختبار وتتداخل مع امتصاص األكسجني، وتؤدي إىل تأثريات                 
ومع ذلك، تسلك بوليمرات كثرية سلوك املواد املعقـدة،         . وجيب أخذ هذه العوامل يف االعتبار عند دراسة بيانات هذه املواد          . ثانوية

  . وستناقش هذه احلالة اخلاصة أدناه. من كتلة البوليمر) يذاب(وتتيح جزءاً هاماً ذا كتلة جزيئية منخفضة ميكن أن ُيغسل 
  ملعقدةاملواد ا  ١٠-٥-٣-٩م 
تتصف املواد املعقدة بنطاق واسع من التراكيب الكيميائية، غالباً يف شكل سالسل متشاكلة، ولكنها تغطي نطاقاً                  ١-١٠-٥-٣-٩م 

ملاء، حيدث توازن بني األجزاء الذائبـة       إىل ا وعند إضافتها   . واسعاً من قيم قابلية الذوبان يف املاء واخلصائص الكيميائية الفيزيائية األخرى          
وتسجل . وهلذا السبب، ختترب مثل هذه املواد عادة كجزء ذائب أو جزء غري ذائب يف املاء         . غري الذائبة يكون مميزاً لكمية املادة يف الوسط       و

 عادة ألن اجلزء الذائب يكون هو نفسه عبارة عـن           داعمةوال تتوفر بيانات حتليلية     .  تبعاً للكمية أو التركيزات االمسية     ٥٠ق)ف(قيمة ت 
وميكن اسـتخدام   .  اليت تتصل مبستوى احلمل القاتل     (LL50) ٥٠ويشار إىل معيار السمية أحياناً بقيمة م ح ق        .  معقد من املكونات   خملوط

  .ري التصنيف بصورة مباشرةايهذه القيمة ملستوى احلمل من اجلزء الذائب يف املاء أو اجلزء غري الذائب يف املاء يف مع
. التـشتت نوعاً خاصاً من املواد املعقدة اليت تتطلب دراسة نوع البوليمر وسلوك الذوبان أو       ومتثل البوليمرات     ٢-١٠-٥-٣-٩م 

، أو تتجزأ إىل أجـزاء ذات أوزان        تشتت، أو ت  )ذوبان حقيقي يرتبط حبجم اجلسيمات    (وقد تذوب البوليمرات كما هي بدون تغيري        
يمر يف الواقع عبارة عن اختبار لقدرة املادة ذات الـوزن اجلزيئـي             ويف احلالة األخرية يكون اختبار البول     . جزيئية منخفضة قد تذوب   

وهكذا، ميكن بنفس الطريقة اعتبار البوليمر خملوطاً معقداً .  مسياًذائب من كتلة البوليمر، وما إذا كان هذا اجلزء الإلذابةاملنخفض على ا
  . الناتج، وبالتايل ميكن إرجاع السمية إىل هذا احلملذائبمن حيث أن محل البوليمر ميكن أن يعّبر على أفضل وجه عن اجلزء ال
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  جدول تصنيف املواد اليت يصعب اختبارها: ١-٣-٩م 
 املالءمة للتصنيف طبيعة الصعوبة خاصية املادة

حتليل . بلوغ تركيز التعرض املطلوب واحملافظة عليه ضعيفة الذوبان يف املاء
 .التعرض

بلية الذوبان عند مالحظة استجابات مسية فوق حد قا
الظاهرة، يلزم رأي خبري للتأكد مما إذا كانت التأثريات 
ترجع إىل مسية كيميائية أو إىل تأثري فيزيائي، ويف حالة عدم 
مالحظة تأثريات، ينبغي إثبات أنه قد مت حتقيق إذابة كاملة 

 .مشبعة

مسية يف التركيزات 
 املنخفضة

  .بلوغ تركيز التعرض املطلوب واحملافظة عليه
 .حتليل التعرض

 ل/مغم١نف على أساس مسية أقل من تص

 . للتركيزات بهينبغي أن يبىن التصنيف على قياس موثوق .احملافظة على تركيز التعرض وقياسه مادة طيارة

مسية نواتج . احملافظة على تركيزات التعرض تتحلل بتأثري الضوء
 .التفكك

تركيزات يتطلب التصنيف رأي خبري، وينبغي أن يبىن على 
 .مقيسة، وينبغي تعيني مسية نواتج التفكك اهلامة

غري مستقرة يف احمللول 
 املائي

عمار األمقارنة . احملافظة على تركيزات التعرض
 للتحلل ولنظام التعرض املستخدم يف يةالنصف

 .االختبار

يتطلب التصنيف رأي خبري، وينبغي أن يبىن على تركيزات 
 .تج التفكك اهلامة حبث مسية نواوينبغيمقيسة، 

مسيـة  . بلوغ تركيز التعرض واحملافظة عليه وقياسه      قابلة للتأكسد
. التراكيب الكيميائية املعدلة أو نواتج التفكــك      

مقارنة األعمار النصفية للتحلل ولنظام التعـرض       
 .املستخدم يف االختبار

أساس  على   يوضعيتطلب التصنيف رأي خبري، وينبغي أن       
 .نبغي حبث مسية نواتج التفكك اهلامةتركيزات مقيسة، وي

  التحول/معرضة للتأكل
/ يشري ذلك إىل الفلزات   (

 )املركبات الفلزية

مقارنة . بلوغ تركيز التعرض واحملافظة عليه وقياسه     
األعمار النصفية للتوزيع من عمود املـاء ولنظـام         

 .التعرض يف االختبار

يزات يتطلب التصنيف رأي خبري، وينبغي أن يبىن على ترك        
 .مقيسة، وينبغي حبث مسية نواتج التفكك اهلامة

مسيـة نـواتج    . احملافظة على تركيزات التعـرض     قابلة للتحلل األحيائي
مقارنة األعمار النصفية للتحلل ولنظـام      . التفكك

 .التعرض املستخدم يف االختبار

  أساس  على وضعيتطلب التصنيف رأي خبري، وينبغي أن ي      
 .حبث مسية نواتج التفكك اهلامةتركيزات مقيسة، وينبغي 

 .التعـرض  حتليل. احملافظة على تركيزات التعرض    ماصة مادة
 . املادة املختربةتوافرختفيف السمية بسبب اخنفاض 

ينبغي أن يستخدم يف التصنيف التركيز املقـيس للمـادة          
 .املتاحة

متييز األجزاء املستخلبة واألجزاء غري املستخلبة يف        عامل استخالب
 .ساط االختبارأو

 املتاحة املادة تركيز قياس التصنيـف يف يستخدم أن ينبغي
 .حيوياً

 وخفـض   الـسمية  التأثريات بني   التصنيف التمييز  يف جيب ).مشكلة تتعلق بالطحالب(ختفيف الضوء  مادة ملونة
 .الضوء ختفيف بسبب النمو

 .تخدم يف التصنيف التركيز املقيسينبغي أن يس .االحتفاظ بتركيزات تعرض ثابتة للماءكارهة مادة 

مسية نواتج . احملافظة على تركيزات التعرض مادة متأينة
مقارنة األعمار النصفية للتحلل ولنظام . التفكك

 .التعرض املستخدم يف االختبار

يتطلب التصنيف رأي خبري، وينبغي أن يوضع على أساس 
 .امةتركيزات مقيسة، وينبغي تعيني مسية نواتج التفكك اهل

 .تعترب مماثلة للمخلوط املعقد .حتضري دفعات اختبار متثيلية متعددة املكونات
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  تفسري جودة البيانات  ٦-٣-٩م 
  توحيد القياسيال  ١-٦-٣-٩م 

وتتضمن هـذه العوامـل     . ميكن أن تؤثر عوامل كثرية يف نتائج اختبارات السمية يف الكائنات العضوية املائية              
يف االختبار، وتصميم االختبار، واخلصائص الكيميائية للمادة املختربة، واخلصائص احليوية للكائنات العضوية             املاء املستخدم    صائصخ

 استخدام إجراءات اختبار قياسية لتقليل تأثري املصادر املسببة هلـذا           ، يف إجراء اختبارات السمية املائية     ، من املهم   فإن لذلك،. املختربة
 هلذه املعايري هو تقليل تباين االختبارات وحتـسني         التوحيد القياسي لالختبارات والتنسيق الدويل    دف من   واهل. ارجي املصدر التباين اخل 

  . واتساقهاتهادقة النتائج وتكراري
  تدرج أولوية البيانات  ٢-٦-٣-٩م 
افق مع توجيهات وتفضل البيانات اليت تتو.  بيانات أصلية ذات نوعية جيدة أساسينبغي أن يوضع التصنيف على  ١-٢-٦-٣-٩م 

وبينما يفـضل   .  اجليدة املختربيةمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن االختبار أو توجيهات معادلة هلا، وعلى املمارسة               
جترى  اختبار قياسية، ميكن أيضاً استخدام نتائج اختبارات         كائناتاستخدام بيانات ناجتة من طرائق اختبار منسقة دولياً وجترى على           

بطرائق وطنية أو دولية معترف هبا على نطاق واسع، أو طرائق معادلة هلا مثل طرائق املنظمة الدولية للتوحيـد القياسـي واجلمعيـة                      
 تستخدم البيانـات الناجتـة مـن        ميكن أن  بيانات تتفق مع املمارسة املعملية اجليدة،        حالة عدم وجود  ويف  . األمريكية الختبار املواد  

  .ال تستويف متطلبات املمارسة املعملية اجليدةإن كانت  متوافقة مع املبادئ التوجيهية املقبولة واختبارات تبدو
 نظاماً لتقديـر جودة البيانات يتوافق مع نظم كثرية أخرى (Pedersen et. al., 1995)ويذكر بيدرسن وآخرون   ٢-٢-٦-٣-٩م 

وميكـن  . "AQUIRE" يف قاعدة بياناهتا     (US-EPA) األمريكية حلماية البيئة     شائعة االستخدام، مبا فيها النظام الذي تستخدمه الوكالة       
ويتضمن نظام تقـدير  .  لالطالع على مناقشات حول جودة البيانات(Mensink et al., 1995)الرجـوع أيضاً إىل منسينك وآخرين 

وتتعلـق  .  للتصنيف يف نطاق النظام املنـسق      جودة البيانات الذي يصفه بيدرسن خمططاً لتقدير املوثوقية ميكن أن يستخدم كنموذج           
  .املستويات الثالثة األوىل للبيانات اليت يصفها بيدرسن بالبيانات املفضلة

غـري أنـه نظـراً ألن دوالً    . وينبغي أن تستمد البيانات اليت تستخدم يف نطاق النظام املنسق من مصادر أصلية   ٣-٢-٦-٣-٩م 
صنيف باستخدام النظام املنسق عاملياً، فإنه ينبغي للتصنيف أن يفسح جماالً لالستعانة بدراسات   وسلطات وطنية كثرية ستقوم بإجراء الت     

وينبغي أن تتضمن مثل هذه الدراسات ملخصات       . أجرهتا سلطات وطنية وجمالس خرباء ما دامت الدراسات تقوم على مصادر أصلية           
ويف حاالت معينة، ميكن استخدام نتائج دراسات أجرهتـا         .  التصنيف لظروف االختبار مفصلة مبا يكفي لتقييم وزن األدلة والبت يف         

  . بيانات أصليةوصول إىل ميكنها البالنظر إىل أنه (GESAMP)أفرقة معروفة مثل فريق اخلرباء املعين باجلوانب العلمية للتلوث البحري 
 معتمدة من العالقات الكميـة للتركيـب         بيانات اختبار جتريبية، ميكن استخدام بيانات      حالة عدم وجود  ويف    ٤-٢-٦-٣-٩م 

 النشاط، شريطة أن    -وتفضل بيانات االختبار التجريبية دائماً على تنبؤات عالقات التركيب          .  لتعيني السمية املائية   (QSAR)والنشاط  
  .تكون بيانات االختبار موثوق هبا

  التحلل  ٤-٩م 
  مقدمة  ١-٤-٩م 
ذلك أن  .  متثله على البيئة   احملتمل أن  املتأصلة الرئيسية للمواد اليت تعني اخلطر        اخلواصمتثل قابلية التحلل إحدى       ١-١-٤-٩م 

وعلى . للكائنات احلية املواد غري القابلة للتحلل تبقى يف البيئة، وبالتايل تكون هلا قدرة على إحداث تأثريات ضارة على األمد الطويل                   
  .وصوهلا إىل جماري الصرف، أو يف وحدات معاجلة مياه الصرف، أو يف البيئة ذلك، فإن املواد القابلة للتحلل ميكن زواهلا بعد خالف

غري أن درجة حتلل أية مادة ال تتوقف على املقاومة املتأصلة           . خواصهاويستند تصنيف املواد بصورة رئيسية إىل         
ثال احتماالت االختزال واألكـسدة،     للتحلل اجلزيء وحسب، ولكن أيضاً على الظروف الفعلية للوسط البيئي املتلقي، على سبيل امل             

من هنا، يتطلب تفسري خـصائص      . واألس اهلدروجيين، ووجود كائنات دقيقة مناسبة، وتركيز املواد، ووجود مواد أخرى وتركيزها           
وصل إىل بيان    املتأصلة للمادة والظروف البيئية السائدة للت      اخلواصاملائية معايري تفصيلية توازن بني       اخلطورةالتحلل يف سياق تصنيف     

 املـواد    قابليـة حتلـل     هو تقدمي توجيهات لتفسري بيانات     قسموالغرض من هذا ال   . يوضح احتماالت التأثريات الضارة الطويلة األمد     
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 علـى أسـاس     ،ويقترح. حتليل اجلوانب املذكورة أعاله فيما يتعلق بالتحلل يف البيئة املائية         أساس  وتوضع التوجيهات على    . العضوية
وأنواع بيانات قابليـة التحلـل      .  الختاذ القرار بشأن استخدام بيانات التحلل املتاحة ألغراض التصنيف         تفصيلي خمطط   ،التوجيهات

املدرجة يف هذه الوثيقة التوجيهية هي بيانات التحلل األحيائي السريع، وبيانات حماكاة التحول يف املاء، والترسب يف املاء والتربـة،                    
 وكذلك تقنيات تقدير قابلية التحلل السريعة (BOD5/COD)لطلب الكيميائي من األكسجني /ميائي احليويوبيانات عالقة الطلب الكي

كما تدرس قابلية التحلل الالهوائية، وقابلية التحلل املتأصلة ونتائج اختبارات حماكاة حمطات معاجلة مياه الـصرف،                . يف البيئة املائية  
ل باملاء والتحلل بالضوء، وعملية الزوال مثل التطاير، وأخرياً، البيانـات املـستقاة مـن               وبيانات التحول الالحيوي، من قبيل التحل     
  .الدراسات امليدانية ودراسات الرصد واملراقبة

بأنه حتلل اجلزيئات العضوية لتكوين جزيئات أصغر وتكوين ثاين أكسيد  ١- ٤ويرد تعريف التحلل يف الفصل   ٢- ١- ٤- ٩م 
أما بالنسبة للمركبات غري العضوية والفلزات، فإن مفهوم قابلية التحلل على النحو املنطبق على              . نهايةالكربون وماء وأمالح يف ال    

ويف الواقع، ميكن أن تتحول املادة عن طريق عمليات بيئية عاديـة            . ال مدلول له تقريباً     ذات مدلول حمدود أو    املركبات العضوية 
.  على تناول املواد العضوية أو املواد الفلزيـة العـضوية          قسميقتصر هذا ال  لذلك  و.  احليوي للمادة  توافرنخفض ال يزيد أو   يحبيث  

  . هجرة املادة من الوسط املائي يف اجتاه نطاقات بيئية أخرى٧- ٩ م قسمويتناول ال
 أو من أنـواع أخـرى مـن         موحدة قياسياً  التحلل من اختبارات     ائصوميكن استقاء البيانات املتعلقة خبص      ٣- ١- ٤- ٩م 

ويتطلب تفسري بيانات التحلل هذه ألغراض التصنيف غالباً تقييمـاً          . ات، أو ميكن تقديرها على أساس تركيب اجلزيئات       الدراس
 تفاصيل إضافية يف تذييلني هلذا املرفق يصفان الطرائق ترد توجيهات يف هذا املوضوع، وقسمويقدم هذا ال.  لبيانات االختبارتفصيلياً
  ).٢- ٩التذييل م (عوامل املؤثرة يف التحلل يف البيئات املائية وال) ١- ٩التذييل م (املتاحة 

  تفسري بيانات قابلية التحلل  ٢-٤-٩م 
  قابلية التحلل السريع  ١-٢-٤-٩م 

ويندر أن يكون احلـصول     .  البيئية خبواصهاة تتعلق   موجود املرتبطة باملواد عادة إىل بيانات       طورةيستند تصنيف اخل    
 بصورة  من بيانات االختبار ال تستويف بالضرورة معايري التصنيفواسعةفكثرياً ما تتاح طائفة   .  تسهيل التصنيف  على بيانات االختبار جملرد   

وقد أعدت أدناه توجيهات على     .  البيئية طورةوبالتايل، يلزم توفري توجيهات لتفسري بيانات االختبار املتاحة يف سياق تصنيف اخل           . مباشرة
يف البيئــة املائيــة     " التحلـل الـسـريع   " بيانات التحلل تتعلق بأنواع البيانات الثالثة املشمولة بتعبري          أساس املعايري املنسقة لتفسري   

  ).٣-١١-٢-١-٤، الفقرة ١-٤الفصل  والتعريف الوارد يف ٤-٣-٢-٩ إىل م ١-٣-٢-٩، م ٩-١-٩، م ٨-١-٩ م انظر(
  لقابلية التحلل األحيائي السه  ٢-٢-٤-٩م 
 ملنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان    ٣٠١ف قابلية التحلل األحيائي السهل يف توجيه االختبار رقم      يرد تعري   ١-٢-٢-٤-٩م 

وينبغي اعتبار أية مواد عضوية تتحلل عند درجة أعلى من مستوى العتبة يف اختبار قياسي وضعته منظمة . (OECD 1992)االقتصادي 
 األحيائي السهل أو يف أي اختبار مماثل مواد سهلة التحلل األحيائي وبالتايل سريعة تحللقابلية الالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ل

غري أن بيانات اختبار منشورة كثرية ال حتدد مجيع الظروف اليت ينبغي تقييمها إلثبات ما إذا كان االختبـار يـستويف                     . التحلل أيضاً 
 فيما يتعلق بصحة البيانات قبل استخدامها ألغراض        االستعانة برأي خبري  لزم  لذلك، ي . متطلبات اختبار قابلية التحلل األحيائي السهل     

  .ومع ذلك، ينبغي قبل استنتاج سهولة التحلل البيولوجي ملادة خمتربة ما دراسة البارامترات التالية على األقل. التصنيف
  تركيز املادة املختربة  ٢-٢-٢-٤-٩م 

تربة يف اختبارات سهولة التحلل البيولوجي اليت وضعتها منظمة التعاون تستخدم تركيزات عالية نسبياً للمادة املخ  
غري أن مواد كثرية قد تكون مسية للكائنات امللقحة يف هذه التركيـزات الـعالية             ). ل/ مغم ١٠٠-٢(والتنمية يف امليدان االقتصادي     

وقد ميكن إثبات   . غري مسية أقل  ريعة التحلل يف تركيزات      أن املواد قد تكون س     على الرغم من  مما يسبب حتلالً منخفضاً يف االختبارات       
على سبيل املثال، توجيه منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي          (مسية املادة املختربة باستخدام اختبار مسية يف الكائنات الدقيقة          

، أو اختبـار تثبـيط البكتريـا    ISO 9509لنترتـة  ، أو اختبار تثبيط ا"الرواسب املنشطة، اختبار تثبيط التنفس" لالختبار ٢٠٩رقم 
 أن يكون التثبيط هو السبب الذي جيعل املادة غري سهلة التحلل، ينبغـي اسـتخدام   احملتملوعندما يكون من ). ISO 11348 بالضوء

ذا النوع من نتائج االختبار وميكن دراسة ه. النتائج اليت قد تكون متاحة من اختبار تستخدم فيه تركيزات أقل غري مسية للمادة املختربة
على أساس كل حالة على حدة فيما يتصل مبعايري تصنيف التحلل السريع، ولو أنه يفضل عموماً، عندما يتاح ذلك، استخدام بيانات                     

  . املختربةاختبار التحلل يف املياه السطحية مع كتلة حيوية واقعية بيئياً من الكائنات الدقيقة وتركيز منخفض غري مسي واقعي للمادة
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  مدة االختبار  ٣-٢-٢-٤-٩م 
شرطاً عاماً جلميع اختبارات قابلية التحلل األحيائي السهل هو ) ٣-١١-٢ -١-٤انظر (تتضمن املعايري املنسقة      

 الـذي   ٣٠١م  وال يتفق هذا الشرط مع توجيه اختبار منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي رق             .  أيام ١٠بلوغ مستوى العتبة يف أقل من       
توجيه اختبـار   (MITI I أيام على اختبارات قابلية التحلل األحيائي السهل باستثنـاء االختبـار ١٠تنطبق فيه مدة اختبار مقدارها 

، مدة اختبـار    ) دال ٣٠١توجيه اختبار املنظمة رقم     (وقد تستخدم بدالً من ذلك يف اختبار القارورة املغلقة          ). جيم٣٠١املنظمة رقم   
وفضالً عن ذلك، غالباً ما ال يتاح سوى معلومات قليلة يف املراجع اليت .  أيام١٠ يوماً عندما يتعني أخذ قياسات فيما بعد ١٤ا مقداره

 يوماً بشكل مباشر لتقـدير      ٢٨ولذلك، تستخدم، كنهج عملي، نسبة التحلل الذي حيدث بعد          . تتناول اختبارات التحلل األحيائي   
غري أنه ينبغي قبول ذلك فقط بالنـسبة    .  أيام ١٠سهل يف حالة عدم توفر معلومات عن مدة اختبار مقدارها           قابلية التحلل األحيائي ال   

  . أيام١٠  لبيانات االختبار القائمة أو البيانات الناجتة من اختبارات ال تنطبق عليها مدة ال
وماً للمواد املعقدة املتعـددة      ي ٢٨ميكن التخلي عن شرط املشاهدة ملدة عشرة أيام وتطبيق مستوى القبول بعد             و

وميكن أن تكون مكونات هذه املواد ذات أطوال سالسـل ودرجـة أو موقـع تفـرع أو     .  يف حالة وجود ما يربر ذلك     ،املكونات
وقد يكون اختبار كل مكون على حدة مكلفاً وغري عملي وإذا أجـري             . مريات منطية، حىت إذا كانت يف أنقى أشكاهلا التجارية        وأيز

دئذ تطبيق  ـغي عن ـه ال ينب  ـار على املادة املعقدة املتعددة املكونات وافترض أنه جيري حتلل حيوي متتال للهياكل الفردية، فإن              االختب
غري أنه ميكن إجراء تقييم حالة حبالة بشأن ما إذا كان اختبار التحلل البيولـوجي        . أيام لتفسري نتائج االختبار    ١٠شرط املشاهدة ملدة    

أو ما إذا كان مطلوباً بدالً من ذلك ) أي بشأن حتلل مجيع املكونات(يعطي معلومات مفيدة بشأن حتللها البيولوجي بذاهتا هلذه املادة س 
  .حبث التحلل أو مكونات فريدة خمتارة بعناية من املادة املعقدة املتعددة املكونات

  (COD)ط ك أ /(BOD5) ٥ط ك ح أ  ٣-٢-٤-٩م 
ألغراض التصنيف  ) ٥ط ك ح أ   ( أيام   ٥ب الكيميائي احليوي من األكسجني يف       ال تستخدم املعلومات عن الطل      

وتفضل عليها البيانات الناجتة من اختبارات قابلية التحلل األحيائي الـسهل           . لقابلية التحلل إال إذا كانت تتوفر بيانات أخرى مقيسة        
 لقابلية التحلل، وهو اختبار تقليدي ٥حلاضر عن اختبار ط ك ح أويستعاض يف الوقت ا. ودراسات حماكاة قابلية التحلل يف البيئة املائية

وهلذا السبب، ال ينبغي استخدامه اليوم لتقييم قابلية التحلل األحيـائي الـسهل             . ، باختبارات قابلية التحلل األحيائي السهل     ياألحيائ
. فر بيانات أخرى عن قابليـة التحلـل األحيـائي         ومع ذلك، ميكن استخدام بيانات االختبار األقدم عهداً يف حالة عدم توا           . للمواد

، وجيب استخدام هذه ")ThOD"ط ن أ ( باملواد املعروفة التركيب الكيميائي، ميكن حساب الطلب النظري من األكسجني يتعلق فيماو
  ).ط ك أ(القيمة بدالً من قيمة الطلب الكيميائي من األكسجني 

  أدلة علمية مقنعة أخرى  ٤-٢-٤-٩م 
، ١-٤ميكن إثبات التحلل السريع يف الوسط املائي باستخدام بيانات أخرى غري تلك املـشار إليهـا يف الفـصـل                      ١-٤-٢-٤-٩م 

وال ميكن استخدام بيانـات    . أو التحلل الالحيوي  /وميكن أن تكون هذه بيانات عن التحلل احليوي و        ). ب(و) أ(٣-١١-٢-١-٤ الفقرة
  .ن نواتج التحلل لن تصنف كمواد خطرة على البيئة املائية، أي أهنا ال تستويف معايري التصنيفعـن التحـلل األويل إال يف حالة إثبات أ

 ٧٠  >  أن تتحلل املادة يف البيئة املائية إىل مستوى) ج(٣- ١١- ٢- ١- ٤ويتطلب استيفاء أحكام الفقرة   ٢- ٤- ٢- ٤- ٩م 
هي مناسبة للتركيزات الضعيفة املالحظة يف معظـم    ، و ١ويف حالة افتراض حركية من الرتبة       .  يوماً ٢٨يف املائة خالل مدة     

وهكذا، يستويف شرط التحلل مبعـدل حتلـل   .  يوماً ٢٨    األوساط املائية، فإن سرعة التحلل تكون ثابتة نسبياً طوال مدة ال          
وهو  t½ < ln 2/0.043: ويقابل هذا الثابت عمراً نصفياً للتحلل. k > -(In 0.3- In 1)/28 = 0.043 day-1  :متوسـط ثابـت

  . يوما١٦ًيساوي 
ومن ناحية أخرى، ونظراً ألن عملية التحلل تعتمد على درجة احلرارة، فإن هذا البارامتر جيـب أن يؤخـذ يف              ٣-٤-٢-٤-٩م 

عية وينبغي إلجراء هذا التقييم استخدام بيانات ناجتة من دراسات أجريت عند درجات حرارة واق             . االعتبار عند تقييم التحلل يف البيئة     
وإذا كان يتعني مقارنة بيانات ناجتة من دراسات أخرى أجريت يف درجات حرارة خمتلفة، أمكن استخدام النـهج          . من الناحية البيئية  

  .س°١٠ عندما تنقص درجة احلرارة مبقدار ٢، أي أن يقسم معدل التحلل على "Q10"التقليدي 
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ومـع  .  هذا املعيار على أساس كل حالة على حدة باالستعانة برأي خبري           وينبغي تقييم البيانات املتعلقة باستيفاء      ٤-٤-٢-٤-٩م 
وعموماً، تعتـرب   . ذلك، ترد أدناه توجيهات لتفسري خمتلف أنواع البيانات اليت ميكن استخدامها إلثبات التحلل السريع يف البيئة املائية                

غري أنه ميكن دراسة البيانات الناجتة مـن        . وحدها للتطبيق املباشر  البيانات املستقاة من اختبارات حماكاة التحلل األحيائي املائي قابلة          
  .اختبارات احملاكاة يف نطاقات بيئية أخرى، إال أن هذه البيانات تقتضي عموماً حكماً علمياً بدرجة أكرب قبل استخدامها

  اختبارات احملاكاة املائية  ٥-٤-٢-٤-٩م 
، لكنها حتاكي الظروف البيئية وتستخدم فيهـا        معمل االختبار يف  اختبارات احملاكاة املائية هي اختبارات جترى         

وميكن استخدام اختبارات احملاكاة املائية يف أغراض التصنيف مباشرة، عندما حتاكي الظروف البيئية             . وسط غري ضار  عينات طبيعية ك  
  :الواقعية يف املياه السطحية، أي

  ؛)ل/غالباً يف النطاق املنخفض ميكروغرام(لعامة تركيز املادة واقعي بالنسبة للبيئة املائية ا  )أ(
  الوسط غري الضار مأخوذ من بيئة مائية مناسبة؛  )ب(
  ؛)مليلتر/ خلية١٠٦-١٠٣(تركيز الوسط غري الضار واقعي   )ج(
  ؛ و)س، على سبيل املثال°٢٥س إىل °٥(درجة حرارة واقعية   )د(
 ). معدالت التحلل احملددة إلمجايل مسار التحلل األحيائي معدل التمعدن أو تعينيأي(تعيني التحلل النهائي   )ه(

 يوماً، أي بعمـر نـصفي       ٢٨ يف املائة على األقل خالل مدة        ٧٠واملواد اليت تتحلل حتت هذه الظروف بنسبة          
  . يوماً، تعترب سريعة التحلل١٦من  أقل
  الدراسات امليدانية  ٦-٤-٢-٤-٩م 

 أو جتارب احلظائر    أرض الواقع  االختبار، توجد الدراسات امليدانية على       بالتوازي مع اختبارات احملاكاة يف معمل       
أو تأثريات املواد الكيميائية يف البيئات املفتوحة أو /وميكن يف هذه الدراسات تتبع مصري و. (mesocosm experiments)البيئية الوسيطة 

ذه التجارب عن مصري مادة ما يف تقييم إمكانية التحلل الـسريع  وميكن استخدام البيانات املستقاة من مثل ه. يف نطاقات بيئية مطوقة   
وميكن إثبات ذلك بتحـضري  ). مطلق(غري أن هذا التقييم كثرياً ما تتضح صعوبته ألنه يتطلب إثبات أنه يوجد حتلل هنائي              . هلذه املادة 

اء املستبعدة من النظام املائي نتيجة تـأثري عمليـات          توازنات كتلية تبني أنه مل تتكون نواتج وسطية غري قابلة للتحلل، ومبراعاة األجز            
  .أخرى مثل االمتصاص يف الرواسب أو التطاير من البيئة املائية

  بيانات الرصد  ٧-٤-٢-٤-٩م 
. غري أنه يصعب استخدام هذه البيانات ألغراض التصنيف. قد ُتظهر بيانات الرصد زوال امللوثات من البيئة املائية  
  :انب التالية قبل هذا االستخداموينبغي دراسة اجلو

 الزوال نتيجة للتحلل أم أنه نتيجة لعلميات أخرى كالتخفيف أو التوّزع بني النطاقات البيئيـة                 هذا هل  )أ(
  ؟)االمتصاص، التطاير(

  هل يستبعد تكّون نواتج وسطية غري قابلة للتحلل؟  )ب(
يف إال عندما يكون باإلمكان إثبات أن الـزوال         وال ميكن النظر يف استخدام مثل هذه البيانات ألغراض التصن           

 إلثبـات   داعمـة وعموماً، ال ينبغي استخدام بيانات الرصد إال كأدلـة          . نتيجة للتحلل النهائي يستويف معايري قابلية التحلل السريع       
  . يف البيئة املائية أو التحلل السريعستمراراال
  أصلاختبارات قابلية التحلل األحيائي املت  ٨-٤-٢-٤-٩م 

توجيه منظمة  ( يف املائة يف اختبارات قابلية التحلل األحيائي املتأصل          ٧٠تتسم املواد اليت تتحلل بنسبة أكرب من          
غري أنه ال ميكن افتراض قابلية التحلل األحيـائي         . خباصية التحلل األحيائي النهائي   ) ٣٠٢التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي رقم       

والظروف املثلى يف . تسم خباصية القابلية املتأصلة للتحلل، وذلك بسبب الظروف املثلى املتوفرة يف هذه االختباراتالسريع للمواد اليت ت
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اختبارات قابلية التحلل األحيائي املتأصل تنّشط تأقلم الكائنات الدقيقة، وبذلك تزيد من إمكانية التحلل البيولوجي، باملقارنـة مـع                   
  .)٢(نه ال ينبغي تفسري النتائج اإلجيابية عموماً كدليل على التحلل السريع يف البيئةكذلك، فإ. البيئات الطبيعية

  اختبارات حماكاة حمطات معاجلة مياه الصرف  ٩-٤-٢-٤-٩م 
مثـل توجيـه   (ال ميكن استخدام نتائج االختبارات اليت حتاكي الظروف يف حمطات معاجلة مياه الصرف     

وأسباب ذلك الرئيسية هي أن كتلـة  . لتقرير التحلل يف البيئة املائية   ) التنمية يف امليدان االقتصادي    ملنظمة التعاون و   ٣٠٣االختبار رقم   
الكائنات الدقيقة يف حمطات املعاجلة ختتلف بشدة عن الكتلة احليوية يف البيئة، وأن هناك اختالفاً ضخماً يف تركيب املواد، وأن وجود                     

  .اه الصرف يسهل حتلل املادة املختربة بواسطة األيض املشتركمواد عضوية سريعة التحلل متمعدنة يف مي
  بيانات التحلل يف التربة والترسبات  ١٠-٤-٢-٤-٩م 

هلا معدالت حتلل مماثلة إىل حد كبري يف التربة ويف          ) غري أليفة للدهون   (متصاصاتضح أن مواد عديدة غري قابلة لال        
 ذات معدالت حتلل أقل يف التربة منها يف املاء بسبب التمعدن اجلزئي النـاتج   أن تكوننه يتوقع عموماًأما املواد األليفة للدهون، فإ   . املياه السطحية 

وهكذا، فعندما يثبت أن مادة ما تتحلل بسرعة يف دراسة حماكاة للتربة، فإن األرجح أيضاً أن تكون سريعة التحلـل يف البيئـة                       . متصاصعن اال 
  : عملياً يف التربة هو إثبات كاف إلثبات التحلل السريع يف املياه السطحية يف حالةمعنيريع لذلك يقترح أن وجود حتلل س. املائية

  للكائنات الدقيقة يف التربة؛ و) تأقلم مسبق(عدم حدوث تعرض مسبق   )أ(
  اختبار تركيز واقعي بيئياً للمادة؛ و  )ب(
ـ  ١٦ < يوماً، مع عمر نـصفي       ٢٨تتحلل املادة هنائياً يف خالل        )ج( اً وهـو ينـاظر معـدل        يوم

  .١- يوم٠,٠٤٣ > حتلل
  . بالنسبة للبيانات املتعلقة بتحلل املواد يف الترسبات يف الظروف اهلوائيةا الرأي صحيحاًعترب هذيو

  بيانات التحلل الالهوائي  ١١-٤-٢-٤-٩م 
قابلـة للتحلـل   ال ميكن استخدام البيانات املتعلقة بالتحلل الالهوائي للبت فيما إذا كانت مادة ما تعترب              

السريع، ألن البيئة املائية تعترب عموماً نطاق التنفس اهلوائي الذي تعيش فيه الكائنات العضوية املائية، من قبيل الكائنات اليت تستخدم                    
  . املائيةطورةيف تصنيف اخل

  التحلل باملاء  ١٢-٤-٢-٤-٩م 
 ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان      ١١١قم  مثل، توجيه االختبار ر   (ال ميكن النظر يف بيانات التحلل باملاء          

غري .  يوماً ١٦ أقصر من    ٩-٤ يف نطاق األس اهلدروجيين      املعني ½tألغراض التصنيف إال عندما يكون أطول عمر نصفي         ) االقتصادي
وال ميكن النظر يف البيانات     . أن التحلل باملاء ليس حتلالً هنائياً، وقد تتكون نواتج حتلل وسطية متنوعة، بعضها قد يكون بطيء التحلل                

الناجتة من دراسات التحلل باملاء إال عندما ميكن بشكل ُمرضٍ إثبات أن نواتج التحلل باملاء املتكونة ال تستويف معايري التصنيف املطلوبة 
  .للمواد اخلطرة على البيئة املائية

____________  
ان االقتـصادي لفئـة األخطـار       فيما يتصل بتفسري بيانات التحلل اليت تستويف املعايري املنسقة اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية يف امليد                 )٢(

  التحلـل   قابليـة  ، يدرس الفريق العامل التابع لالحتاد األورويب إمكانية استخدام أنواع معينة من البيانات املستمدة من اختبـارات                ٤ املزمنة
  :لتصنيف هذااألحيائي املتأصل يف التقييم لكل حالة على حدة، كأساس لعدم تصنيف املواد اليت تستويف على حنو آخر معيار ا

. MITI II (OECD TG 302 C) واالختبـار  (OECD TG 302 B) املتأصل املعنية هي اختبار زان ويلرت يالتحلل األحيائقابلية واختبارات  
  :وشروط االستخدام يف هذا الصدد هي

  ؛)سابقة التأقلم(ال ينبغي أن تستخدم يف طرائق االختبار كائنات دقيقة سبق تعرضها   )أ(
وال جيب أن تتعلق نقطة انتهاء االختبار إال بالتمعدن ومستوى العتبة، كما أنه             . أن تكون مدة التأقلم يف كل اختبار حمدودة       جيب    )ب(

  :جيب أن تكون املدة الالزمة لبلوغ ذلك كما يلي، على التوايل
   يوما١٤ً يف املائة يف غضون ٦٠ > MITI IIمستوى عتبة االختبار   ‘١‘
 . أيام٧ يف املائة يف غضون ٧٠> ار زان ويلرت مستوى عتبة اختب  ‘٢‘
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، تكّون هـذه    ) بضعة أيام  < ½tي  على سبيل املثال، عمر نصف    (وعندما يكون حتلل مادة ما باملاء سريعاً          
  .والتحلل باملاء قد ميثل عملية التحول األويل يف التحلل األحيائي. العملية جزءاً من التحلل الذي يقاس يف اختبارات التحلل األحيائي

  التحلل الكيميائي الضوئي  ١٣-٤-٢-٤-٩م 
ألغـراض  ) OECD, 1997ثـال  على سبيل امل(يصعب استخدام املعلومات عـن التحلل الكيميائي الضوئي   

وعـادة  ). مثل، عمق املياه، واملواد الصلبة املعلقة، التعكري      (وتعتمد الدرجة الفعلية للتحلل الكيميائي الضوئي على الظروف احمللية          . التصنيف
  .ل الكيميائي الضوئيورمبا يندر توفر معلومات كافية إلجراء تقييم شامـل عـلى أساس التحل. يكون خطر نواتج التحلل غري معروف ما
  تقدير التحلل  ١٤-٤-٢-٤-٩م 
 النشاط للتنبؤ بعمر نصفي تقرييب للتحلل باملاء ال ميكن النظر فيه            -وضعت قيم معينة لعالقات التركيب        ١-١٤-٤-٢-٤-٩م 

 شديد ألغراض التصنيف،    والعمر النصفي للتحلل باملاء ال ميكن استخدامه، مع ذلك، إال حبذر          . إال يف حالة عدم توفر بيانات جتريبية      
وفضالً عن ذلك، ال تتمتع قـيم عالقـات         ). يف هذا الفصل  " التحلل باملاء "انظر  (ألن التحلل باملاء ال يتصل بقابلية التحلل النهائية         

 يتعلق فيمااء للتنبؤ بإمكانية التحلل بامل  النشاط اليت وضعت حىت اآلن إال بإمكانية تطبيق حمدودة، وال ميكن استخدامها إال   -التركيب  
 النـشاط املعـروف   -وعلى سبيل املثال، ال ميكن استخدام برنامج بيانات عالقات التركيب    .  املواد الكيميائية  رتببعدد حمدود من    

 مخـس  للتنبؤ بإمكانية التحلل باملاء إال بالنسبة ألقل من HYDROWIN (version 1.67, Syracuse Research Corporation)  باسم
  .(Niemelä, 2000)اليت أحصاها االحتاد األورويب ) الدقيق ( احملددئيزية ذات التركيب اجلوجوداملواد امل

 لتقدير درجة قابلية التحلـل األحيائيـة للمـواد          (QSAR) طريقة للتقدير الكمي      بعد وبصفة عامة، ال توجد     ٢-١٤-٤-٢-٤-٩م 
.  ميكن استخدام نتائج هذه الطرائق للتنبؤ بأن مادة ما غري قابلـة للتحلل بـسرعة غري أنه. العضوية تتسم بالدقة الكافية للتنبؤ بالتحلل السريع      

مثـل  ( التحلـل األحيـائي   ت مقدراً بالطرائق اخلطية أو غري اخلطية يف برنامج احتمـاال ٠,٥ < وعلى سبيل املثال، عندما يكون االحتمال     
BIOWIN version 3.67 Syracuse Research Corporation(بغي اعتبار املواد غري قابلة للتحلل السريع ، فإنه ين(OECD, 1994; Pedersen et 

al., 1995 & Langenberg et al., 1996).  كما أن طرقQSAR  األخرى ميكن استخدامها كرأي خبري، مثالً، عندما تتوفر بيانات التحلـل 
 النـشاط   -، يعترب التنبؤ عن طريق استخدام عالقات التركيب         وعموماً.  حبذر شديد  رأيذا ال هب األخذملركبات متماثلة التركيب، لكن ينبغي      

  .بيانات مفيدة عن التحللخاطئ، عندما ال تتوفر بأن مادة ما ليست قابلة للتحلل السريع أفضل للتصنيف من تطبيق تصنيف 
  التطاير  ١٥-٤-٢-٤-٩م 

بصورة لقدرة املتأصلة على التطاير  احتسب  و. ميكن زوال املواد الكيميائية من بعض البيئات املائية بالتطاير          
ويعتمد التطاير من البيئة املائية بشدة على الظروف البيئية للكتلة املائية احملددة املعنية، .  للمادة(H) باستخدام ثابت قانون هنري تقديرية

إىل أن   وبـالنظر .  الكتلة املائيـة   تاطبقوعدد  ،  )تبعاً لسرعة الريح ومعدل تدفق املاء     (من قبيل عمق املاء، ومعامالت تبادل الغازات        
، فإنه ال ميكن استخدام ثابت قانون هنري لتقدير التحلل ألغراض تـصنيف             وجه املاء التطاير ال ميثل سوى زوال املادة الكيميائية من         

 الطــور الغــازي يف     غري أنه ميكن، على سبيل املثال، مواصلة النظر يف هذا الشأن يف املواد اليت تكون يف               .  البيئية للمواد  طورةاخل
  ).Pedersen et al., 1995انظر أيضاً (ة يدرجات احلرارة العاد

  عدم توفر بيانات عن التحلل  ٥-٢-٤-٩م 
 سواء كانت بيانات من االختبارات أو بيانات        -عند عدم توفر بيانات مفيدة عن قابلية التحلل األحيائي            

  . السريع ينبغي اعتبار املادة غري قابلة للتحلل-تقديرية 
  مشاكل التفسري العامة  ٣-٤-٩م 
  املواد املعقدة  ١-٣-٤-٩م 

تركز املعايري املنسقة لتصنيف املواد الكيميائية كمواد خطرة على البيئة املائية على املواد املفردة بـصورة                  
ة طبيعية املنشأ ويتطلب األمر     وهي عاد . كوناتمواد متعددة امل  ويوجد نوع معني من املواد املعقدة بشكل متأصل تتألف من           . رئيسية

وتعتـرب  . ورمبا يكون هذا هو احلال بالنسبة للمواد الكيميائية اليت تنتج أو تستخلص من زيوت معدنية أو مواد نباتية                 . أحياناً دراستها 
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لة متشاكلة من املواد يف ويف معظم احلاالت، تعّرف كسلس. هذه املواد الكيميائية املعقدة عادة كمواد مفردة يف سياق اللوائح التنظيمية
وعندما يكون ذلك هو احلال، ال يتوقع اختالف كبري يف قابلية التحلل، . أو درجة االستبدال/نطاق معني من أطوال سلسلة الكربون و

ألن بعـض   وهناك استثناء واحد عندما يكون هناك حتلل حّدي         . وميكن حتديد درجة قابلية التحلل من اختبار املادة الكيميائية املعقدة         
لل لقابلية حت  تفصيليويقتضي ذلك إجراء تقدير     . املواد املفردة قد تتحلل بسرعة بينما قد ال تتحلل مواد أخرى بسرعة يف هذه احلالة              

ل، على سبيل املثا  (فإذا كانت املكونات غري القابلة للتحلل السريع متثل نسبة كبرية من املادة املعقدة              . مكونات مفردة يف املادة املعقدة    
  .، فإنه يتعني اعتبار املادة غري قابلة للتحلل السريع) يف املائة أو نسبة أقل يف حالة وجود مكون خطر٢٠أكرب من 

   املادة الذائبةتوافر  ٢-٣-٤-٩م 
 ومن  .حيدث حتلل املواد العضوية يف البيئة غالباً يف البيئات املائية أو يف األطوار املائية بالتربة أو الترسبات                  ١-٢-٣-٤-٩م 

وفضالً عن ذلك، يتطلب التحلل األحيـائي       . ويعتمد نشاط الكائنات الدقيقة على املاء     . الطبيعي أن التحلل باملاء يتطلب وجود املاء      
ذوبان املادة يف الطور املائي الذي حييط بالكائنات الدقيقة هـو أهـم             عليه، فإن   و.  مع املادة  ة مباشر  بصورة  الكائنات الدقيقة  تالمس

  .ادةاملباشرة للتالمس بني البكتريا والفطريات والطرق امل
غري أنه توجد مواد عضوية كثرية      . وقد صممت الطرائق القياسية احلالية لدراسة قابلية حتللل املواد السهلة الذوبان            ٢-٢-٣-٤-٩م 

أن يتحقـق تـوافر   ختربة، فإنه قد ال ميكن ل من املادة امل/ مغم١٠٠-٢ونظراً ألن االختبارات القياسية تتطلب  . درجة ذوباهنا يف املاء ضئيلة    
أو /وتتوفر أحياناً للمركبات الضئيـلة الذوبان طرائق اختبار مع اخللـط املـستمر و            .  يف املاء  كاف من املواد ذات القابلية املنخفضة للذوبان      

  . من حد قابلية الذوبان يف املاءالتعريض لفترة ممتدة، أو اختبارات ذات تصميم خاص تستخدم فيها تركيزات للمـادة املختربة أدىن
   يوما٢٨ًمدد االختبار اليت تقل عن   ٣-٣-٤-٩م 
 يوماً احملددة يف االختبارات ٢٨ل  أحياناً قيم حتلل يف اختبارات أهنيت قبل انقضاء فترة اذكرت يف الدراسات  ١-٣-٣-٤-٩م 

.  على قيمة حتلل مساوية أو أكرب من املستوى احلـدي وتنطبق هذه البيانات مباشرة ضمن احلصول). MITI, 1992مثال، (القياسية 
ويتمثل أحد االحتماالت يف أن مدة االختبار كانت قصرية       . وعند التوصل إىل درجة حتلل أقل، تكون النتائج حباجة إىل تفسريها حبذر           

ويف حالة حدوث حتلـل     .  يوماً ٢٨ه   األحيائي مدت  لقابلية التحلل بدرجة كبرية وأنه رمبا كان التركيب الكيميائي سيتحلل يف اختبار           
 أو مع اشتراطـات التحـلل يف غـضون        ٠,٥ ≥ط ك أ    /٥شديد يف غضون مدة قصرية، ميكن مقارنة الوضع مع مـعيار ط ك ح أ             

  :يف احلاالت التالية) وبالتايل سريعة التحلل(ويف هذه احلالة، ميكن اعتبار املادة سهلة التحلل .  أيام١٠ل مدة ا
   أيام؛ أو٥ يف املائة يف غضون ٥٠ >قابلية التحلل األحيائية النهائية إذا كانت   )أ(
، وهي القيمة املنـاظرة لعمـر   ١- يوم٠,١ >إذا كان ثابت سرعة التحلل النهائي خالل هذه املادة            )ب(

 . أيام٧نصفي مقداره 

إهناء االختبار قبـل    من  رغم  لى ال عوتقترح هذه املعايري من أجل التأكد من أنه قد حدث متعدن سريع كامل،                ٢-٣-٣-٤-٩م 
يف تفسري بيانات االختبار اليت ال تستويف املستويات احلدية         الشديد  وال بد من توخي احلذر      .  يوماً وقبل بلوغ املستوى احلدي     ٢٨انقضاء  
وجيب . وليس التمعدن الكاملوجيب حبث ما إذا كانت قابلية التحلل األحيائي األقل من املستوى احلدي سببها حتلل جزئي للمادة                . املبينة

  . إذا كان التحلل اجلزئي هو التفسري املرجح ملستوى قابلية التحلل األحيائيالبيولوجياعتبار أن املادة ليست سهلة التحلل 
  التحلل األحيائي األويل  ٤-٣-٤-٩م 

يل املثال عن طريق ، على سب  )أي التحلل األويل  (يف بعض االختبارات، ال ميكن إال تتبع اختفاء املركب األم             
وال ميكن استخدام بيانات قابليـة التحلـل        . تتبع التحلل بتحاليل كيميائية معينة للمادة املختربة أو للمجموعة اليت تنتمي إليها املادة            

يف معايري تصنيف األحيائي األولية لتعيني قابلية التحلل السريع إال إذا كان ميكن اإلثبات بشكل مرضٍ أن نواتج التحلل املتكونة ال تستو
  .املواد اخلطرة على البيئة املائية
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  النتائج املتضاربة الختبارات الفحص التمهيدية  ٥-٣-٤-٩م 
وبصفة عامة، ميكـن تفـسري   . يؤدي توفر بيانات أكثر عن حتلل مادة واحدة إىل إمكانية حدوث تضارب            ١-٥-٣-٤-٩م 

ويعين ". هنج وزن األدلة  "تخدام اختبار مناسب لقابلية التحلل األحيائي باستخدام        النتائج املتضاربة ملادة ما مت اختبارها عدة مرات باس        
ونتائج سلبية ملادة واحدة يف اختبارات سهولة قابليـة         ) أي حتلل أعلى من املستوى احلدي     (هذا أنه إذا مت احلصول على نتائج إجيابية         

. ألفضل توثيقاً من أجل تعيني سهولة قابلية التحلل األحيائي للمادة         التحلل األحيائي، وجب استخدام البيانات ذات اجلودة األعلى وا        
غري أنه ميكن اعتبار النتائج اإلجيابية يف اختبارات قابلية التحلل األحيائي صحيحة، بغض النظر عن النتائج السلبية، وذلك عندما تكون               

وجيهية مستوفاة، مبا فيها استخدام وسط اختبار غـري معـرض           اجلودة العلمية جيدة وظروف االختبار موثقة جيداً، أي أن املعايري الت          
وينبغي احلذر يف تقيـيم النتـائج       . وليست هناك أي اختبارات فحص متهيدية مناسبة الختبار مجيع أنواع املواد          ). غري متأقلم (مسبقاً  

  .هذا االستخداماملستقاة من استخدام إجراءات اختبار ال تتناسب مع املادة احملددة قبل اختاذ قرار بشأن 
وهكذا، يوجد عدد من العوامل اليت قد تفسر البيانات املتضاربة لقابلية التحلل األحيـائي املـستقاة مـن                    ٢-٥-٣-٤-٩م 

  :اختبارات الفحص التمهيدية
  وسط االختبار؛  )أ(
  مسية املادة املختربة؛  )ب(
  ظروف االختبار؛  )ج(
  قابلية ذوبان املادة املختربة؛  )د(
  .ملادة املختربةتطاير ا  )ه(

. وتعتمد مالءمة وسط االختبار لتحليل املادة املختربة على وجود وكمية العوامل املسببة للتحلل وكفاءهتـا                ٣-٥-٣-٤-٩م 
وعند احلصول على وسط االختبار من بيئة ُعّرضت من قبل للمادة املختربة، قد يكون وسط االختبار متأقلماً كما يتضح من قـدرة                      

وجيب بقدر اإلمكان أخذ وسط االختبار من بيئة غري معرضـة،           . درة وسط اختبار آخر مأخوذ من بيئة غري معرضة        حتليل أكرب من ق   
ولكن ذلك قد يكون صعباً أو مستحيالً بالنسبة للمواد اليت تستخدم يف كل مكان بكميات كبرية وتنطلق يف البيئة على نطاق واسع أو 

 التحقق من منشأ وسط االختبار لتوضيح مـا إذا كانـت   ،ة احلصول على نتائج متضاربة   حال ،وينبغي يف . بصفة متواصلة إىل حد ما    
  .امليكروبية هي السبب يف تضارب البيانات) اجملموعة(االختالفات يف العشرية 

 وكما ذكر أعاله، قد يكون الكثري من املواد مسياً أو مثبطاً لوسط االختبار يف التركيزات العاليـة نـسبياً                    ٤-٥-٣-٤-٩م 
جيم ملنظمة التعاون ٣٠١توجيه االختبار رقم ( املعّدل MITI (I)ويقتضي اختبار . املختربة يف اختبارات قابلية التحلل األحيائي السهل

 واو ملنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان         ٣٠١توجيه االختبار رقم    (واختبار قياس التنفس املانومتري     ) والتنمية يف امليدان االقتصادي   
يف اختبارات  ) ل/ مغم ١٠-٢(ويوصى بتركيزات أقل    . من املادة املختربة  ) ل/ مغم ١٠٠(، بوجه خاص، تركيزات عالية      )صادياالقت

وميكن تقييم إمكانية التأثريات السمية     ).  دال ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       ٣٠١توجيه االختبار رقم    (القارورة املغلقة   
للسمية يف اختبار قابلية التحلل األحيائي السهل، أو مبقارنة التركيز املخترب مع نتائج مستقاة من اختبارات مسية        بإدراج جمموعة ضابطة    

، أو اختبار ) ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي٢٠٩توجيه االختبار رقم (أجريت على كائنات دقيقة، مثل اختبار تثبيط التنفس 
 .(ISO 11348) اختبار تثبيط الضيائية األحيائيـة  -، أو، فـي حالة عدم توفر اختبارات مسية ميكروبية أخرى (ISO 9509)تثبيط النترتة 

التركيزات الواقعيـة   وإذا مل تكن املادة مثبطة على مستوى        . وفـي حالة وجود نتائج متضاربة، قد يرجع ذلك إىل مسية املادة املختربة           
ويف حالة توفر بيانات مـن اختبـارات        . حتلل مقيس يف اختبارات الفحص التمهيدية كأساس للتصنيف       بيئياً، فإنه ميكن استخدام أعلى      

احملاكاة يف هذه احلاالت، ميكن أن يكون من املهم على وجه اخلصوص دراسة هذه النتائج، ألنه قد يكون استخدم فيها تركيز مـنخفض     
  .مر النصفي للتحلل األحيائي للمادة حتت الظروف الواقعية بيئياًغري مثبط من املادة، مما يعطي مؤشراً أكثر موثوقية للع

وعندما تكون قابلية ذوبان املادة املختربة أقل من التركيزات املستخدمة يف اختبار ما، ميكن أن يكون هذا البارامتر                    ٥-٥-٣-٤-٩م 
 املستقاة من االختبارات اليت تستخدم أقل تركيزات، غالبـاً          ويف مثل هذه احلالة، جيب تفضيل النتائج      . عامالً حيد من التحلل احلقيقي املقيس     

 وبـصفة عامـة،   . على النتائج األخرى  )  دال ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       ٣٠١توجيه االختبار رقم    (اختبار القارورة املغلقة    
 ألف ملنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان    ٣٠١بار رقم توجيه االخت ("DOC") ك ع م(يصلح اختبار اختفاء الكربون العضوي املذاب   ال

الختبار قابليـة   )  هاء ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       ٣٠١توجيه االختبار رقم    (واختبار الفحص التمهيدي املعدل     ) االقتصادي
  ). التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملنظمة٣٠١مثال، توجيه االختبار رقم (التحلل األحيائي للمواد القليلة الذوبان 
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 دال  ٣٠١توجيه االختبار رقم    (وال ينبغي اختبار املواد الطيارة إال يف النظم املغلقة، مثل اختبار القارورة املغلقة                ٦-٥-٣-٤-٩م 
ظمة التعاون والتنمية يف امليـدان   جيم ملن٣٠١توجيه االختبار رقم  (MITI I، واختبار )ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

وينبغـي  ).  واو ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  ٣٠١توجيه االختبار رقم    (واختبار قياس التنفس املانومتري     ) االقتصادي
املادة املختربة ليس نتيجـة     التزام احلذر يف تقييم نتائج االختبارات األخرى، وعدم النظر يف تلك النتائج إال إذا أمكن إثبات أن زوال                   

  .للتطاير، وذلك عن طريق تقديرات التوازن الكتلي
   يف بيانات اختبارات احملاكاةاالختالف  ٦-٣-٤-٩م 

وتوفر هذه البيانات   . يتوفر بشأن بعض املنتجات الكيميائية ذات األولوية العالية عدد من بيانات اختبار احملاكاة              
وميكن أن تظهر االختالفـات  . أو املياه السطحية/أو الترسبات و  /لعمر النصفي يف أوساط مثل التربة و      يف أحيان كثرية نطاقاً من قيم ا      

امللحوظة بني قيم العمر النصفي يف اختبارات احملاكاة للمادة ذاهتا االختالفات يف ظروف االختبار، اليت ميكن أن تكون مجيعهـا ذات                     
نيف اختيار قيمة مناسبة للعمر النصفي يف قمة النطاق امللحوظ لقيم العمر النصفي املستقاة وينبغي ألغراض التص. صلة من الناحية البيئية

. من هذه الدراسات، وذلك باستخدام هنج وزن األدلة ومراعاة واقعية ومالءمة االختبارات املستخدمة فيما يتصل بالظروف البيئيـة                 
 بالترسبات املائية أو التربة عندما يتعلق األمر بتقييم قابلية التحلل السريع يف             وبصفة عامة، تفضل البيانات املستمدة من احملاكاة املتصلة       

  .البيئة املائية
  خمطط اختاذ القرار  ٤-٤-٩م 

ميكن استخدام املخطط التايل الختاذ القرار كتوجيه عام لتيسري البت بشأن قابلية التحلل السريع يف البيئة املائيـة      
  .طرة على البيئة املائيةوتصنيف املواد الكيميائية اخل

  :وال تعترب املادة قابلة للتحلل السريع ما مل تكن مستوفية ألحد املعايري التالية على األقل  
وجيـب  .  يوماً لقابلية التحلل األحيائي السهل     ٢٨إثبات أن املادة قابلة للتحلل بسهولة يف اختبار مدته            )أ(

 يف املائة أو طلب ٧٠بنسبة ) ك ع م(ون العضوي املذاب زوال الكرب(بلوغ املستوى احلدي يف االختبار 
 أيام من بدء التحلل األحيائي، إذا كان ميكن         ١٠يف غضون   )  يف املائة  ٦٠نظري من األكسجني بنسبة     

فإذا مل ميكن ذلك، وجب تقييم املـستوى احلـدي يف   . تقدير ذلك على أساس بيانات االختبار املتاحة    
  ، أو بعد انتهاء االختبار؛ أو يوماً، إن أمكن١٤غضون مدة 

 يومـاً   ١٦ <، مع قيمة عمر نصفي      )٣(إثبات أن املادة حتللت هنائياً يف اختبار حماكاة يف املياه السطحية            )ب(
  ؛ أو) يوما٢٨ً يف املائة يف غضون ٧٠ >تناظر حتلالً (

 ١٦ <مع قيمة عمر نصفي يف البيئة املائية،    ) حيوي أو غري    حيوي(إثبات أن املادة تعرضت لتحلل أويل         )ج(
وأن نواتج التحلل ال تستويف معايري التـصنيف        )  يوماً ٢٨ يف املائة يف غضون      ٧٠ >تناظر حتلالً   (يوماً  

  .كمواد خطرة على البيئة املائية
  :ويف حالة عدم توفر هذه البيانات، ميكن إثبات التحلل السريع، إذا استوىف أحد املعايري التالية

 ١٦ <، مع قيمة عمر نصفي      )٣(دة تتحلل هنائياً يف اختبار حماكاة للترسبات املائية أو التربة         إثبات أن املا    )د(
  ؛ أو) يوما٢٨ً يف املائة يف غضون ٧٠ >تناظر حتلالً (يوماً 

عندما ال تتوفر سوى بيانات عن الطلب الكيميائي احليوي والطلب الكيميائي من األكسجني، وتكون                )ه(
وينطبق املعيار نفسه على اختبارات قابلية التحلل األحيائي السهل يف . ٠,٥ > أ ط ك/٥العالقة ط ك ح أ

 . أيام٧ < يوماً، وإذا كان العمر النصفي ٢٨مدة أقل من 

____________  
جيب أن تعكس اختبارات احملاكاة الظروف البيئية الواقعية، مثل وجود تركيز منخفض من املادة الكيميائية، ودرجة حرارة واقعية، واستخدام                     )٣(

 .كتلة حيوية ميكروبية سائدة مل تعرض للمادة الكيميائية مسبقاً
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ويدعم هذا القرار   . أما عند عدم توافر أي من البيانات املذكورة أعاله، فإن املادة تعترب غري قابلة للتحلل السريع                 
  :ألقل من املعايري التاليةباستيفاء واحد على ا

  املادة غري قابلة بصورة متأصلة للتحلل يف اختبار لقابلية التحلل األحيائي املتأصل؛ أو  ‘١‘
ميكن توقع أن تكون قابلية التحلل األحيائي للمادة بطيئة إذا توفرت بيانات صحيحة علمياً للعالقـات                  ‘٢‘

النموذج اخلطي أو   (ل، إذا تبني أن التحلل السريع       ، على سبيل املثا   (QSAR) النشاط   -الكمية للتركيب   
   يف برنامج قابلية التحلل األحيائي؛ أو٠,٥ <) غري اخلطي

تعترب املادة غري قابلة للتحلل السريع على أساس أدلة غري مباشرة، من قبيل معلومات من مواد مشاهبة من   ‘٣‘
  ناحية التركيب الكيميائي؛ أو

 .ى عن قابلية التحللعدم توفر أي بيانات أخر  ‘٤‘

  التراكم األحيائي  ٥-٩م 
  مقدمة  ١-٥-٩م 
 . املتأصلة اهلامة للمواد اليت حتدد اخلطر احملتمل الذي متثلـه بالنـسبة للبيئـة       اخلواصميثل التراكم األحيائي إحدى       ١-١-٥-٩م 
 ائي والتراكم األحيائي إىل محل قد حيـدث أو      ميثل التراكم األحيائي فـي كائن عضوي ما خطراً يف ذاته، ولكن يؤدي التركّز األحي              وال
القـدرة علـى   " تعبري (OECD, 1998) املواد على صحة اإلنسان والبيئة خطورةويتضمن النظام املنسق لتصنيف . حيدث تأثريات مسية ال

ي يعّرف بأنه النتيجة الصافية المتصاص      فالتركّز األحيائ . غري أنه ينبغي التمييز بني التركّز األحيائي والتراكم األحيائي        ". التراكم األحيائي 
عـن  ( منه، نتيجة لتعرض للمادة عن طريق املاء؛ بينما يشمل التراكم األحيائي مجيع سبل التعرض                وزواهلاوحتول مادة يف كائن عضوي      
من خالل السلسلة الغذائيـة مبـا   وأخرياً، يعّرف التضخم احليوي بأنه تراكم ونقل املواد         ). التربة والغذاء /طريق اهلواء، واملاء، والترسبات   

اللجنـة  (يؤدي إىل زيادة يف التركيزات الداخلية يف الكائنات العضوية املوجـودة يف املـستويات األعلـى مـن السلـسلة الغذائيـة                       
. اص الـسائد هو مسلك االمتص) التركّز األحيائي(ويعتقد بالنسبة ملعظم املنتجات الكيميائية أن االمتصاص من املاء    ). ١٩٩٦ األوروبية،

ومن ناحية أخرى، فإن معايري التصنيف املنسقة       . واالمتصاص من خالل املواد الغذائية ال يصبح مهماً إال بالنسبة للمواد األليفة للماء جداً             
 األسباب،  وجلميع هذه . كمقياس للقدرة على التراكم األحيائي    ) أو ثابت التوزع بني األوكتانول واملاء     (تستخدم معامل التركّز األحيائي     

  .ال تدرس هذه الوثيقة التوجيهية سوى التركّز األحيائي وال تأخذ يف احلسبان االمتصاص عن طريـق األغذية أو أي سبل أخرى
غري أن درجة التركّز األحيائي تعتمد أيضاً على عوامل مثل درجة .  املتأصلةخواصهاويستند تصنيف أية مادة إىل   ٢-١-٥-٩م 

األيض يف داخل جسم الكائن  وولوجيا الكائن العضوي املخترب، واالحتفاظ بتركيز تعرض ثابت، ومدة التعرض،           التوافر احليوي، وفسي  
 املتأصلة للمادة، وكذلك    للخواصوهكذا، يتطلب تفسري القدرة على التركّز األحيائي ألغراض التصنيف تقييماً           . املستهدف واإلفراغ 

وقد وضع على أساس هذا الدليل خمطط الختاذ القرار ). BCFم ت ح (امل التركّز األحيائي تقييم الظروف التجريبية اليت يقدر فيها مع
 على املواد العـضوية  قسمويركز هذا ال.  ألغراض التصنيف(Log Kow) أوملتطبيقه على بيانات التركّز األحيائي أو على بيانات لو ك

  .٧-٩ م قسمزات يف الكما يناقش التراكم األحيائي للفل. واملواد الفلزية العضوية
 التركّز األحيائي من االختبارات القياسية أو ميكن تقديرها استناداً إىل           خواصوميكن احلصول على بيانات عن        ٣-١-٥-٩م 

ولتسهيل هذا  .  لبيانات االختبار  تفصيلياًويتطلب تفسري بيانات التركّز األحيائي هذه ألغراض التصنيف غالباً تقييماً           . تركيب اجلزيء 
والعوامل املؤثرة يف القدرة علـى      ) ٩التذييل الثالث للمرفق    (وَيصف هذان التذييالن الطرائق املتاحة      . لتقييم، أدرج تذييالن إضافيان   ا

ييل التذ (أوموأخرياً، ُترفق قائمة بالطرائق التجريبية القياسية لتعيني التركّز األحيائي وقيم ك          ). ٩التذييل الرابع للمرفق    (التركّز األحيائي   
  ).٩التذييل السادس للمرفق (باإلضافة إىل قائمة باملراجع ) ٩اخلامس للمرفق 
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  تفسري بيانات التركّز األحيائي  ٢-٥-٩م 
وينـدر إنتـاج    .  البيئية خواصها البيئية ملادة ما يف املعتاد على البيانات املتوفرة عن           طورةيستند تصنيف اخل    ١-٢-٥-٩م 

ويتاح غالباً نطاق متنوع من بيانات االختبار ال يتوافق بالضرورة مـع معـايري              . هيل التصنيف بيانات اختبار بغرض أساسي هو تس     
  .طورةوبالتايل يلزم وجود توجيهات لتفسري بيانات االختبار يف سياق تصنيف اخل. التصنيف

 يقاس فيها معامل التركّز     وميكن تقدير التركّز األحيائي ملادة عضوية عملياً يف جتارب التركّز األحيائي، اليت             ٢-٢-٥-٩م 
باعتباره تركيز املادة يف الكائن احلي منسوباً إىل تركيزها يف املاء يف ظروف االتزان، كما ميكن تقـدير التركّـز                    ) م ت ح  (األحيائي  

ملادة وبصفة عامة، ترتبط قدرة ا. (OECD 305, 1996) (K2) وثابت معدل اإلفراز (K1)األحيائي على أساس ثابت معدل االمتصاص 
 - أوكتانول   -ويتمثل مقياس األلفة للدهون يف ثابت التوزع ع         . (Lipophilicity)العضوية على التركّز األحيائي بألفة املادة للدهون        

ي  أو حتول حيوأليض الذي يرتبط مبعامل التركّز األحيائي فيما يتعلق باملواد العضوية غري املتأينة األليفة للدهون اليت تتعرض (Kow)ماء 
 لتقدير التركّز األحيائي للمواد العضوية على أساس العالقـة  وموعليه، تستخدم يف أحوال كثرية قيمة ك. ضئيل داخل الكائن العضوي  

وهكذا، ميكن فيما يتصل . Kowوتتوفر بالنسبة ملعظم املواد العضوية طرائق تقدير حلساب قيمة . "أوملو ك"و" لو م ت ح"التجريبية بني 
إجراء تقدير على أساس قيم جتريبية لثابـت   ‘ ٢‘إجراء تقدير عملي جترييب، أو      ‘ ١‘ التركّز األحيائي ملادة ما      خبواصتعلقة  بالبيانات امل 
 - مستقاة عن طريق تطبيـق العالقـات الكميـة للتركيـب             أومإجراء تقدير على أساس قيم لثابت التوّزع ك       ‘ ٣‘، أو   أومالتوزع ك 
  .جيهات لتفسري هذه البيانات، وتوجيهات لتقييم فئات املواد الكيميائية اليت تتطلب عناية خاصةوترد فيما يلي تو. (QSAR) النشاط

  (BCF)" م ت ح"معامل التركّز األحيائي   ٣-٢-٥-٩م 
يعّرف معامل التركّز األحيائي بأنه النسبة الوزنية بني تركيز املادة الكيميائية يف احليويـات وتركيزهـا يف                   ١-٣-٢-٥-٩م 

جتريبياً يف ظروف االتزان على أساس تركيـزات        " م ت ح  "وهكذا ميكن تقدير قيمة     . لبيئي، وهو املاء هنا، يف حالة االتزان      الوسط ا 
غري أنه ميكن أيضاً حساب قيمة معامل التركّز األحيائي باعتباره النسبة بني ثابت معدل االمتصاص وثابـت  . مقيسة للمادة الكيميائية  

  .األوىل، وهي طريقة ال تتطلب توافر شروط االتزانمعدل اإلفراز من الدرجة 
وقد ُوثِّقت واعُتمدت مبادئ توجيهية متنوعة لالختبار إلجراء تقدير جترييب للتركز احليـوي يف األمسـاك،        ٢-٣-٢-٥-٩م 

  .(OECD 305, 1996) ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ٣٠٥وأكثرها تطبيقاً بصفة عامة توجيه االختبار 
نهاية، يفضل ألغراض التصنيف استخدام قيم جتريبية ذات جودة عالية ملعامل التركّز األحيائي حيث              الويف    ٣-٣-٢-٥-٩م 

  .أومتكون هلا األولوية على البيانات البديلة مثل قيم ك
يري الصالحية بالنسبة للطريقـة  وتعرف البيانات ذات اجلودة العالية بأهنا البيانات اليت تستوىف وتبني فيها معا     ٤-٣-٢-٥-٩م 

املطبقة، على سبيل املثال احملافظة على استقرار تركيز التعرض؛ والتغريات يف درجة احلرارة وحمتوى األكسجني، وإثبات بلوغ ظروف                  
يتيح التحقق  ) جليدةباستخدام املمارسة املعملية ا   (وتعترب التجربة دراسة عالية اجلودة إذا قدم فيها وصف سليم           . االتزان، وما إىل ذلك   

كما جيب استخدام طريقة حتليل مناسبة إلجراء تقدير كمي للمادة الكيميائية ونواجتها السمية يف املـاء                . من استيفاء معايري الصالحية   
  ). بالتذييل الثالث لالطالع على مزيد من التفاصيل١انظر القسم (ويف نسيج األمساك 

ز األحيائي املنخفضة اجلودة أو ذات اجلودة غري املؤكدة قيمة خاطئة أو بالغـة              وقد تعطي قيم معامل التركّ      ٥-٣-٢-٥-٩م 
الضعف هلذا املعامل؛ وهذا هو احلال مثالً عند استخدام تركيزات مقيسة للمادة املختربة يف األمساك ويف املياه، بينما تكون القياسات                    

 ملنظمة التعاون والتنميـة يف      ٣٠٦انظر توجيه االختبار رقم     (االتزان  قد أجريت بعد فترة تعرض بالغة القصر مل يتم فيها بلوغ حالة             
وبالتايل، جيب أن ختضع هذه البيانات لتقييم دقيق قبـل  ). ، املتعلق بتقدير املدة الالزمة لبلوغ حالة االتزان       ١٩٩٦امليدان االقتصادي،   

  . بدالً منهاأوماستخدامها وينبغي النظر يف استخدام قيم ك
ويف حالة عدم توفُّر قيمة ملعامل التركّز األحيائي يف نوع معني من األمساك، ميكن استخدام بيانات عاليـة                    ٦-٣-٢-٥-٩م 

 يف بلح البحر األزرق، واحملار، واحملـار        التقديريمثل معامل التركّز األحيائي     (اجلودة لقيمة معامل التركّز األحيائي يف أنواع أخرى         
  .غي توخي احلذر عند استخدام قيم معامل التركّز األحيائي املسجلة يف الطحالب اجملهريةوينب). (ASTM E 1022-94)املروحي 

 بالنسبة للمـواد    أومومتيل قيم معامل التركّز األحيائي املستمدة من التجربة إىل االخنفاض مع زيادة قيم لوك               ٧-٣-٢-٥-٩م 
وتشري التفسريات النظرية لعدم خطية هذه العالقة، بـصورة         . ٦لى   اليت تزيد ع   أومالشديدة األلفة للدهون، كما هو احلال مع قيم لوك        

وهكذا حيـدث   . رئيسية، إىل اخنفاض حركية النفاذية الغشائية أو إىل اخنفاض قابلية ذوبان اجلزيئات الكبرية يف دهون الكائنات احلية                
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التجريبية مثل عدم بلوغ حالة  التأثريات املُحوِّرةخرى ومن العوامل األ. اخنفاض يف التوافر احليوي وامتصاص هذه املواد يف الكائن احلي
من هنا ينبغـي    . االتزان، واخنفاض التوافر احليوي بسبب االمتصاص يف الكائنات العضوية املوجودة يف الطور املائي وأخطاء التحليل              

اد الشديدة األلفة للدهون، ألن هـذه البيانـات         اختاذ احتياطات خاصة لتقييم النتائج االختبارية املتعلقة مبعامل التركّز األحيائي للمو          
  .تنطوي على قدر من الشك أكرب كثرياً من قيم معامل التركّز األحيائي املقدرة للمواد األقل ألفة للدهون

  معامل التركّز األحيائي يف خمتلف األنواع األحيائية املختربة  ٨-٣-٢-٥-٩م 
ئي املستخدمة ألغراض التصنيف إىل قياسات جترى يف كـائن عـضوي            تستند قيم معامل التركّز األحيا      ١-٨-٣-٢-٥-٩م 

 أو بطرق مماثلة على املستوى "OECD 305"وكما ذُكر أعاله، متثل قيم التركّز األحيائي، املستقاة باالستعانة بطريقة االختبار . بأكمله
ونظراً ألن نسبة مسطح اخلياشـيم إىل       . لتصنيفالدويل تستخدم فيها أمساك صغرية احلجم، أفضل بيانات ميكن استخدامها ألغراض ا           

. الوزن يف األمساك الصغرية أعلى منها يف األمساك الكبرية، فإن بلوغ حالة االتزان يكون أسرع يف األمساك الصغرية منـه يف الكـبرية                      
ستخدم يف تقريـر مرحلـة      وهكذا يكتسب حجم األمساك املستخدمة يف دراسات التركّز األحيائي أمهية كبرية فيما يتصل بالزمن امل              

االمتصاص عندما توضع القيمة املسجلة ملعامل التركّز األحيائي فقط على أساس تركيزات املادة املختربة املقيسة يف األمساك ويف املاء يف 
دراسـات التركّـز    وهلذا السبب، يكون من املهم يف حالة استخدام أمساك كبرية احلجم، مثل أمساك السلمون البالغة، يف                 . حالة االتزان 

  .األحيائي تقييم ما إذا كانت فترة االمتصاص طويلة بالقدر الكايف لبلوغ حالة االتزان أو للتمكني من تعيني ثابت معدل االمتصاص بدقة
وعالوة على ذلك، ميكن عند استخدام بيانات موجودة ألغراض التصنيف أن تشتق قيم معامل التركّـز                  ٢-٨-٣-٢-٥-٩م 

وألعـضاء خمتلفـة يف     ) "clams"مثل الرخويات أو األمساك الصدفية      (ع أمساك خمتلف أو أنواع أحيائية مائية أخرى         األحيائي من نو  
وقد لوحظ وجود عالقة وثيقة بني احملتوى       . تطبيعاً أو مع املعايري أساساً مشتركاً أو        فيما بينها وتتطلب مقارنة هذه البيانات     . السمكة

وبالتايل، عند مقارنة قيم معامل التركّز األحيـائي        . ائن مائي وقيمة معامل التركّز األحيائي امللحوظة      من الليبيدات يف مسكة أو يف ك      
ألنواع خمتلفة من األمساك أو عند حتويل قيم معامل التركّز األحيائي ألعضاء حمددة إىل قيم للجسم بأكمله، يعّبر بصفة عامة عن قـيم    

فإذا وجدت يف الدراسات املنشورة مثالً قيم ملعامل التركّز األحيائي          .  مشترك من الليبيدات   معامل التركّز األحيائي على أساس حمتوى     
للجسم بأكمله أو ألعضاء حمددة، تكون اخلطوة األوىل حساب معامل التركّز األحيائي على أساس النسبة املئوية لليبيدات، باستخدام                  

أو يف )  املختربللكائن املنشورة أو يف توجيه االختبارات حمتوى الليبيدات املميز يوجد يف الدراسات(احملتوى النسيب للدهون يف األمساك    
بافتراض ) نوع مسك صغري(ويف اخلطوة الثانية حيسب معامل التركّز األحيائي للجسم كله لكائن مائي عادي . العضو احملدد يف السمكة

 نظراً (Pedersun et al., 1995) يف املائة ٥ها هي قيمة أصلية مقدارها والقيمة األكثر شيوعاً يف استخدام. حمتوى ليبيدات أصلي مشترك
  .OECD 305 (1996)ألن هذه القيمة متثل حمتوى الليبيدات املتوسط يف األمساك الصغرية املستخدمة يف توجيه االختبار 

 املشترك من الليبيدات من     وبصفة عامة، تستخدم أعلى قيمة صحيحة معرباً عنها على أساس هذا احملتوى             ٣-٨-٣-٢-٥-٩م 
أجل تعيني قيمة معامل التركّز األحيائي على أساس الوزن الرطب، هبدف مقارنة هذه القيمة مع القيمة احلدية ملعامل التركّز األحيائي                    

  ).١-٤ بالفصل ١-١-٤انظر اجلدول ( يف معايري التصنيف املنسقة ٥٠٠وهي 
  ياًاستخدام املواد املوسومة إشعاع  ٩-٣-٢-٥-٩م 
غري أنه ما مل تكن هذه . ميكن أن يسّهل استخدام مواد االختبار املوسومة إشعاعياً حتليل عينات املاء واألمساك  ١-٩-٣-٢-٥-٩م 

الطريقة مصحوبة بطريقة حتليل خاصة، فإن قياس النشاط اإلشعاعي الكلي يعكس وجود املادة األم وكذلك وجود واحداً أو أكثر مـن                     
وبالتايل، فإن قيم معامل التركّز األحيائي املقـدرة        . الكربون املستقلب الذي اندمج يف اجلزيئات العضوية باألنسجة       نواتج أيضها ووجود    

  .باستخدام مواد اختبار موسومة إشعاعياً تكون عادة مبالغاً يف تقديرها
ن واقعاً يف اجلـزء     وعند استخدام مواد موسومة إشعاعياً يكون الوسم اإلشعاعي يف أكثر األحيا            ٢- ٩- ٣- ٢- ٥- ٩م 

املستقر من اجلزيء، وهلذا السبب تتضمن قيمة معامل التركّز األحيائي املقدرة على هذا النحو قيمة معامل التركّز األحيائي                  
. ويف حالة بعض املواد، يكون ناتج األيض هو الذي ميثل السمية األشد، وأعلى قدرة على التراكم األحيائي                . لنواتج األيض 
 املهم إجراء قياسات تتعلق باملادة األم وكذلك بنواتج األيض حىت يتسىن تفسري خطر مثل هذه املواد على البيئة      وبالتايل، من 

  ).مبا يف ذلك القدرة على التراكم األحيائي(املائية 
سـم  ويف التجارب اليت استخدمت فيها مواد موسومة إشعاعياً، كثرياً ما وجدت تركيزات عالية من الوا                ٣-٩-٣-٢-٥-٩م 

األيـض يف  ويفسر ذلك بأنه ناجم عن التحول احليوي يف الكبد، وبالتايل بـإخراج نـواتج   . اإلشعاعي يف احلويصلة املرارية للسمكة  
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 وعنـدما . (Comotto et al., 1979; Wakakayashi et al., 1987; Goodrich et al., 1991; Toshima et al., 1992)احلويـصلة الـصفراوية   
.  يف احلويصلةاأليض ال تفرغ حمتويات حويصلتها الصفراوية يف األمعاء وميكن أن تتراكم تركيزات مرتفعة من نواتج تأكل األمساك، ال

وتوجد عدة دراسات منشورة استخدمت فيهـا    . وهكذا ميكن أن يؤثر نظام التغذية تأثرياً واضحاً يف قياسات معامل التركّز األحيائي            
. ونتيجة لذلك، توجد تركيزات مرتفعة من املادة املشعة يف احلويصلة الـصفراوية           . فيها األمساك مركبات موسومة إشعاعياً ومل تغذى      

وهلذا يلزم عند تقييم التجارب اليت تـستخدم فيهـا     .  يف معظم احلاالت    مبالغاً فيه   تقدير التركّز األحيائي   يكونويف هذه الدراسات،    
  . أيضاًمركبات موسومة إشعاعياً إجراء تقييم لنظام التغذية

 ٣٠٥، فإن توجيه االختبار رقم      ١ ٠٠٠ ≥وإذا كان معامل التركّز األحيائي معرباً عنه بالبقايا املشعـة            ٤- ٩- ٣- ٢- ٥- ٩م 
يوصي بشدة، على سبيل املثال، بالنسبة ملبيدات اآلفات، بتعريـف          ) ١٩٩٦(ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       

ويف .  يف املائة على األقل من البقايا اإلمجالية يف حالة االتزان١٠نسيج األمساك إذا كانت متثل وقياس كمية نواتج التحلل يف 
غياب تعريف وقياس كمية نواتج التحلل، جيب أن يوضع تقييم التركّز األحيائي على أساس قيمة معامل التركّز األحيـائي                   

معامل التركّز  ( يف حالة املواد اليت هلا ميل شديد للتراكم األحيائي           أما إذا مل يتوفر   . املقيسة على املركبات املوسومة إشعاعياً    
سوى قيم ملعامل التركّز األحيائي مقدرة على أساس قياسات املركّب األم من ناحية، وقياسات علـى                ) ٥٠٠ ≥األحيائي  

  .نيفاملركبات املوسومة إشعاعياً، من ناحية أخرى، فإنه ينبغي استخدام هذه األخرية لتعيني التص
  (Kow) ماء - معامل التوّزع أوكتانول   ٤- ٢- ٥- ٩م 
، أو قيم سبق أوميفضل يف حالة املواد العضوية استخدام قيم عالية اجلودة مستمدة من التجربة لثابت التوزع ك  ١-٤-٢-٥-٩م 

دة، ميكن ألغراض التصنيف استخدام ويف حالة عدم توفر بيانات جتريبية عالية اجلو". القيم املوصى هبا "تقييمها يف الدراسات باعتبارها     
وميكن استخدام البيانات املعتمدة للعالقـات      . أوم لتقييم لوك  (QSARs) النشاط   -بيانات معتمدة من قبيل العالقات الكمية للتركيب        

. طباقهـا عليهـا    النشاط هذه دون تعديل املعايري املتفق عليها إذا كانت تقتصر على مواد كيميائية ثبت جيداً ان                -الكمية للتركيب   
 القوية، أو املواد اليت تتفاعل مع مادة الشطف أو املواد املخفضة للتوتر السطحي، يفضل               واملواد القاعدية وبالنسبة ملواد مثل األمحاض     
 بدالً  أوكتانول واملاء،  - أو على أساس قيم قابلية الذوبان املنفصلة يف ع           QSAR مقدرة على أساس قيم      أومتوفري قيمة لثابت التوزع ك    

ويف حالة املواد القابلة للتأين، . (EEC A. 8, 1992; OECD 117, 1989) أوممن قيمة توضع على أساس تقدير حتليلي لثابت التوزع ك
، باسـتخدام مـنظم مناسـب يكـون األس          ) احلرة املواد القاعدية األمحاض أو   (جترى القياسات على الشكل غري املتأين هلذه املواد         

  . احلرةللمادة القاعديةل من األس اهلدروجيين للحامض احلر أو أعلى من األس اهلدروجيين اهلدروجيين له أق
  Kowالتقدير التجرييب لثابت التوزع   ٢- ٤- ٢- ٥- ٩م 

، كطريقة القـارورة    أوميرد يف املبادئ التوجيهية القياسية طرائق خمتلفة عديدة للتقدير العملي لقيم ك             
، على النحو الوارد يف املبادئ التوجيهية القياسية، مثل         (HPLC)السائلية العالية األداء    ) شراباالست(اهلزازة والكروماتوغرافيا   

OECD Test Guideline 107, (1995); OECD Test Guideline 117, (1989); EEC A.8, (1992); EPA-OTS, (1982); EPA- FIFRA, 

(1982); ASTM, (1993)توجيه منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قيد اإلعداد(دروجيين ، باإلضافة إىل طريقة قياس األس اهل .(
وال تنطبق هذه الطريقة إال على املواد النقية تقريباً، اليت          . ٤ و ٢- بني   أومويوصى باستخدام طريقة القارورة اهلزازة عندما تقع قيمـة لو ك         

يدة األلفة للدهون اليت تذوب ببطء يف املاء تكون البيانات املستقاة باسـتخدام             وبالنسبة للمواد الشد  .  أوكتانول -تذوب يف املاء ويف ع      
كما أن الصعوبات العملية املرتبطة بتكّون قطريات صغرية يف جتربة القارورة اهلزازة ميكن التغلـب               .  أكثر موثوقية  ءطريقة التقليب البطي  

وتتيح طريقة . بني املاء واألوكتانول واملركب املخترب يف مفاعل يقلب هبدوء    حيث يتحقق االتزان     ءعليها إىل حد ما بطريقة التقليب البطي      
 أومإجراء قياس دقيق ومـضبوط ملعامـل التـوّزع ك         ) توجيه منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قيد اإلعداد        (التقليب البطيء   

أما فيما يتعلـق  ). ١٩٩٨التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، مشروع توجيه منظمة  (٨,٢ إىل أومللمركبات اليت تصل فيها قيمة لو ك  
ويوصى .  أوكتانول-بطريقة القارورة اهلزازة، فإن طريقة التقليب البطيء ال تنطبق إال على املواد النقية تقريباً، القابلة للذوبان يف املاء وع         

 يف  أوم اليت جترى يف أعمدة حتليلية عندما تقع قيمة لـو ك           (HPLC) األداء   السائلية العالية ) االستشراب(باستخدام طريقة الكروماتوغرافيا    
أقل حساسية لوجود شوائب يف املركب املخترب باملقارنة مع طريقة القارورة           )  االستشرابية(والطريقة الكروماتوغرافية . ٦النطاق صفر إىل    

  .(USEPA, 1985) أومرى لقياس لو ك تقنية أخ(generator column)ومتثل طريقة العمود املولد . اهلزازة
 على الدوام، على سبيل املثال للمواد الـشديدة         أومونظراً لعدم إمكانية إجراء قياس عملي لقيمة ك         

 مشتقة من أومالذوبان يف املاء، واملواد األليفة للدهون، واملواد املخفضة للتوتر السطحي، ميكن استخدام قيمة معامل التوّزع ك
  .(QSAR) النشاط - ة للتركيب العالقات الكمي
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  (log Kow) أوم لتقدير قيمة لو ك(QSARs) النشاط - استخدام قيم العالقات الكمية للتركيب   ٣- ٤- ٢- ٥- ٩م 
وقد وضعت وال تزال توضع قيم      . ، جيب أخذ طريقة التقدير يف االعتبار      أومعند وجود قيمة تقديرية للمعامل ك       

وتستخدم يف أحيان كثرية أربعة برامج حاسوبية متاحـة  . أومشاط بغرض تقدير قيمة املعامل ك الن-عديدة للعالقات الكمية للتركيب  
وتقوم .  لتقدير املخاطر إذا مل تتوفر بيانات مستقاة من التجربة(CLOGP, LOGKOW (KOWWIN), AUTOLOGP, SPARC)جتارياً 

 على  SPARCات التفاعلية، بينما يقوم برنامج        على أساس إضافة مسامهات اجملموع      AUTOLOGP و LOGKOW و CLOGPالربامج  
 بشكل عام للمركبات غري     SPARCوال ميكن استخدام سوى برنامج      . أساس خوارزم نظري بدرجة أكرب حملاكاة التركيب الكيميائي       

ر الـسطحي،    للمركبات املخفـضة للتـوت     أومويتطلب األمر اتباع طرائق خاصة لتقدير لوك      . العضوية أو املركبات الفلزية العضوية    
 بشأن اعتماد طرائق تقدير US EPA/EC يف املشروع املشترك CLOGPويوصى باستخدام برنامج . واملركبات االستخالبية واملخاليط
 باسـتخدام  (Pedersen et al., 1995)وقد أوصـى بيدرسـن   . (US EPA/EC, 1993) النشاط - قيم العالقات الكمية للتركيب 

ويوصى باستخدام  . غراض التصنيف بسبب موثوقيتهما وتوفرمها جتارياً، وسهولة استخدامهما        أل LOGKOW و CLOGPالربناجمني  
  ).١- ٥- ٩اجلدول م (طرائق التقدير التالية ألغراض التصنيف 

  (KOW) أوم النشاط املوصى باستخدامها يف تقدير قيم ك- قيم العالقات الكمية للتركيب : ١- ٥- ٩اجلدول م 
  املواد املعنية  أومنطاق قيم لو ك  النموذج

CLOGP للمركبات العضوية الـيت حتتـوي الكربـون،         أومحيسب الربنامج قيمة لو ك     )أ(٩ < أوملو ك  < ٠ 
 .أو الكربيت/اهلدروجني، النتروجني، األكسجني، اهلالوجني، الفوسفور و

LOGKOW 
(KOWWIN) 

 حتتـوي الكربـون،      للمركبات العضوية الـيت    أومحيسب الربنامج قيمة لو ك     )ب(٨ < أوم لو ك< ٤-
اهلدروجني، النتروجني، األكسجني، اهلالوجني، الـسليكون، الفوسـفور،        

وميكن أيضاً التنبـؤ    . أو الزئبق /السلينيوم، الليثيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، و    
مثل إيثوكـسيالت   (بواسطة الربنامج ببعض املواد املخفضة للتوتر السطحي        

 ).الكحول، األصباغ، واملواد املتفككة
AUTOLOGP للمركبات العضوية الـيت حتتـوي الكربـون،         أومحيسب الربنامج قيمة لو ك     ٥ >أوملو ك 

اهلدروجني، النتروجني، األكسجني، اهلالوجني، الفوسفور والكربيت وجترى       
  .AUTOLOGPحتسينات لتوسيع انطباق الربنامج 

SPARC      يعطي نتائج أفـضل مـن KOWWIN 
ـ     CLOGPو ا للمركبات اليت تكون فيه

  ٥ > أوملو ك قيمة

 منوذجا وليس   احلرارية الدينامية مبادئ على يقوم آيل   منوذج هو SPARCبرنامج  
 عن خيتلف لذلك وهو. بيانات املالحظة  من مستقاة معلومات إىل يستندتعليلياً  
، CLOGP  ،KOWWIN( النـشاط    -التركيب   عالقات تستخدم اليت النماذج

AUTOLOGP(      جملموعة مـن    أومات مقيسة لقيمة لو ك    يف أنه ال يتطلب أي بيان 
وبصفة عامة، ال ميكن استخدام سـوى برنـامج       . املنتجات الكيميائية املرجعية  

SPARC للمركبات غري العضوية واملركبات الفلزية العضوية. 

 وقـد أوضـحت الدراسـة        مقدرة جتريبياً وقيماً مت فحصها،     أوم دراسة الختبار الصالحية تضمنت قيم لو ك       (Niemelä)أجرى نيميال     )أ(
تتراوح بني أقل من صـفر وأكـرب        أوم  لعدد كبري من املنتجات الكيميائية العضوية، متثل قيمة لو ك         أوم  الربنامج تنبأ بدقة بقيمة لو ك       أن
  .(temaNord, 1995:581)) ٠,٩٦٧ = r2 ، وقيمة٥٠١= ن (  ٩  من

) Syracuse Research Corporation 1999( أومجريبية ملعامل التـوزع لـو ك  يقدر على أساس رسم بياين للتشتت ميثل القيم املقدرة والت  )ب(
  .٨- و٤- تتراوح بني أوم يعطي نتائج صحيحة للمركبات متثل قيمة  لو ك LOGKOW مركباً، علما أن الربنامج ١٣ ٠٥٨ب ويتعلق 

  أومحيائي ومعامل التوّزع كاملواد الكيميائية اليت تتطلب اهتماماً خاصاً بقيم معامل التركّز األرتب   ٣- ٥- ٩م 
 وتوجد مواد .  الكيميائية الفيزيائية صعوبة تقدير أو قياس معامل التركّز األحيائي         اخلواصميكن أن تسبب بعض       ١-٣-٥-٩م 
ملواد اليت   الكيميائية الفيزيائية األخرى، وعلى سبيل املثال، اإلعاقة الفراغية، أو ا          خواصهاتتركز يف البيئات احليوية بشكل يتسق مع         ال

  . غري مناسبأومة غري مناسب، مثل النشاط السطحي، الذي جيعل كالً من قياس واستخدام قيمة  لو كيجتعل استخدام البيانات الوصف
  املواد الصعبة  ٢- ٣- ٥- ٩م 
يصعب اختبار بعض املواد الكيميائية يف النظم املائية، وقد وضعت توجيهات للمساعدة يف اختبار هذه                 ١- ٢- ٣- ٥- ٩م 

وتعكف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي على استكمال وثيقـة  . (DoE, 1996; ECETOC 1996; US EPA 1996)املواد 
 وهذه الوثيقة األخرية مصدر جيد للمعلومات اليت تفيد أيـضاً يف دراسـات   (OECD, 2000)توجيهية لالختبار املائي للمواد الصعبة 
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 بأنواع املواد اليت يصعب اختبارها واخلطوات الالزمة لضمان التوصل إىل استنتاجات صحيحة من اختبار هذه التراكم األحيائي املتعلقة
وقد تكون املواد اليت يصعب اختبارها قليلة الذوبان، أو متطايرة، أو معرضة للتحلل السريع بسبب عمليات من قبيل التحلـل                    . املواد

  .أو التحلل األحيائيبالضوء، أو التحلل باملاء، أو التأكسد، 
جيب لكي تتركز املادة كمركب عضوي أن تكون املادة قابلة للذوبان يف الدهون، وأن تكون موجـودة يف                  و  ٢-٢-٣-٥-٩م 

 اليت تغري هذه القدرة على التوافر تغري التركّز األحيائي الفعلي           اخلواصلذلك، فإن   . املاء، وأن تكون متاحة الختراق خياشيم األمساك      
وعلى سبيل املثال، قد ال توجد املواد السهلة التحلل األحيائي يف البيئة املائية سوى لفترات قصرية                .  باملقارنة مع القيم املتوقعة    للمادة،

ويتمثل . وباملثل، فإن القابلية للتطاير والتحلل باملاء خيفضان التركيز واملدة اليت تكون املادة خالهلا متاحة للتركز األحيائي               . من الزمن 
وهناك عدد . ارامتر هام آخر قد خيفض تركيز التعرض احلقيقي ملادة ما يف االمتزاز، سواء على جسيمات أو على األسطح بصفة عامةب

وقـد  . من املواد اليت أظهرت سرعة حتوهلا يف الكائن العضوي، مما يؤدي إىل اخنفاض قيمة معامل التركّز األحيائي عن القيمة املتوقعة                   
وهذا هو  .  الكيميائية الفيزيائية البسيطة   اخلواصحيائي للمواد اليت تكّون جسيمات أو تكتالت أقل مما هو متوقع من             يكون التركّز األ  

من هنـا، ال    . املتكونة نتيجة الستخدام عوامـل االنتثـار    ) micella( للدهون اليت حتتويها املذيالت      غري األليفة احلال أيضاً يف املواد     
  .نتثار يف اختبارات التراكم األحيائييستصوب استخدام عوامل اال

 على أسـاس املادة    - ماء   -وبصفة عامة، يعترب قياس قيم معامل التركّز األحيائي ومعامل التوّزع أوكتانول              ٣-٢-٣-٥-٩م 
 صالحية قيمـة    كما أن التوثيق السليم لتركيز االختبار شرط أساسي إلثبات        .  شرطاً أساسياً لتحديد إمكانية التركّز األحيائي      -األم  

  .معامل التركّز األحيائي املعين
  املواد الضعيفة الذوبان واملواد املعقدة  ٣-٣-٥-٩م 

وكثرياً ما تكون قابلية ذوبان هذه املواد أقل من حـد االكتـشاف يف             . جيب إيالء اهتمام خاص للمواد القليلة الذوبان        
وجيب تقييم قدرة هذه املواد على التركّـز        . املواد على التركّز األحيائي    التحليلية، وهو ما يسبب مشاكل يف تفسري قدرة هذه           الطريقة

  .(QSAR) النشاط - أو وضع تقديرات هلا على أساس قيم عالقة التركيب أوماألحيائي على أساس التحديد املعملي لقيم لو ك
كونات املخلوط بقـدر    ويف حالة عدم الذوبان الكامل يف املاء ملادة تتركب من عدة مكونات، ينبغي تعيني م                

فإذا كانت املكونات القادرة    . املستطاع عملياً، وتعيني قدرة هذه املادة على التركّز األحيائي باستخدام املعلومات املتاحة عن مكوناهتا             
ئة أو حىت أقل مـن       يف املا  ٢٠على سبيل املثال أكرب من      (على التركّز األحيائي يف األوساط احليوية متثل نسبة كبرية من املادة املعقدة             

  .، فإن هذه املادة تعترب قادرة على التراكم األحيائي)ذلك بالنسبة للمكونات اخلطرة
  املواد ذات الوزن اجلزيئي املرتفع  ٤-٣-٥-٩م 

وحيتمل أن يرجع ذلك إىل اإلعاقة الفراغية       . تتناقص القدرة على التركّز األحيائي للمواد فوق أبعاد جزيئية معينة           
). ١٩٩٦ على سبيل املثال، اللجنة األوروبية،    ( للوزن اجلزيئي    ٧٠٠وقد اقترح تطبيق قيمة حدية قدرها       . دة عرب أغشية اخلياشيم   ملرور املا 

، واقترحت بـدالً  (CSTEE, 1999)غري أنه وجه انتقاد هلذه القيمة احلدية ألهنا تستبعد مواد قادرة على إحداث تأثريات مائية غري مباشرة          
وينبغي بصفة عامة مراعاة التراكم األحيائي لنواتج األيض النهائية أو نواتج حتلل اجلزيئات الكبرية              . ١ ٠٠٠ية مقدارها   منهـا قيمـة حد  

من هنا، جيب تقييم البيانات املتعلقة بالتركّز األحيائي للجزيئات ذات الوزن اجلزيئي املرتفع بدقة، وعدم استخدامها ما مل     . احلجم يف البيئة  
  . هنائية ونواتج حتلل يف البيئةأيض، سواء كان األمر يتعلق مبركب أُّم أو بنواتج تعترب صحيحة

  املواد املخفّضة للتوتر السطحي  ٥-٣-٥-٩م 
وجـزء أليـف للمـاء      ) غالباً سلسلة ألكيل  (تتكون املواد املخفضة للتوتر السطحي من جزء أليف للدهون            ١-٥-٣-٥-٩م 
أنيونية أو  :  لشحنة اجملموعة القطبية الرئيسية تصنف املواد املخفضة للتوتر السطحي إىل فئات خمتلفة            وتبعاً). اجملموعة القطبية الرئيسية  (

وبسبب تنوع اجملموعات القطبية الرئيسية، تشكّل املواد املخفضة للتوتر السطحي فئـة    ). أمفوترية(كاتيونية، أوغري أيونية، أو مذبذبة      
وينبغي بالتايل دراسة قدرة املـواد  . وفقاً لنشاطها السطحي أكثر منه وفقاً لتركيبها الكيميائي      متنوعة التركيب من املركبات اليت تعني       

أنيونية، أو كاتيونيـة، أو غـري   (املخفضة للتوتر السطحي على التراكم األحيائي فيما يتصل بالفئات الفرعية املختلفة اليت تنتمي إليها    
واملواد املخفضة للتوتر السطحي قد تكّون      . ة املواد املخفضة للتوتر السطحي يف جمملها      ، وليس مبجموع  ))أمفوترية(أيونية، أو مذبذبة    

وميكن أن يؤدي تكّون ُمذيالت إىل تغيري اجلزء املتاح حيوياً، حىت عندما يظهر تكـّون  . مستحلبات يصعب فيها تعيني التوافر احليوي   
  .كم األحيائياحملاليل، مما يؤدي إىل مشاكل يف تفسري القدرة على الترا
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  عوامل التركّز األحيائي املستمدة من التجارب العملية  ٢-٥-٣-٥-٩م 
تبني قيم معامل التركّز األحيائي املقيسة أن معامل التركز قد يزيد مع زيادة طول سلسلة األلكيل يف اجلـزيء      

  .ركيبية األخرىويكون معتمداً على موقع ارتباط اجملموعة القطبية الرئيسية، وكذلك على اخلصائص الت
  (Kow)) أومك( ماء -معامل التوّزع أوكتانول   ٣-٥-٣-٥-٩م 

 ماء بطريقة القارورة اهلزازة -يف حالة املواد املخفضة للتوتر السطحي، ال ميكن تعيني معامل التوزع أوكتانول     
 السطحي تكون موجودة يف الطور املائي       كما أن جزيئات املادة املخفضة للتوتر     . أو طريقة التقليب البطيء بسبب تكّون املستحلبات      

من هنا، ال يبني التقدير . يف صورة أيونات بشكل حصري تقريباً، يف حني يتعني أن تتزاوج مع أيون مضاد حىت تذوب يف األوكتانول          
ناحية أخرى، فقد اتضح أن ومن . (Tolls, 1998) ماء توزيع املواد املتأينة املخفضة للتوتر السطحي -التجرييب ملعامل التوّزع أوكتانول 

وأوضـح  . (Tolls, 1998)التركّز األحيائي للمواد املخفضة للتوتر السطحي األيونية وغري األيونية يزيد مع زيادة األلفـة للـدهون                 
 أن LOGKOW املقدرة باستخدام برنامج أوم أنه بالنسبة لبعض املـواد املخفضة للتوتر السطحي، ميكن لقيمة لو ك(Tolls, 1998) تولز

متثل القدرة على التراكم األحيائي؛ غري أنه يلزم يف حالة مواد أخرى خمفضة للتوتر السطحي إدخال بعض التصحيحات على قيمة لو                     
 أوموتظهر هذه النتائج أن نوعية العالقة بني تقـديرات لـو ك  . (Roberts, 1989)، وذلـك باستخدام طريقة روبرتس التقديرية أومك

لذلك، ينبغي توخي احلذر يف تصنيف القـدرة        .  تعتمد على فئة املادة املخفضة للتوتر السطحي املعنية ونوعها احملدد          والتركّز األحيائي 
  .أومعلى التركّز األحيائي على أساس قيم لو ك

  البيانات املتضاربة وعدم توفر البيانات  ٤-٥-٩م 
  بيانات معامل التركّز األحيائي املتضاربة  ١-٤-٥-٩م 

.  اليت تتاح فيها بيانات متعددة ملعامل التركّز األحيائي ملادة واحدة، ميكن أن توجد بيانات متضاربةيف احلاالت  
وزن "وبصفة عامة، جيب تفسري البيانات املتضاربة ملادة خضعت عدة مرات الختبار مناسب للتركز األحيائي وفقاً لنهج مـن نـوع        

فإنـه ينبغـي    ,  على السواء  ٥٠٠ < و ≥دة ما على قيم جتريبية ملعامل التركّز األحيائي         ويعين هذا النهج أنه إذا مت احلصول ملا       ". األدلة
وإذا ظلـت  . استخدام البيانات اليت تتسم بأفضل جودة ممكنة والبيانات األفضل توثيقاً لتعيني قدرة املادة علـى التركّـز األحيـائي             

ودة ملعامل التركّز األحيائي ألنواع خمتلفة من األمساك، فإنـه ينبغـي   االختالفات موجودة، على سبيل املثال، إذا توفرت قيم عالية اجل  
  .استخدام أعلى قيمة صحيحة كأساس للتصنيف

للنوع األحيائي ذاته وملرحلة احلياة ذاهتـا، فإنـه ميكـن    )  أو قيم أكرب٤(وعندما تتاح جمموعات بيانية أكرب      
  . باعتباره القيمة التمثيلية ملعامل التركّز األحيائي لذلك النوع األحيائياستخدام املتوسط اهلندسي لقيم معامل التركّز األحيائي

   املتضاربةأومبيانات لوك  ٢-٤-٥-٩م 
فإذا مت احلصول   .  للمادة ذاهتا  أومقد تنشأ نتائج متضاربة يف احلاالت اليت تتوفر فيها بيانات متعددة لقيمة لو ك               

ام البيانات ذات اجلودة األعلى واألفضل توثيقاً من أجل تعيني قدرة املادة على التركّز     ، فإنه ينبغي استخد   ٤ < و ≥ أومعلى بيانات لو ك   
ويف هذه احلالة، ميكن استخدام . وإذا ظلت االختالفات موجودة، فإنه ينبغي بصفة عامة إعطاء أسبقية ألعلى قيمة صحيحة        . األحيائي
  .(QSAR) النشاط -ب  على أساس العالقات الكمية للتركيالتقديرية أومقيمة لو ك

  االستعانة برأي خبري  ٣-٤-٥-٩م 
 ، وال يتـوفر أي تنــبؤ   أوميف حالة عدم توفر أية قيمة مقدرة بالتجربة ملعامل التركّز األحيائي أو قيمة لو ك      

 رأي اخلبري على مقارنة بني      وميكن أن يستند  . ، فإنه ميكن تقييم القدرة على التركيز يف البيئة املائية باالستعانة برأي خبري            أوملقيمة لو ك  
 املقدرة بالتجربة، أو على تنبـؤات لقيمــة         أومتركيب اجلزيء وتركيب مواد أخرى تتوفر بشأهنا قيم للتركز األحيائي أو قيم لو ك             

  .أومثابـت التوّزع ك
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  خمطط اختاذ القرار  ٥-٥-٩م 
طط الختاذ القرار قد ُيسّهل البت فيما إذا كانت  املناقشات واالستنتاجات املذكورة أعاله وضع خم      سمت على أسا    ١-٥-٥-٩م 

  .مادة ما قادرة أو غري قادرة على التركّز األحيائي يف األنواع األحيائية املائية
 . يفضل يف النهاية استخدام قيم للتركز األحيائي مستقاة من التجربة وذات جودة عالية             ،وألغـراض التصنيف   ٢-٥-٥-٩م 
 ألهنا ميكـن أن     أومفضة اجلودة أو غري مؤكدة اجلودة ألغراض التصنيف إذا توفرت بيانات عن قيم لو ك              ينبغي استخدام قيم منخ    وال

تعطي قيمة زائفة أو بالغة االخنفاض ملعامل التركّز األحيائي، على سبيل املثال بسبب فرط قصر مدة التعرض اليت مل يتم فيها بلـوغ                       
عامل التركّز األحيائي ألنواع أمساك ميكن استخدام بيانات عالية اجلودة ملعامل التركّز       ويف حالة عدم توفر قيمة مل     . ظروف حالة االتزان  

  ).مثل بلح البحر(األحيائي يف أنواع أحيائية أخرى 
وردت  ، أو قـيم      Kowوفيما يتعلق باملواد العضوية، تفضل قيم عالية اجلودة مستقاة من التجربة لثابت التوّزع                ٣-٥-٥-٩م 

ويف حالة عدم توفر بيانات جتريبية ذات جودة عالية، ميكن ألغراض           ". قيماً موصى هبا  " الدراسات املنشورة واعتربت      يف تقديرات هلا 
 QSAR، وميكن استخدام قيمـة      أوم لتعيني قيمة لو ك    (QSARs) النشاط   -التصنيف استخدام قيم معتمدة للعالقات الكمية للتركيب        

ويف حالة مـواد مثـل      . ف، إذا كانت مقتصرة على مواد كيميائية ثبت جيداً انطباقها عليها          املعتمدة هذه دون تعديل معايري التصني     
 مقـدرة   أوماألمحاض والقواعد القوية، واملركبات الفلزية املعقدة، واملواد املخفضة للتوتر السطحي، ينبغي توفري قيمة لثابت التوّزع ك               

 أوكتانول واملاء بـدالً مـن   -اس قابلية ذوبان منفصلة يف كل من ع  النشاط أو تقدير على أس-عـلى أسـاس عالقات التركيب    
  .أومإجراء تقدير حتليلي لثابت التوّزع ك

  . االستعانة برأي خبريفإنه ينبغيوإذا كانت البيانات متوفرة لكنها غري معتمدة،   ٤-٥-٥-٩م 
على التركز األحيائي يف الكائنات العـضوية       ومن هنا، ميكن البت فيما إذا كانت مادة ما قادرة أو غري قادرة                ٥-٥-٥-٩م 

  :املائية باتباع املخطط التايل
  :نعم= ذات جودة عالية ملعامل التركّز األحيائي حمددة بالتجربة /قيمة صحيحة  )أ(

  املادة قادرة على التركّز األحيائي: ٥٠٠ ≥) م ت ح(معامل التركّز األحيائي   ‘١‘
  .املادة غري قادرة على التركّز األحيائي: ٥٠٠ < )م ت ح(معامل التركّز األحيائي   ‘٢‘

 :ال= ذات جودة عالية ملعامل التركّز األحيائي حمددة بالتجربة /قيمة صحيحة  )ب(
 :نعم=  حمددة بالتجربة أوملو كل ذات جودة عالية /قيمة صحيحة

 املادة قادرة على التركّز األحيائي: ٤ ≥ أوملو ك  ‘١‘
 . قادرة على التركّز األحيائياملادة غري: ٤< أوملو ك  ‘٢‘

 :ال= ذات جودة عالية ملعامل التركّز األحيائي حمددة بالتجربة /قيمة صحيحة  )ج(
 :ال=  حمددة بالتجربة أوملو كل ذات جودة عالية /قيمة صحيحة

 :نعم = أوم لتقدير قيمة لو كQSAR النشاط -استخدام قيم صحيحة لعالقات التركيب 
 ادة قادرة على التركّز األحيائيامل: ٤ ≥ أوملوك  ‘١‘
  .املادة غري قادرة على التركّز األحيائي: ٤ < أوملوك  ‘٢‘

  )QSAR( النشاط -استخدام العالقات الكمية للتركيب   ٦-٩م 
  خلفية تارخيية  ١-٦-٩م 
عمال الـيت أجنزهـا يف   يرجع تاريخ استخدام العالقات الكمية بني التركيب والنشاط يف علم السموم املائية إىل األ      ١-١-٦-٩م 

وقـد  . (Lipnick, 1989a) فـي ماربورغ (Meyer) وماير (Lipnick, 1986)وريخ ي يف ز(Overton)أواخر القرن التاسع عشر أوفرتون 
ـ     اًأوضح هذان الباحثان أن قدرة املواد على إحداث ختدير يف صغار الضفادع وصغار األمساك ترتبط ارتباط                يس  مباشراً مبعامل توزعها املق

فرضية بأن هـذا االرتباط يظهر الـسمية   ",Studien über die Narkose" ١٩٠١وطرح أوفرتون يف دراسته يف . بني زيت الزيتون واملاء
كما . (Lipnick, 1991a)قياسي، يف نطاق موقع جزيئي معني يف داخل الكائـن العضوي ) مويل(اليت حتدث يف تركيز أو حجم جزيئي 

يناظر التركيز أو احلجم نفسه يف خمتلف الكائنات، بغض النظر عما إذا كان االمتصاص من املاء أو عـن طريـق                     أنه خلص إىل أن هذا      
  . أوفرتون-ويعرف هذا االرتباط يف علم التخدير باسم نظرية ماير . استنشاق غازي
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 ماء كنظام - أوكتانول - ومعاونوه يف كلية بومونا استخدام نظام ع(Corwin Hansch)واقترح كورفن هانش   ٢-١-٦-٩م 
وذكر هؤالء . قياسي للتوزيع، ووجد أن معامالت التوزع هذه قيم مجعية تركيبية ميكن تقديرها مباشرة على أساس التركيب الكيميائي

. ائج يف النت  (regression) االحندارالباحثون كذلك أنه ميكن تصميم مناذج للعالقات الكمية بني التركيب والنشاط على أساس حتليل               
   منوذجاً للعالقـات الكميـة للتركيـب والنـشاط يف           ١٣٧ ما جمموعه    ١٩٧٢الباحثون عن طريق تطبيق هذا النهج يف عام          وأعلن
 التركيز اجلزيئي للمادة الكيميائيـة الـذي   C أوكتانول واملاء، و- هو معامل التوّزع بني ع Kowحيث  log (1/C) = A log Kow + B شكل

ية قياسية لتأثري املركبات العضوية غري اإللكتروليتية وغري املتفاعلة يف حيوانات كاملة، أو أعـضاء، أو خاليـا، بـل                    يسبب استجابة بيولوج  
وكانت االحندارات ومقاطع حماور اإلحداثيات متطابقة تقريباً يف مخسٍ من هذه املعادالت اليت تتعلق بسمية مخسة كحوالت                 . وأنزميات نقية 

، ١٩٨١ يف عام    (Könemann)نمان  يل خلمسة أنواع من األمساك، وكانت يف الواقع مطابقة تقريباً ملا توصل إليه ك             بسيطة أحادية اهلدروكسي  
نمان وآخرون أن كل هذه املواد البسيطة غري اإللكتروليتية وغري املتفاعـلة           يوأثبت ك . الذي يبدو أنه مل يكن على علم بأعمال هانش السابقة         

  .(Lipnick, 1989b) اختبار السمية احلادة يف األمساك، مما يؤدي إىل مسية دنيا أو مسية خط األساس تعمل من خالل آلية ختدير يف
  طورةاألخطاء التجريبية اليت تسبب خبس تقدير اخل  ٢-٦-٩م 
 -ب  ميكن أن تكون هناك مواد غري إلكتروليتية أخرى أشد مسية مما تتنبأ به قيمة كمية تقديرية لعالقات التركي                   ١-٢-٦-٩م 

وتشمل أخطاء إجراء االختبار البيانات املتعلقة مبركبات . لكنها ال تكون أقل مسية إال نتيجة خلطأ يف إجراء االختبار. (QSAR)النشاط 
مثل اهلدروكربونات اليت متيل إىل التطاير أثناء التجربة، وكذلك باملركبات اليت تكره املاء بشدة، اليت قد تكون مدة اختبـار مسيتـها                  

وموقع التأثري املخدر الداخلي    ) حملول االختبار يف املرىب املائي    (ادة غري كافية لبلوغ توزيع حالة االتزان بني التركيز يف الطور املائي             احل
  مقابل لو ك ت هلذه املواد البسيطة غري االلكتروليتيـة          أوم النشاط اليت متثل لو ك     -ويظهر الرسم البياين لعالقة التركيب      . الكاره للماء 

وفيما وراء هذه النقطة، تالحظ عالقة ثنائية اخلطية، تكـون  . وغري املتفاعلة، عالقة خطية شريطة بلوغ هذا االتزان قبل هناية االختبار   
  .(Lipnick, 1995) اليت يتحقق فيها االتزان أومفيها املادة الكيميائية األشد مسية هي اليت تعطي القيمة األكرب للوغاريتم لو ك

فعندما يكون التركيز السمي الالزم إلحداث      . ومثة مشكلة اختبار أخرى متثلها القيمة احلدية لقابلية الذوبان يف املاء            ٢-٢-٦-٩م 
كما أن املركبات اليت يقترب تركيزها      . التأثري أعلى من حد قابلية ذوبان املركب يف املاء ال يالحظ أي تأثري، حىت يف حالة التشبع يف املاء                  

وتالحظ ظاهرة . ن حد قابلية الذوبان يف املاء ال حتدث تأثرياً هي األخرى إذا كانت مدة االختبار غري كافية لبلوغ االتزانالسمي املتوقع م
. مماثلة للقيمة احلدية يف حالة املركبات املخفضة للتوتر السطحي إذا كانت السمية متوقعة عند تركيز أعلى من التركيز احلرج للُمذيالت                   

. ه املواد أال تظهر مسية يف هذه الظروف عند اختبارها مبفردها، فإن مسامهاهتا السمية تكون واضحة يف املخاليط دائمـاً                   وبينما ميكن هلذ  
، تظهر االختالفات يف قابلية الذوبان يف املاء اختالفات يف احملتويات احلراريـة             أوموبالنسبة للمركبات اليت تعطي قيماً متطابقة ملعامل لو ك        

ونقطة االنصهار هي انعكاس لدرجة ثبات الشبكة البلورية وتعتمد قيمتـها علـى الـروابط               . سجلة عند نقطة االنصهار   لالنصهار، امل 
  .(Lipnick, 1990)وكلما زاد متاثل املركب كانت نقطة انصهاره أعلى . اهلدروجينية بني اجلزيئية، وعدم املرونة البنيوية، والتماثل

   النشاط-لتركيب قضايا وضع مناذج لعالقة ا  ٣-٦-٩م 
 النشاط يعين أن يعطي النمـوذج تنبؤاً موثوقاً به لسمية مادة كيميائية    -إن اختيار قيمة مناسبة لعالقة التركيب         ١-٣-٦-٩م 

 -وبصفة عامة، تتناقص املوثوقية مع تزايد تعقيد التركيب الكيميائي، ما مل تكن قيمة عالقة التركيـب                 . مل ختترب أو لنشاطها احليوي    
 -ويف املعتاد، تستخدم مناذج لعالقـة التركيـب     . نشاط مشتقة جملموعة ضيقة من املواد الكيميائية تشبه املادة املرشحة يف التركيب           ال

النشاط مشتقة لرتب ضيقة حمدودة من املواد الكيميائية يف تطوير املستحضرات الصيدالنية مىت مت تعيني مركب رائد جديـد، ومـىت           
واهلدف، إمجاالً، هو عمل تقديرات عن طريق       ). وتقليل مسيته (دخال تعديالت تركيبية طفيفة لزيادة نشاطه       كانت هناك حاجة إىل إ    

  .االستكمال الداخلي أكثر منه عن طريق االستكمال اخلارجي
 مسك  ساعة يف  ٩٦ عند تعرض    ٥٠ ت ق  النصفيوعلى سبيل املثال، عندما تتوفر البيانات املتعلقة بالتركيز القاتل            ٢-٣-٦-٩م 

 نونانول، فإن التنبؤات تكون موثوق هبا إىل حد مـا بالنسبـة لتأثريات - هكسانول، ع - بوتانول، ع -املنوَّه بالنسبة لإليثانول، ع
وباملقابل، يكون مثل هذا التنبؤ أقل موثوقية بالنسبة لتأثري امليثانول ألن األمر يتعلق هنا باسـتكمال          .  بنتانول - بروبانول، أو ع     -ع  
ويف الواقع، يكون سـلوك املركـب     . ارجي لعدد من ذرات الكربون أقل بشكل واضح من العدد يف الكحوالت املختربة األخرى             خ

بل . األول يف هذه اجملموعة املتشاكلة عادة األشد شذوذاً وال ينبغي التنبؤ به على أساس البيانات املتعلقة باملركبات األخرى يف اجملموعة
ويصبح هذا االستنباط أقل . ت السلسلة املتفرعة ميكن أن تشكل استكماالً خارجياً غري معقول تبعاً للتأثري املعين        إن مسية الكحوالت ذا   

وباملثل، إذا كانت السمية حتدث من خـالل آليـة   .  املركب األم لتأثري حمدد ماخبواص األيض، وليس بنواتجموثوقية إىل حد ارتباط   
  .ت املالحظة نتيجة إلدخال تغيريات طفيفة ميكن أن تكون ذات شأن كبريارتباط مبتلقٍ حمدد، فإن التأثريا
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 لتـأثري   QSARوما حيكم يف النهاية صالحية هذه التنبؤات هو الدرجة اليت تستخدم هبا املركبات الشتقاق قيمـة                   ٣-٣-٦-٩م 
 معينة منوذجاً آلياً، ولكن     QSARال متثل قيمة    ويف كثري من احلاالت، إن مل يكن يف معظمها،          . بيولوجي حمدد من خالل آلية جزيئية عامة      

 سلسلة من املنتجات الكيميائية اليت تعمل مجيعها وفق آلية        مشتقاً من وجيب أن يكون النموذج اآليل الصحيح بالفعل        . جمرد منوذج ترابطي  
. حدة أو أكثر من مراحل اآلليـة املعنيـة       جزيئية واحدة وختضع ملعادلة تستخدم واحداً أو أكثر من البارامترات املرتبطة بشكل مباشر بوا             

وينبغي مراعاة أن عدداً من هذه الواصفات اجلزيئية        .  بصورة أعم حتت اسم البيانات اجلزيئية الواصفة       اخلواصوتعرف هذه البارامترات أو     
وافق اإلحصائي للبيانات أضعف منه وحيتمل يف النموذج الترابطي أن يكون الت. الشائعة االستخدام ليس هلا بالضرورة تفسري فيزيائي مباشر

واآلليات ليست مفهومة متاماً بالضرورة، ولكن ما هو        . يف النموذج اآليل حىت إذا أخذت يف االعتبار حدود النموذج اآليل املذكورة آنفاً            
علـى  :  كان نطاق الترابط حمدوداًويف حالة النماذج الترابطية تتزايد موثوقية التنبؤات إذا. معروف ميكن أن يكون كافياً لتعزيز هذا النهج 

سبيل املثال، الفئات األليفة لإللكترونات، مثل األكريالت، اليت تكون فيها درجة التفاعلية مماثلة والسمية ميكن أن تقاس ألي مركـب                    
  . وحدهأومباستخدام منوذج يقوم على معيار لو ك" جديد"كيميائي 

الكحوالت الثانوية اليت حتتوي رابطة ثنائية أو ثالثية متصلة مـع جمموعـة             وكمثال، جند أن الكحوالت األولية و       ٤-٣-٦-٩م 
 للمركبـات املـشبعة   QSARتتسم بسمية أشد من السمية اليت يتنبأ هبا منوذج ) الكحول األليلي أو الكحول الربوبارجيلي   (اهلدروكسيل  

 تنطوي على تنشيط أيضي بواسطة اإلنزمي الشائع        (Proelectrophile)وقد نسب هذا السلوك إىل آلية كامنة األلفة لإللكترونات          . املناظرة
ديهدروجيناز الكحول لأللدهيدات غري املشبعة ألفا وبيتا والكيتونات املناظرة اليت ميكن أن تعمل كمواد أليفة لإللكترونات من خالل آلية       

 وجود مثبط اإلنزمي ديهدروجيناز الكحـول مثـل   وتسلك هذه املركبات يف. (Veith et al., 1989)ُمتقَـبِّل مـن نـوع آلية ميشيل 
  .الكحوالت األخرى، وال تتسم بسمية مفرطة تتفق مع الفرضية اآللية

مثال ذلك، مشتقات البرتين    . ويصبح الوضع أكثر تعقيداً بسرعة مىت جتاوز املرء سلسلة متشاكلة من املركبات              ٥-٣-٦-٩م 
وال حيتمل أن يكون هناك اختالف كبري يف مسية . ين كسلسلة مماثلة للسلسلة املتشاكلة    وقد تبدو سلسلة مركبات الكلوروبرت    . البسيطة

 للكلوروبرتينات القائمة على أساس بيانات اختبار أحد هذه         QSARمركبات ثنائي كلوروبرتين األيسومرية الثالثة حبيث تكون قيمة         
األخرى يف حلقة البرتين؟ على خالف الكحول األليفايت، تؤدي إضافة فماذا عن االستبدال يف اجملموعات التفاعلية . األيسومرات كافية

جمموعة هدروكسيل تفاعلية إىل حلقة برتين إىل إنتاج فينول ال يعود متعادالً بعد، ولكن مركب محضي متأين، بسبب االستقرار الرنيين 
مثـل ذرات   (فة بدائل أليفة لإللكترونات على الفينول       وبإضا. وهكذا، ال يعمل الفينول كمادة خمدرة حقيقية      . للشحنة السلبية الناجتة  

ويؤدي االستبدال  ). على سبيل املثال، مبيد احلشائش دينوسب     (ننتقل إىل مركبات تعمل كعوامل تفكيك الفسفتة املؤكسدة         ) الكلور
 تتفاعل مع جمموعات األمينو من      باستخدام جمموعة ألدهيد إىل زيادة يف السمية من خالل آلية األلفة لإللكترونات ألن هذه املركبات              

وباملثل، يعمل كلوريد البرتيل كمركـب أليـف        . (Schiff) لتكوين ناتج إضافة من نوع قاعدة شيف         ٤-قبيل جمموعة ليسني أمينو   
وينبغي عند التنبؤ بسمية مركب غري خمتـرب أن تـدرس بعنايـة    . لإللكترونات لتكوين نواتج إضافة تسامهية مع جمموعات سلفدريل    

تفاعلية الكيميائية هلذه اجملموعات وكثري من اجملموعات التفاعلية األخرى، وتفاعل بعضها مع بعض، وأن تبذل حماوالت لتوثيقها من             ال
  .(Lipnick, 1991b)الدراسات الكيميائية املنشورة 

ت، تـستخدم هـذه      لوضع التنبؤا  QSAR النشاط   -وبالنظر إىل هذه القيود يف استخدام قيم عالقة التركيب            ٦-٣-٦-٩م 
. الطريقة كأفضل وسيلة لوضع أولويات االختبار، وليس كبديل لالختبار، ما مل تتوفر بيانات آلية معينة عن املركب غري املخترب نفسه                   

والواقع أن عدم القدرة على وضع تنبؤ بتأثريات تعرض وتسرب معروفني يف البيئة ميكن حبد ذاته أن يكون كافياً للشروع يف إجـراء                       
.  البيئة لفئة ما من املنتجات الكيميائية اليت تتطلب مثل هذه املعلومـات            -تبارات أو استحداث منوذج جديد لقيم عالقة التركيب         اخ

. ، من مثل هذه اجملموعة مـن البيانـات  التشتت النشاط بالتحليل اإلحصائي، وخباصة بتحليل -وميكن وضع منوذج لعالقة التركيب     
  .أومدام البيان اجلزيئي الواصف األكثر شيوعاً وهو لوكوميكن، كمحاولة أوىل استخ

 النشاط فهماً أو فرضية عملية لآللية اجلزيئية، -وباملقابل، يتطلب اشتقاق آلية تعتمد على منوذج عالقة التركيب   ٧-٣-٦-٩م 
تلف عن فرضية تتعلق بأسلوب الفعل      ومن املهم مراعاة أن هذا خي     . ومعرفة البارمتر أو البارامترات اليت توضع مناذج هلا بشكل مناسب         

  .الفسيولوجية وليس باآللية اجلزيئية/الذي يتصل باالستجابة البيولوجية
  يف التصنيف املائي) QSAR( النشاط -استخدام قيم العالقات الكمية للتركيب   ٤-٦-٩م 
  : بالبيئة املائية املتأصلة التالية للمواد مناسبة ألغراض التصنيف فيما يتصلاخلواصتعترب   ١-٤-٦-٩م 

  ؛(log Kow) أوم ماء لو ك- أوكتانول -معامل التوّزع ع   )أ(
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  ؛(BCF)معامل التركّز األحيائي م ت ح   )ب(
   غري األحيائي والتحلل األحيائي؛-قابلية التحلل   )ج(
  وبراغيث املاء والطحالب؛يف األمساك السمية املائية احلادة   )د(
  .وبراغيث املاءألمساك يف االسمية املمتدة   )ه(

، بشرط أن تكون    (QSAR) النشاط   -وتفضل بيانات االختبار دائماً على التنبؤات على أساس عالقة التركيب             ٢-٤-٦-٩م 
ونظراً لتباين موثوقية القيم املتاحة لعالقة      .  مللء ثغرات البيانات ألغراض التصنيف     QSARبيانات االختبار صحيحة، مع استخدام قيم       

ومع ذلك، إذا كان    . اط وتباين نطاق تطبيقها، تنطبق قيود خمتلفة على التنبؤ بكل من نقط انتهاء املالحظة املذكورة               النش -التركيب  
منوذج عالقـة  من يوجد بالنسبة له قدر من الثقة يف فائدة التنبؤ ) انظر أعاله(مركب خمترب ما ينتمي إىل رتبة كيميائية أو نوع تركييب           

در مقارنة هذا التنبؤ مع بيانات االختبار العملي، حيث إنه ليس من غري املعتاد استخدام هذا النهج لكشف  النشاط، فإنه جت-التركيب 
يف البيانات املقيسة، وهو ) التطاير، وعدم كفاية مدة االختبار لبلوغ حالة االتزان، وحد قابلية الذوبان يف املاء(بعض األخطاء التجريبية 

  .واد يف رتبة مسية أدىن من السمية الفعليةيسفر غالباً عن تصنيف امل ما
 النشاط منطبقة أو تبدو قابلة لالنطباق، يكون من املفيـد           -وعندما تكون قيمتان أو أكثر من قيم عالقة التركيب            ٣-٤-٦-٩م 

فـإذا مل   ). كما ذكر أعاله  (قيسة  مقارنة تنبؤات هذه النماذج املتنوعة فيما بينها بنفس الطريقة اليت تقارن هبا بيانات التنبؤ مع البيانات امل                
وقد يعين ذلك بالطبع أن مجيع النماذج قد وضـعت  . يكن هناك تباين بني هذه النماذج، فإن النتيجة تشجع على الثقة يف صحة التنبؤات    

 بشدة، فإن هذه    ومن ناحية أخرى، إذا كانت التنبؤات خمتلفة      . باستخدام بيانات عن مركبات متشاهبة وباستخدام طرق إحصائية متماثلة        
وكخطوة أوىل، ينبغي دراسـة     . وهناك دائماً احتمال أال يعطي أي من النماذج املستخدمة تنبؤاً صاحلاً          . النتيجة تتطلب مواصلة فحصها   

 مشاهبة  املواد الكيميائية املستخدمة الشتقاق كل من مناذج التنبؤ ملعرفة ما إذا كانت أي مناذج مبنية على مواد كيميائية              وخواصتركيبات  
فإذا كانت جمموعة من البيانات تضم مادة مشاهبة استخدمت يف اشتقاق           . يف هذه اجلوانب مع املادة الكيميائية املطلوب وضع تنبؤ بشأهنا         

ئج فإذا كانت النتـا   .  مقارنة القيمة املقيسة يف قاعدة بيانات ذلك املركب مع التنبؤ الذي استنبط باستخدام النموذج              فإنه ينبغي النموذج،  
 وباملثل، فإنه إذا مل تكن هذه النمـاذج         . يكون استخدامه أكثر موثوقية    الذي حيتمل أن  تتوافق عموماً مع النموذج، فإن هذا النموذج هو         

  .حتتوي بيانات اختبار بشأن مثل هذا التشابه، فإنه ُيوصى باختبار املادة الكيميائية
 مؤخراً على موقعها على شبكة اإلنترنت مشروع (US EPA)البيئة وقد وضعت وكالة الواليات املتحدة حلماية   ٤-٤-٦-٩م 

وتقترح الوثيقة استخدام   ". (HPV)وضع الفئات الكيميائية يف برنامج اختبار املواد الكيميائية ذات حجم اإلنتاج الكبري             "وثيقة بعنوان   
 املتعلقة بكامل املنتجات الكيميائية املدرجة (SIDS)إجراء جتميع طوعي جملموعة بيانات الفحص "... فئات املنتجات الكيميائية لغرض 

بيانات الفحص األساسي الالزمـة     ) لتوفري... ( يف الواليات املتحدة   (HPV)على قائمة املواد الكيميائية املنتجة بكميات كبرية        
رياهتـا يف صـحة اإلنـسان        الفيزيائية للمواد الكيميائية، ومصريها يف البيئـة، وتأث        -  الكيميائية   للخواصلعمل تقييم مبدئي    

 يف ١٩٩٠ مادة كيميائية تنتج بكميات كبرية مت حصرها يف عام ٢ ٨٠٠حنو "... وتتضمن هذه القائمة . (US EPA, 1999)  "والبيئة
  ".(Toxic Substances Control Law)إطار استكمال قائمة املواد السمية مبوجب قانون مراقبة املنتجات الكيميائية 

تدرس املواد الكيميائيـة    ... عندما يكون لذلك ما يربره من الناحية العلمية،         "... ثل أحد النهج املقترحة يف أنه       ويتم  ٥-٤-٦-٩م 
ومن هذا املنظور، ليس من الـضروري       . املتشاهبة بشكل مباشر باعتبارها جمموعة واحدة، أو فئة واحدة، بدالً من اختبار كل منها على حدة               

وميكن تربير هذه االختبارات احملدودة     ". (SIDS)تبار لكل معيار من معايري التأثري يف جمموعة بيانات الفحص           إخضاع كل منتج كيميائي لالخ    
لفئة  بني مركبات ا   االستكمال الداخلي أن تسمح جمموعة البيانات النهائية بتقييم التأثريات غري املختربة، من الناحية املثالية بطريقة              "... بشرط  

  .(US EPA)وترد عملية تعريف هذه الفئات واحلصول على هذه البيانات يف مشروع وثيقة وكالة محاية البيئة ". ركباتأو فيما بني هذه امل
تطبيق مبادئ عالقـة  "...  يتمثل يف (US EPA, 2000a)وهناك هنج ثان يتطلب قدراً أقل من البيانات   ٦- ٤- ٦- ٩م 

ب الشبه من مركب أو عدة مركبات معروفة بدرجة أفضل           على أي مركب كيميائي مفرد قري      (SAR) النشاط   - التركيب  
املتبع يف ] مثل النهج... [هنج الفئة وهنج التشابه : جمموعة من هذين النهجني"ويتمثل هنج ثالث يف استخدام ). املواد املتشاهبة(

، ميكـن  (SAR)  النشاط- ، وهو برنامج حاسويب يقوم على بيانات عالقة التركيب ECOSAR (US EPA, 2000b)برنامج 
 – أيضاً بالتفصيل تاريخ استخدام بيانات عالقة التركيب      US EPAوتتضمن وثيقـة   ". احلصول منه على قيم للسمية البيئية     

 يف دراسة املنتجات الكيميائية اجلديدة، واملسار الذي يتبع يف مجـع وحتليـل البيانـات                US EPAالنشـاط فـي برنامج    
  .(SAR) النشاط - قة بعالقة التركيب املستخدمة يف هذه النهج املتعل
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" البيئيـة  اخلطورةتصنيف  "معنوناً (Pederson et al., 1995)وقد نشر اجمللس الوزاري للبلدان الشمالية تقريراً   ٧-٤-٦-٩م 
 (QSAR) النـشاط  -تقديرات العالقات الكمية للتركيب     "معنوناً  ) ٨-٢-٥(يتضمن معلومات عن مجع البيانات وتفسريها، وقسماً        

. أومويناقش هذا القسم أيضاً تقدير اخلصائص الكيميائية الفسيولوجية، مبا فيها لـو ك            ". لقابلية الذوبان يف املاء والسمية املائية احلادة      
للمركبات املتعادلة، والعـضوية،    " "السمية املائية احلادة الدنيا   "معدالت    وألغراض التصنيف، يوصى باستخدام طرائق التقدير للتنبؤ ب       

وغري املتفاعلة، وغري املتأينة، مثل الكحوالت، والكيتونات، واإليثرات واأللكيالت، وهاليدات األريل، وميكـن اسـتخدامها أيـضاً      
" للهدروكربونات العطرية، واهلدروكربونات العطرية املهلجنة، واهلدروكربونات األليفاتية، وكذلك أمالح الكربيتيد وثناين الكربيتيد           

وتتـضمن الوثيقـة   . (OECD, 1995)ذكر سابقاً يف الوثيقة التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي على النحو الذي 
  .النوردية أيضاً أقراصاً مرنة للتطبيق احملوسب لبعض هذه الطرائق

استخدام قيم العالقـات     "عنوناًم تقريراً   (ECETOC)ونشر املركز األورويب للسموم البيئية ومسوم املواد الكيميائية           ٨- ٤- ٦- ٩م 
 يف اختبار صالحية البيانات أو مللء ثغرات البيانات ألغراض وضع األولويات، وتقرير األخطـار،               (QSARs) النشاط   -الكمية للتركيب   

يـر أن هنـاك   ويذكر التقر.  للتنبؤ باملصري البيئي والسمية املائيةQSARوتوصف يف التقرير طرائق قيم . (ECETOC, 1998)" والتصنيف
، تتعلق بنطاق حمدد جيداً من التركيبـات الكيميائيـة          )نقطة انتهاء املالحظة  (حاجة إىل توفري جمموعة متناسقة من البيانات عن تأثري ما           

م التحليل  وتناقش الوثيقة أيضاً ميزة اآللية املبنية على مناذج، واستخدا        . ، ميكن على أساسها تكوين جمموعة من بيانات احملاكاة        ")النطاق("
  ".احلاالت الشاذة"، وكيفية تقييم QSARاإلحصائي يف وضع قيم 

  )أومك( ماء -  أوكتانول - معامل التوّزع ع   ٩- ٤- ٦- ٩م 
 SPARC (US EPA, 2000b)، وLOGKOW (US EPA, 2000a)، وCLOGP (US EPA, 1999)تتوفر طرائق حموسبة مثل   ١-٩-٤-٦-٩م 

 على إضـافة إسـهامات اجملموعـات    LOGKOW وCLOGPويقوم الربناجمان . ميائي مباشرة من التركيب الكي  أومحلساب قيمة لو ك   
وجيب اختاذ جانب احلـذر عنـد    .  على خوارزم نظري بدرجة أكرب حياكي التركيب الكيميائي        SPARCالتفاعلية، بينما يقوم برنامج     

خر، ألنه جيب أخذ هذه التحوالت يف االعتبار يف تفـسري           استخدام قيم حمسوبة للمركبات القابلة للتحلل باملاء أو للتفاعل على حنو آ           
 للمركبات غري SPARCوبصفة عامة، ال ميكن استخدام سوى منوذج . بيانات اختبار السمية املائية هلذه املنتجات الكيميائية اليت تتفاعل

ائية للمركبات املخفضة للتـوتر الـسطحي،    أو السمية املأومومن ناحية أخرى، فإن تقدير لو ك    . العضوية واملركبات الفلزية العضوية   
  .وعوامل االستخالب، واملخاليط، يتطلب طرائق خاصة

 للمركب مخاسي كلوروفينول واملركبات املشاهبة سواء يف شكلها املتأين أو غـري املتـأين   أوموميكن حساب قيم لو ك   ٢-٩-٤-٦-٩م 
شريطة مراعاة تفاعليتـها وحتللـها      ) مثل ثالثي كلوروبرتول  (يئات املتفاعلة   وميكن من حيث املبدأ عمل الشيء نفسه لبعض اجلز        ). املتعادل(

 للمركبـات   أوموميكن استخدام مناذج خاصة حلساب قيم لـو ك        .  بارامتراً ثانياً هلذه الفينوالت املتأينة     pKaوباملثل، متثل قيمة    . الالحق باملاء 
  .عض هذه املركبات توجد يف الواقع يف شكل أزواج من األيونات يف املاءالفلزية العضوية، لكن جيب أن تطبق هذه النماذج حبذر ألن ب

 باستخدام طريقة القـارورة     ٦,٥-٦ تصل إىل    أومويف حالة املركبات الفائقة األلفة للدهون، ميكن أخذ قياسات لو ك            ٣-٩-٤-٦-٩م 
وتعترب . (Bruijn et al., 1989)م طريقة التقليب البطيء  وذلك باستخدا٨ تصل إىل حنو أوماهلزازة، وميكن توسيع نطاق القياس حىت قيم لو ك

وينبغي بالطبع مراعاة أن مناذج العالقـات  . احلسابات مفيدة حىت يف االستكمال اخلارجي مبا يتجاوز ما ميكن قياسه بأي من هاتني الطريقتني    
، ويكون التنبؤ ذاته استكماالً خارجياً أيـضاً؛  أوممل لو كلعال للسمية، وما إىل ذلك، تقوم على مواد كيميائية هلا قيم منخفضة   QSARالكمية  

ويف حالة املركبات ذات القـيم      .  عالقة غري خطية يف القيم األعلى      أومومعروف يف الواقع انه يف حالة التركّز األحيائي، تصبح العالقة مع لوك           
حيث إنه ميكن أن     اخلطورن ذلك ليس مفيداً جداً ألغراض تقدير        ، ميكن أيضاً تطبيق إسهام اجملموعات التفاعلية، لك       أوملعامل لو ك  لاملنخفضة  

 السلبية، توّزع قليل، إن كـان هنـاك توّزع أصالً، يف املواقع األليفة للـدهون، وأن هـذه                أومحيدث هلذه املواد، وخصوصاً ذات قيم لو ك       
  .(Lipnick, 1986)) وزيةأمس(، تسبب مسية من خالل تأثريات تناضحيـة (Overton)املواد، وفقاً ألوفرتون 

 BCF معامل التركّز األحيائي  ١٠-٤-٦-٩م 

وجيب إجـراء   . يف حالة توفر قيم ملعامل التركّز األحيائي مقيسة يف التجربة، ينبغي أن تستخدم ألغراض التصنيف                ١-١٠-٤-٦-٩م 
ان يف املاء، وطوال مدة كافية لبلوغ حالة االتزان         قياسات التركّز األحيائي على عينات نقية، يف تركيزات اختبار أقل من حد قابلية الذوب             

كما أنه يف حالة اختبارات التركّز األحيائي يف فترة ممتدة، تستقر           . يف احلالة الساكنة بني تركيز املادة يف املاء وتركيزها يف أنسجة األمساك           
 للمواد الكيميائية األليفة بشدة للدهون يف البداية عن طريق ويف ظروف البيئة، حيدث التركّز األحيائي.  ويف النهاية تنقصأومالعالقة مع لوك

ومن ناحية أخـرى،    . ٦ تقع يف حدود     أوماالمتصاص املزدوج من الغذاء واملاء، مث االنتقال إىل االمتصاص من الغذاء فقط عند قيمة لو ك               
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ومتيـل االحنرافـات عـن      . لى التركّز األحيائي   كمؤشر للتنبؤ لقدرة املركبات العضوية ع      QSAR مع منوذج    أومميكن استخدام قيم لو ك    
وهكذا، ميكن لبعض   . يف األمساك ) األيض( هذه إىل جتسيد اختالفات يف املدى الذي تتعرض فيه املواد الكيميائية لالستقالب              QSAR قيم

كما أنه ينبغي اختـاذ جانـب    . ذا السبب املواد الكيميائية مثل أمالح الفثاالت أن تتركز حيوياً بدرجة أقل كثرياً مما تشري إليه التنبؤات هل               
احلذر عند مقارنة القيم املتنبأ هبا ملعامل التركّز األحيائي مع القيم الناجتة باستخدام مركبات موسومة إشعاعياً، حيث قد ميثـل التركيـز                      

  .تج استقالب يف ارتباط برابطة تسامهية، أو حىت املادة األم أو نا)نواتج األيض(املقيس يف األنسجة خليطاً من املادة األم واملستقلبات 
غري أن القيم األقدم عهداً الناجتة بطريقة القارورة اهلزازة اليت تكون أعلى            . أوملوكل ويفضل استخدام قيم جتريبية       ٢-١٠-٤-٦-٩م 

 باسـتخدام طريقـة      ليست موثوقاً هبا، واألفضل يف حاالت كثرية استخدام متوسط لقيم حمسوبة أو إعادة قياس هذه القيم                ٥,٥من  
  .أوملعامل لوكلويف حالة وجود شك معقول يف دقة البيانات املقيسة، تستخدم قيم حمسوبة . (Bruijn et al., 1989)التقليب البطيء 

   األحيائي وغري األحيائي–قابلية التحلل   ١١-٤-٦-٩م 
لل غري األحيائي يف األطوار املائية      اليت تستخدم لتقييم التح   ) QSAR( النشاط   -إن قيم العالقات الكمية للتركيب        

وعلى سبيل املثال، تتوفر .  حمددة يف نطاق ضيق مباشر لرتب حمددة من املواد الكيميائية واآلليات(LFER)هي عالقات خطية للطاقة احلرة 
استبداالت متنوعة علـى احللقـة      اليت توجد فيها    ) الكلوروبرتوالت(مثل هذه العالقات اخلطية بالنسبة للتحلل املائي لكلوريدات البرتيل          

) االسـتبداالت ( احملددة يف نطاق ضيق إىل املوثوقية الكبرية إذا توفرت بارامترات االستبدال             LFERومتيل مناذج هذه العالقات     . العطرية
واد متفاعلة، وذلـك    وميكن إجراء استكمال خارجي للتحلل بالضوء، أي أن التفاعل مع األشعة فوق البنفسجية يعطي م              . املطلوبة املعنية 

وبينما ال تفضي هذه العمليات الالأحيائية عادة إىل حتلل كامل للمواد العضوية، فإهنا             . باستخدام التقديرات املأخوذة للنطاق البيئي اهلوائي     
يف حساب قابليـة     اليت تستخدم    QSARوتكون قيم   . تعترب غالباً نقاط بداية مهمة للتحلل، وميكن أن تكون عامالً حمدداً لسرعة التحلل            

، أو مناذج تستخدم فيها إسهامات اجملموعات التفاعلية، كمـا  (OECD, 1995)التحلل األحيائي إما مناذج خاصة لكل مركب على حدة 
 ;BIODEG (Hansch et Leo, 1995; Meylan et Howard, 1995; Hilal et al., 1994; Howard et al., 1992هو احلـال يف الربنـامج   

Boethling et al., 1994; Howard and Meylan, 1992; Loonen et al., 1999 .(أن نطاق تطبيق النمـاذج املعتمـدة   وعلى الرغم من 
اخلاصة بفئة ما من املركبات يكون مباشراً جداً، فإن نطاق تطبيق النماذج اليت تستخدم فيها إسهامات اجملموعات التفاعلية ميكن أن يكون 

إمكانية إىل   بعض دراسات اختبار الصالحية      أشارتوقد  . ركبات اليت حتتوي تركيبات فرعية يغطيها النموذج      أوسع، لكنه يقتصر على امل    
قابلية   "  استخدام تنبؤات قابلية التحلل األحيائي اليت تستنبط من النماذج اليت تستخدم إسهامات اجملموعات التفاعلية املتوفرة حاليا للتنبؤ ب                 

، "قابلية التحلـل غـري الـسريع   "، وبالتايل (Pedersen et al.,  1995; Langenberg et al., 1996; USEPA, 1993)" التحلل غري السهلة
  . على البيئة املائيةطورةيتعلق بتصنيف اخل فيما
  السمية املائية احلادة يف األمساك وبراغيث املاء والطحالب  ١٢-٤-٦-٩م 

علـى  ) السمية األساسية (يميائية غري املتفاعلة وغري اإللكتروليتية      ميكن التنبؤ بالسمية املائية احلادة للمنتجات الك        
 املتصلة هبا بدرجة ثقة عالية نوعاً ما، وذلك شريطة عدم كشف وجود جمموعات تفاعلية أليفة لإللكترونـات أو                   أومأساس قيم لو ك   

وتظل هناك مشاكل تتعلق هبـذه املـواد   ). الهانظر أع( أو تعمل من خالل آلية خاصة        (Proelectrophile)كامنة األلفة لإللكترونات    
 معايري بسيطة لتعـيني طرائـق الفعـل         عدم وجود وبقدر  .  املناسبة هلا بأسلوب نظري    QSARالسمية اخلاصة، اليت يلزم اختيار قيمة       

 أمهيـة إذا    وهكذا، ميكن أن يصل خطأ التنبؤات إىل عـدة رتـب          . السليمة، يتعني تطبيق رأي خبري جترييب الختيار منوذج مناسب        
  . غري مناسبة، ويف حالة السمية األساسية سيكون التنبؤ بسمية أقل وليس أكربQSARاستخدمت قيمة 

   يف األمساك وبراغيث املاء املمتدةالسمية املائية   ١٣-٤-٦-٩م 
ـ                   ات جتريبيـة   ينبغي عدم استخدام قيم حمسوبة للسمية املزمنة يف األمساك وبراغيث املاء إللغاء تصنيف قائم على بيان

وتوضع هذه النماذج فقـط     .  يف األمساك وبراغيث املاء    املمتدةوال يتوفر سوى عدد قليل من النماذج املؤكدة حلساب السمية           . للسمية احلادة 
ائية الـيت هلـا    وتقتصر يف تطبيقها على املركبات العضوية غري املتفاعلة وغري اإللكتروليتية، وال تناسب املواد الكيمي         أومعلى ترابطات مع لو ك    

ويعتمد التقدير املوثوق به لقيم السمية احلادة على التمييز الصحيح بني آليات السمية املزمنـة  . أساليب عمل خاصة يف ظروف التعرض املمتد      
على الرغم مـن أن  وينبغي مالحظة أنه . غري النوعية والنوعية، وإال ميكن أن تكون السمية املتنبأ هبا خاطئة مبقدار عدة رتب من حيث األمهية   

  .يف اختبار السمية املزمنة يرتبط بفرط مسيتها يف اختبار السمية احلادة، فإن ذلك ليس هو احلال دائماً )٤(فرط مسية مركبات كثرية

____________  
 .حظةالالسمية امل)/السمية األساسية املتنبأ هبا = (Teفرط السمية   )٤(
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  تصنيف الفلزات واملركبات الفلزية  ٧-٩م 
  مقدمة  ١-٧-٩م 
هو الـسمية املائيـة     اخلطورة، وأساس تعيني    اخلطورةإن النظام املنسق لتصنيف املواد هو نظام يستند إىل تقييم              ١-١-٧-٩م 

 أوجه اخلطورةوحيث إن هذه الوثيقة ال تتناول إال . (OECD, 1998)للمواد واملعلومات املتاحة عن سلوك التحلل والتركّز األحيائي 
ة يف املاء والتوافر احليوي للمادة يف األنـواع  ذا املصدر حمدود بقابلية ذوبان املاد     هل يف عمود املاء، فإن التعرض        ذائبة املرتبطة بأية مادة    

 اخلطورةاليت تتسم هبا الفلزات واملركبات الفلزية على         اخلطورةوهكذا، تقتصر خمططات تصنيف     . األحيائية اليت تعيش يف البيئة املائية     
 +Mلفلز الذائبة على سبيل املثال      أي عنـدما تكون موجودة يف شكل أيونات ا       (اليت حتدثها الفلزات ومركباهتا عندما تكون متـاحة        

، وال تأخذ يف االعتبار حاالت التعرض للفلزات ومركباهتا غري الذائبة يف عمود املـاء وإن                )M-NO3عندما يكون موجوداً يف صورة      
املوجـودة يف  ) -CNمثل أيون ( األيونات الالفلزية قسموال يتناول هذا ال  . كانت ال تزال متاحة، من قبيل الفلزات املوجودة يف الغذاء         

التراكم األحيائي أو استمرار وجودها      خطورة نامجة عن  املركبات الفلزية، واليت قد تكون مسية، أو اليت قد تكون عضوية وقد تسبب              
  .األيونات الالفلزية خطورةوجيب أن تؤخذ يف االعتبار أيضاً بالنسبة هلذه املركبات . يف البيئة

: أو مركباته، بقدر كبري، بعمليتني/فلزي الذي قد يوجد يف احمللول نتيجة إلضافة الفلز ووحيدد مستوى األيون ال  ٢-١-٧-٩م 
مدى قدرته على الذوبان، أي قابليته للذوبان يف املاء، ومدى قدرته على التفاعل مع الوسط حبيث يتحول إىل أشكال قابلة للذوبان يف 

ألغراض هذه التوجيهات، بـني املركبـات       " التحول"ألخرية، املعروفة باسم    وميكن أن يتباين بشدة معدل ومدى هذه العملية ا        . املاء
 وحيثما تكون البيانات املتعلقة بالتحول متاحة، ينبغي وضعها يف .املناسبة اخلطورةعامل مهم يف تعيني رتبة  وهياملختلفة والفلز نفسه، 

  .١٠يف املرفق لذكر السالف ا ويرد بروتوكول تعيني املعدل .االعتبار عند حتديد التصنيف
غري أنه بالنسبة للفلزات وكـثري مـن        . وبصفة عامة، ال يعترب معدل ذوبان املادة مناسباً لتعيني مسيتها املتأصلة            ٣-١-٧-٩م 

يت املركبات الفلزية غري العضوية القليلة الذوبان، تكون صعوبات حتقيق اإلذابة بتقنيات التذويب العادية شديدة حبيث يتعذر متييز عملي                 
وهكذا، فإنه حيثما يكون املركب ضعيف الذوبان بدرجة كافية حبيث ال تتجاوز املستويات املذابة بعد حمـاوالت                 . الذوبان والتحول 

ويتأثر التحول بعدد من العوامل ليست      . ، ينبغي التعامل مع معدل ومدى التحول      ٥٠ق)ف(التذويب العادية القيمة املتاحة للمعيار ت     
 اخلـواص وباإلضافة إىل هـذه  . ، وعسر املاء، ودرجة احلرارة، وما إىل ذلك(pH)يما يتعلق باألس اهلدروجيين   الوسط ف  خواصأقلها  

توجد عوامل أخرى تلعب دوراً يف تعيني مستوى أيونات الفلز الذائبة يف املاء، منها حجم اجلسيمات املختربة ومساحتها الـسطحية                    
ولذلك، فإنه ال ميكن النظر يف بيانات . تلة محل املادة أو مساحتها السطحية يف الوسطالنوعية، وطول مدة التعرض للوسط، وبالطبع ك

  .١٠التحول واعتبارها موثوقاً هبا ألغراض التصنيف عموماً إال إذا أجريت االختبارات وفقاً للربوتوكول القياسي الوارد يف املرفق 
 قياسياً حبيث ميكن إرجاع مستوى األيون املذاب مباشرة إىل محل           ويستهدف هذا املرفق توحيد املتغريات الرئيسية         ٤-١-٧-٩م 

، الـيت  ٥٠ق)ف( مستوى احلمل هذا هو الذي ينتج مستوى األيون الفلزي الذي يعادل القيمة املتاحة للمعيـار ت  ذلك أن . املادة املضافة 
 وصـف   ويـرد فيـه   . ١٠ية االختبار يف املرفـق      وترد تفاصيل منهج  .  املناسبة للتصنيف  طورة اخل فئةميكن استخدامها بعد ذلك لتعيني      

  .لالستراتيجية اليت تتبع يف استخدام البيانات الناجتة من خمطط االختبار واشتراطات البيانات املطلوبة لتشغيل تلك االستراتيجية
الـذوبان علـى    ويتعني مراعاة عدد من العوامل لدى حبث تصنيف الفلزات ومركباهتا، السهلة الذوبان والضعيفة                ٥-١-٧-٩م 

ملركبات غري العضوية والفلزات،    ا يف حالة أما  .  إىل حتلل اجلزيئات العضوية    "التحلل"، يشري مصطلح    ١-٤فكما جاء يف الفصل     . السواء
وعلى حنو أكثـر  . فإن من الواضح أن مصطلح قابلية التحلل كما هو مفهوم ومستخدم يف املواد العضوية، ذو مغزى حمدود أو بال مغزى        

وباملثل، ال ميكن النظـر يف      . قد تتحول املادة من خالل العمليات البيئية العادية بـحيث تزيد أو تقلل التوافر احليوي للمواد السمية               دقة،  
غري أن فكرة إمكانية عدم سرعة اختفاء مادة ما أو ناتج أيضي أو ناتج تفاعل ما من البيئة                  .  كمقياس للقدرة على التراكم    أوماستخدام لوك 

  .مكانية تراكمها يف الكائنات احلية تنطبق جيداً على الفلزات واملركبات الفلزية مبثل انطباقها على املواد العضويةأو إ/و
وميكن أن يتأثر نشوء األشكال الذائبة بعوامل مثل األس اهلدروجيين، وعسر املاء ومتغريات أخرى، وقد تنـتج                   ٦-١-٧-٩م 

 نتيجة عددكما أن أيونات الفلز ميكن أن تصبح غري متاحة من عمود املاء .  أكرب أو أقلأشكال خاصة من أيون الفلز ذات درجة مسية  
وميكن أن تكون هذه العمليات سريعة أحياناً بدرجة جتعلها شبيهة بالتحلل لدى تقييم تصنيف              ). مثل التمعدن والتوّزع  (من العمليات   
ي وانتقاله إىل أوساط بيئية أخرى ال يعين بالضرورة أنه مل يعد متاحاً مـن               غري أن انفصال أيون الفلز من الوسط املائ       . السمية املزمنة 

  .الناحية احليوية، وال يعين أن الفلز أصبح غري متاح بصفة دائمة
وكثرياً ما ال تتاح معلومات على نطاق واسع بدرجة كافية من الظروف البيئية ذات الصلة تتعلق مبدى انفـصال                     ٧-١-٧-٩م 

لوسط املائي، أو مدى حتول أو إمكان حتول فلز إىل شكل أقل مسية أو عدمي السمية، ولذا فإن األمر يقتضي وضع عدد                      أيون العنصر من ا   
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ويفترض يف احلالـة    . وميكن تعديل هذه االفتراضات إذا أوضحت البيانات املتاحة خالف ذلك         . من االفتراضات للمساعدة يف التصنيف    
. عة من الوسط املائي بعد أن تصبح موجودة يف املاء، وبالتايل فإن هذه املركبات ال تستويف املعايري                األوىل أن أيونات الفلز ال تنفصل بسر      

وميكن أال يكون . ويكمن يف أساس ذلك افتراض هو أنه بينما ميكن أن ينشأ تنوع صور املواد، فإهنا تظل متاحة يف الظروف البيئية املعتادة         
و مبني أعاله، وجيب أن يدرس بكل عناية أي دليل يوحي بتغريات يف التـوافر احليـوي علـى                   الوضع على هذا النحو دائماً، حسبما ه      

 أن تستخدم بيانات التراكم األحيائي وينبغيوالتراكم األحيائي للفلزات واملركبات الفلزية غري العضوية هو عملية معقدة، .  يوما٢٨ً مدى
  . أساس كل حالة على حدة، مع املراعاة الواجبة جملموع البيانات املتاحةوجيب توخي تطبيق معايري التراكم األحيائي على. حبذر

وميكن كذلك وضع افتراض آخر، ميثل هنجاً حذراً، هو أنه يف حالة عدم توفر أي بيانات عن قابلية الذوبان،   ٨-١-٧-٩م 
، وبالتايل ميكن   ٥٠ق)ف(ية على مستوى ت   مقيسة أو حمسوبة، ملركب فلزي بعينه، تكون املادة قابلة للذوبان بقدر يكفي إلحداث مس             

ومرة أخرى، من الواضح أن احلال ليس هبذه الصورة دائمـاً، وقـد      . تصنيفها بنفس طريقة تصنيف األمالح األخرى القابلة للذوبان       
  .يكون من احلكمة احلصول على بيانات مناسبة لقابلية الذوبان

توصف الفلزات واملركبات الفلزية يف سياق هذه الوثيقة التوجيهية     و.  الفلزات ومركباهتا  قسمويتناول هذا ال    ٩-١-٧-٩م 
  :قسمولذلك، فإن املركبات الفلزية العضوية ال تدخل يف نطاق هذا ال. بالسمات التالية

، اليت يف احلالة األساسية غري قابلة للذوبان يف املاء لكنها ميكن أن تتحول لتعطي شكالً (M0)الفلزات   )أ(
ويعين هذا أن الفلز يف حالته األساسية ميكن أن يتفاعل مع املاء أو مع إلكتروليـت                . متاحاً للذوبان 

مائي خمفف إلعطاء نواتج كاتيونية أو أنيونية قابلة للذوبان، وأن يتأكسد الفلز أو يتحول أثناء هذه                
  العملية مروراً باحلالة املتعادلة أو درجة أكسدة تتراوح بني صفر ودرجة أكسدة أعلى؛

يف املركب الفلزي البسيط، مثل األكسيد أو الكـربيتيد، يوجـد الفـلز فعالً يف حالة أكسدة،                )ب(
 .حبيث ال حيتمل حدوث مزيد من األكسدة للفلز عند إدخال املركب يف الوسط املائي

وميكن . غري أنه بينما قد ال تتغري األكسدة، قد يعطي التفاعل مع الوسط مزيداً من األشكال القابلة للذوبان                  
غري أنـه  . اعتبار مركب فلزي شحيح الذوبان مركباً ميكن حساب ناتج قابلية ذوبانه، وينتج كمية صغرية من الشكل املتاح بالذوبان          

ينبغي التسليم بأن التركيز النهائي للمحلول قد يتأثر بعدد من العوامل، منها ناتج ذوبان بعض املركبات الفلزية املترسبة أثناء اختبـار                     
  .اإلذابة، مثل هدروكسيد األلومنيوم/حولالت
  تطبيق بيانات السمية املائية وبيانات قابلية الذوبان ألغراض التصنيف  ٢-٧-٩م 
  تفسري بيانات السمية املائية  ١-٢-٧-٩م 
. يفينبغي عادة أن تكون دراسات السمية املائية اليت جترى وفقاً لربوتوكول معترف به صاحلة ألغراض التصن                 ١-١-٢-٧-٩م 

  . لالطالع على املسائل العامة الشائعة يف تقييم أي عناصر بيانات للسمية املائية ألغراض التصنيف٣-٩وينبغي أيضاً الرجوع إىل القسم م 
  تعقد الفلزات ونشوء األشكال الفلزية   ٢-١-٢-٧-٩م 
. على كمية أيونات الفلز احلرة الذائبة     ) متاماًوال تقتصر   (يبدو أن مسية أي فلز يف احمللول تعتمد بالدرجة األوىل             ١-٢-١-٢-٧-٩م 

التـأثري يف   ‘ ١‘: وميكن لعوامل غري أحيائية مثل القلوية، والشدة األيونية، واألس اهلدروجيين، أن تؤثر يف مسية الفلزات بإحدى طريقتني                
  .امتصاص الفلز املتاح وترابطه يف األنسجة احليةالتأثري يف ‘ ٢‘و) والتأثري بالتايل يف التوافر(نشوء أشكال كيميائية من الفلز يف املاء 

وحيثما يكون نشوء األشكال الفلزية ُمهماً، ميكن وضع مناذج لتركيزات األشكال الفلزية املختلفة،          ٢- ٢- ١- ٢- ٧- ٩م 
ادرة على وقد ال تتاح دائماً طرائق حتليل لعمل تقدير كمي لتركيزات التعرض ق. مبا فيها األشكال اليت حيتمل أن تسبب مسية

  . ال تكون هذه الطرائق اقتصادية قدالتمييز بني األجزاء املعقدة وغري املعقدة من املادة املختربة، أو
 عضوية وغري عضوية يف وسط االختبار والبيئات الطبيعية،         (ligands)وميكن تقدير تعقد الفلزات مع أربطة         ٣-٢-١-٢-٧-٩م 

وميكن استخدام مناذج لنشوء األشكال الفلزية تتضمن األس اهلدروجيين، وعسر املاء،           . وذلك باستخدام مناذج نشوء األشكال الفلزية     
 ,WHAM، وMINTEQ (Brown and Allison, 1987)، واملواد غري العـضوية مثـل منـاذج    )ك ع م(والكربون العضوي املذاب 

(Tipping, 1994)و ،CHESS (Santore and Driscoll, 1995)كما ميكـن  . عقدة واملعقدة لأليونات الفلزية، حلساب األجزاء غري امل
، الذي يتيح حساب تركيز األيونات الفلزية املسؤولة عن التأثري السمي على مـستوى              (BLM)استخدام منوذج املربوطات األحيائية     

احليـة   يف الوقت احلاضر إال لعـدد حمـدود مـن الفلـزات والكائنـات                "BLM"ومل يتم التثبت من النموذج      . الكائن العضوي 
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وينبغي دائماً بيان النماذج والصيغ املستخدمة يف وصف تعقد الفلز يف الوسط بوضـوح  . (Santore and Di Toro, 1999) والتأثريات
  .(OECD, 2000) إىل البيئات الطبيعية حتويلهاميكن من إعادة  مما
  تفسري بيانات قابلية الذوبان  ٢-٢-٧-٩م 
ات املتاحة عن قابلية الذوبان تقييم صالحيتها وانطباقها على تعيني خطر املركبات            ينبغي لدى دراسة البيان     ١-٢-٢-٧-٩م 

  .وينبغي على وجه اخلصوص معرفة األس اهلدروجيين الذي يتم عنده إنتاج البيانات. الفلزية
  تقييم البيانات املتاحة  ٢-٢-٢-٧-٩م 

زات املدروسة جيداً، تكون هناك نـواتج       فبالنسبة لبعض الفل  . تكون البيانات املتاحة يف أحد ثالثة أشكال        
وميكن أيضاً أن تكون العالقة بني قابليـة الـذوبان واألس           . أو بيانات ذوبان تتعلق باملركبات الفلزية غري العضوية املختلفة        /ذوبان و 

تاحة  وصفية وحسب، علـى      غري أنه حيتمل بالنسبة لكثري من الفلزات واملركبات الفلزية أن تكون املعلومات امل            . اهلدروجيين معروفة 
قليلة جداً عن نطاقات قابلية الذوبان      ) متسقة(ومما يؤسف له أنه ال توجد فيما يظهر سوى توجيهات           ". ضعيفة الذوبان "سبيل املثال   

ـ                . املتعلقة هبذه املصطلحات الوصفية    ذوبان وحيثما ال يتاح سوى هذه املعلومات، حيتمل أن تدعو احلاجة إىل توليد بيانات قابليـة ال
  ).١٠املرفق (الذوبان /باستخدام بروتوكول التحول

  اختبار الفحص التمهيدي لتقدير قابلية ذوبان املركبات الفلزية  ٣-٢-٢-٧-٩م 
لتقدير قابلية الذوبان على أساس " اختبار متهيدي"يف حالة عدم توفر بيانات عن قابلية الذوبان، ميكن إجراء      
ووظيفة اختبار الفحص هي تعـيني      ). ١٠املرفق  (الذوبان  /ما هو مبني يف بروتوكول التحول      ساعة، ك  ٢٤أعلى معدل ِحْمل خالل     

املركبات الفلزية اليت حيدث هلا ذوبان أو حتول سريع حبيث ال ميكن متييزها من األشكال القابلة للذوبان، وهكذا ميكن تصنيفها على                     
الـذوبان، ينبغـي    /ختبار الفحص الواردة تفاصيله يف بروتوكول التحول      ويف حالة توفر بيانات من ا     . أساس تركيز األيونات الذائبة   

ويف حالة عدم توفر بيانات عن النطاق       . استخدام أعلى قيمة قابلية الذوبان مت احلصول عليها يف كامل نطاق األس اهلدروجيين املخترب             
ذوبان قد مت احلصول عليها باستخدام مناذج ديناميـة         الكامل لألس اهلدروجيين، ينبغي التحقق مما إذا كانت هذه القابلية القصوى لل           

 وينبـغي مالحظة أن هذا االختبار    ). ٣-٢-١-٢-٧-٩انظر م   (حرارية مناسبة لنشوء األشكال أو باستخدام طرائق مناسبة أخرى          
  .يستخدم إال يف حالة املركبات الفلزية ال
  املركبات الفلزيةاالختبار الكامل لتقدير قابلية ذوبان الفلزات و  ٤-٢-٢-٧-٩م 

تتمثل املرحلة األوىل من هذا اجلزء من الدراسة، كما هو احلـال يف اختبـار الفحـص، يف تعـيني األس                     
ويف املعتاد، يتعني إجراء االختبار الكامل عند األس اهلـدروجيين          . اليت جيب إجراء الدراسة عندها    ) اآلساس اهلدروجينية (اهلدروجيين  

ويف هذه احلاالت، ميكن اختيار األس اهلدروجيين باتباع التوجيهـات    .  أليونات الفلز الذائبة يف احمللول     الذي حيقق بلوغ أقصى تركيز    
  .ذاهتا املبينة يف اختبار الفحص

 أيام لكل ٧ من االختبار الكامل ميكن بلوغ تركيز أليونات الفلز يف احمللول بعد الناجتةوعلى أساس البيانات   
ل للحمـل   / مغم ١٠٠ل للحمل املتوسط، و   / مغم ١٠ل للحمل الضعيف، و   /مغم١وهي  (دمة يف االختبار    من األمحال الثالثة املستخ   

فإذا كان املقصود من االختبار تقييم اخلطر املرتبط باملادة على األمد الطويل، أمكن متديد االختبار عند احلمـل الـضعيف                    ). املرتفع
  . يوماً عند قيمة مناسبة لألس اهلدروجيين٢٨ إىل
  مقارنة بيانات السمية املائية وبيانات قابلية الذوبان  ٣-٢-٧-٩م 

وعنـد  . ميكن البت يف تصنيف املادة أو عدم تصنيفها مبقارنة بيانات السمية املائية وبيانات قابلية الذوبان                
 نفسها وعنـدما    ، بغض النظر عما إذا كانت بيانات السمية والذوبان قد سجلت عند قيمة األس اهلدروجيين              ٥٠ق)ف(جتاوز قيمة ت  

ويف حالة توفر بيانات أخرى لقابلية الذوبان توضح أن تركيز اإلذابـة            . تكون هذه هي البيانات الوحيدة املتاحة، ينبغي تصنيف املادة        
وميكن أن .  على مدى النطاق الكامل لألس اهلدروجيين، ينبغي أال تصنف املادة يف شكلها القابل للذوبان٥٠ق)ف(يتجاوز قيمة ت لن
  . التأثري-فترض هذا القرار استخدام بيانات إضافية من اختبارات السموم البيئية أو من مناذج مناسبة لعالقة التوافر احليوي ي

  تقدير التحول البيئي  ٣-٧-٩م 
ال ميثل التحول البيئي ألحد أشكال فلز إىل شكل آخر للفلز نفسه حتلالً باملفهوم الذي يعنيه هذا املـصطلح       ١-٣-٧-٩م 
غري أنـه ميكـن     . دما ينطبق على املركبات العضوية، وميكن أن يسبب زيادة أو نقصان األشكال السمية للفلز أو توافرها احليوي                عن

وهناك بيانات وفرية عن زمن البقاء يف الوسط        . لأليونات الفلزية أن تنفصل من الوسط املائي حتت تأثري عمليات جيوكيميائية طبيعية           
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، لكنها مل جتمع يف قاعدة بيانات ذات )أي الترسب وإعادة احلركة( حتدث عند سطح االلتقاء بني املاء والترسبات املائي، والظواهر اليت
  .، إدراج هذا النهج يف التصنيف١-٧-٩ومع ذلك، فإنه ميكن باستخدام املبادئ واالفتراضات اليت نوقشت أعاله يف م . مغزى

 هذه التقديرات، وينبغي تناوهلا على أساس دراسة كل حالـة علـى             ويصعب جداً أن توفر توجيهات ملثل       ٢-٣-٧-٩م 
  :غري أنه ميكن أخذ االعتبارات التالية يف احلسبان. حدة

 أنه جيب أيضاً،    غريالتغريات يف نشوء أشكال فلزية إذا كانت تؤدي إىل تكوين أشكال غري متاحة،                )أ(
  أخذ احتمال إعادة التحول إىل الشكل األول يف االعتبار؛

التغريات اليت تؤدي إىل تكوين مركب فلزي ذي قابلية ذوبان أقل كثرياً من قابلية ذوبان املركـب                   )ب(
  .الفلزي موضع الدراسة

  .٦-١-٧-٩ وأيضا م ٥-١-٧-٩ويوصى باختاذ قدر من احلذر، انظر م   
  التراكم األحيائي  ٤-٧-٩م 
ل التركّز األحيائي ألنواع معينة من املركبات العضوية، مثل املواد       معياراً جيداً للتنبؤ مبعام    أومبينما يعترب لو ك     ١-٤-٧-٩م 

  .العضوية الالقطبية، فإن هذا املعيار ال أمهية له بالنسبة للمركبات الفلزية غري العضوية
عام واآلليات اليت تنظم معدالت امتصاص الفلزات وإزالتها معقدة للغاية ومتنوعة، وال يوجد حالياً أي منوذج                  ٢-٤-٧-٩م 

  .وينبغي باألحرى تقييم التراكم األحيائي للفلزات تبعاً ملعايري التصنيف على أساس كل حالة على حدة، باالستعانة برأي خبري. لوصفها
وبينما تعطي قيم معامل التركّز األحيائي مؤشرات للقدرة على التراكم األحيائي، ميكن أن يتدخل عدد مـن                   ٣-٤-٧-٩م 

ويف حالة بعض الفلزات واملركبات الفلزيـة غـري         .  هذا املعامل املقيسة للفلزات واملركبات الفلزية غري العضوية        التعقيدات يف تفسري قيم   
وهذا مهـم  . العضوية، تكون العالقة بني التركيز يف املاء ومعامل التركّز األحيائي عكسية، وينبغي استخدام بيانات التركّز األحيائي حبذر    

ذلك أن الفلزات األساسية من وجهة النظر البيولوجية تنظم بصورة          . األساسية من وجهة النظر البيولوجية    بشكل خاص بالنسبة للفلزات     
ونظراً ألن املتطلبات الغذائية للكائنات ميكن أن تكون أعلى مـن التركيـزات يف             . نشطة يف الكائنات احلية اليت يكون فيها الفلز أساسياً        

أن يسفر عن قيم عالية ملعامل التركّز األحيائي وعن عالقة عكسية بني قيم التركّز األحيائي وتركيـز                 البيئة، فإن هذا التنظيم النشط ميكن       
وعندما تكون التركيزات يف البيئة منخفضة، قد يتوقع ارتفاع قيم معامل التركّز األحيائي كنتيجة طبيعية المتصاص الفلـز                  . الفلز يف املاء  

وفضالً عن ذلك، إذا كان التركيز الداخلي ينظم بواسـطة          . ألحوال ميكن النظر إليها كظاهرة عادية     لتلبية املتطلبات الغذائية، ويف هذه ا     
وعندما تكون التركيزات اخلارجيـة مرتفعـة    . الكائن احلي، فإن قياسات معامل التركّز األحيائي قد تنخفض مع تزايد التركيز اخلارجي            

لذلـك، فعندما ال يكون الفلز أساسياً أو . ة التنظيم، قد يسبب ذلك ضرراً للكائنات آليتتغلب علىحبيث تتجاوز مستوى حدياً معيناً أو    
  .عندما يكون التركّز األحيائي لفلز أساسي أعلى من املستويات الغذائية، ينبغي إيالء اعتبار خاص خلطر التركّز األحيائي واملشاكل البيئية

  اتطبيق معايري التصنيف على الفلزات ومركباهت  ٥-٧-٩م 
  مقدمة الستراتيجية تصنيف الفلزات واملركبات الفلزية  ١-٥-٧-٩م 
ترد أدناه خمططات تصنيف الفلزات واملركبات الفلزية، كما ترد موجزة يف صورة بيان ختطيـطي فــي                  ١-١-٥-٧-٩م 

س اهلدف من خمططات التـصنيف  ولي.  وهناك عدة مراحل يف هذه املخططات تستخدم فيها البيانات ألغراض اختاذ القرار      .١-٧-٩م   الشكل
  .وسيكون من الضروري يف حالة عدم توفر بيانات صحيحة استخدام مجيع البيانات املتاحة ورأي اخلرباء.  بيانات جديدةالتوصل إىل

 حتيل إىل عنصر أو عناصر البيانـات الـيت ينبغـي    ٥٠ق)ف(ويف األقسام التالية، فإن اإلشارة إىل املعيار ت   
  . تصنيف الفلز أو املركب الفلزيفئةر استخدامها الختيا

  ُيعّبر عن للمركبات الفلزية، يكون من املهم التأكد من أن٥٠ق)ف(وعند دراسة البيانات املتعلقة باملعيار ت     ٢-١-٥-٧-٩م 
اً للـوزن  وتعرف هذه العملية باسم التصحيح تبع. البيانات املستخدمة كمربر للتصنيف بوزن جزيء املركب الفلزي املطلوب تصنيفه      

ل من الفلز، تكون هذه القيمـة حباجـة إىل          /وهكذا، بينما يعرب عن معظم بيانات الفلزات، على سبيل املثال، بوحدة مغم           . اجلزيئي
  :وهكذا. تصحيح تبعاً للوزن اجلزيئي املناظر للمركب الفلزي
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  ) للفلزالوزن الذري/الوزن اجلزيئي للمركب(×  للفلز ٥٠ق)ف(ت=  للمركب الفلزي ٥٠ق)ف(ت  
  .تبعاً للوزن اجلزيئي للمركب الفلزي) NOEC(وقد يلزم تصحيح البيانات املتعلقة بالتركيز الذي بدون تأثري ملحوظ   

  استراتيجية تصنيف الفلزات  ٢-٥-٧-٩م 
ل، تنتفي احلاجة إىل    / مغم ١٠٠ لأليونات الفلزية موضع الدراسة أعلى من        ٥٠ق)ف(عندما تكون قيمة ت     ١-٢-٥-٧-٩م 

  .لة النظر يف تصنيف الفلزات املعنيةمواص
ل، فإنه جيب دراسـة البيانـات       / مغم ١٠٠ ≤ لأليونات الفلزية املعنية     ٥٠ق)ف(أما عندما تكون قيمة ت      ٢-٢-٥-٧-٩م 

وينبغي لكي تكون هذه البيانات صحيحة وقابلة لالستخدام أن تكون ناجتة           . املتوفرة عن معدل ومدى توليد هذه األيونات من الفلز        
  ).١٠املرفق (الذوبان / استخدام بروتوكول التحولمن
وحيثما ال تتوفر مثل هذه البيانات، أي عند عدم وجود بيانات واضحة وموثوق هبا بدرجة كافية تبني عدم               ٣-٢-٥-٧-٩م 

 الفلزية القابلة للذوبان ، ألن مسية هذه األشكال)٤أي فئة السمية املزمنة (التحول إىل أيونات فلزية، ينبغي تصنيف املنتج كإجراء أمان 
  .تعترب مقلقة بشكل كاف يوجب تصنيفها

  :ويف حالة توفر بيانات من بروتوكول الذوبان ينبغي استخدام النتائج لتسهيل التصنيف وفقاً للقواعد التالية  ٤-٢-٥-٧-٩م 
   أيام٧اختبار التحول يف   ١-٤-٢-٥-٧-٩م 

، يستعاض عن ٥٠ق)ف(قيمة ت) أو قبل ذلك( أيام ٧ بعد مدة يف حالة جتاوز تركيز األيونات الفلزية الذائبة  
  :التصنيف األصلي للفلز بالتصنيف التايل

، ٥٠ق)ف( قيمة ت  ≥إذا كان تركيز األيونات الفلزية الذائبة ملعدل احلمل املنخفض للمادة املختربة              )أ(
 إذا مل يوجد دليل على      ١منة  صنَّف أيضاً يف فئة السمية املز     وي. ١ يف فئة السمية احلادة      تصنَّف املادة 

  ؛ على السواءانفصال سريع من عمود املاء وعدم حدوث تراكم أحيائي
، ٥٠ق)ف( قيمـة ت   ≥إذا كان تركيز األيونات الفلزية الذائبة ملعدل احلمل املتوسط للمادة املختربة              )ب(

ذا مل يوجد دليل على      إ ٢صنف أيضاً يف فئة السمية املزمنة       وي. ٢ يف فئة السمية احلادة       املادة صنفت
  ؛على السواءانفصال سريع من عمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي 

، ٥٠ق)ف( قيمـة ت   ≥إذا كان تركيز األيونات الفلزية الذائبة ملعدل احلمل املرتفع للمادة املختربة              )ج(
 إذا مل يتوفر دليل     ٣ ويتم أيضاً التصنيف يف فئة السمية املزمنة       .٣ يف فئة السمية احلادة       املادة تصنف

 . على السواءعلى انفصال سريع من عمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي

   يوما٢٨ًاختبار التحول يف   ٢-٤-٢-٥-٧-٩م 
، انتفت احلاجة إىل أي     ١ بالتصنيف يف فئة السمية املزمنة       ١-٤-٢-٥-٧-٩إذا انتهت العملية املبينة يف م         

  .دون النظر إىل أية معلومات إضافيةتقييم إضايف، ألن الفلز يصنف 
التحول يف مدة /ويف مجيع احلاالت األخرى، قد ميكن احلصول على بيانات إضافية من خالل اختبار الذوبان  

 للسمية املزمنة أن تركيز     ٤ أو   ٣ أو   ٢فإذا اتضح بالنسبة للمواد املصنفة يف الفئات        .  يوماً هبدف إظهار أنه جيوز تعديل التصنيف       ٢٨
 قيم التركيز بدون تـأثري      ≤ يوماً   ٢٨يونات الفلزية الذائبة يف حالة معدل احلمل املنخفض للمادة املختربة بعد مدة إمجالية مقدارها               األ

  .ملحوظ لألجل الطويل، أمكن إلغاء هذا التصنيف
  استراتيجية تصنيف املركبات الفلزية  ٣-٥-٧-٩م 
ل، تنتفي احلاجة إىل مواصلة     / مغم ١٠٠ >الفلزية موضع الدراسة     لأليونات   ٥٠ق)ف(حيثما تكون قيمة ت     ١-٣-٥-٧-٩م 

  .النظر يف تصنيف املركبات الفلزية املعنية
  .، تصّنف املادة على أساس األيونات القابلة للذوبان٥٠ق)ف( قيمة ت≥إذا كانت قيمة قابلية الذوبان   ٢-٣-٥-٧-٩م 
سواء املقيسة، مثالً يف اختبار فحص للـذوبان  (قابليتها للذوبان يف املاء   تعترب مجيع املركبات الفلزية اليت تكون         ١-٢-٣-٥-٧-٩م 

.  لأليونات الفلزية الذائبة، مركبات فلزية سهلة الذوبان       ٥٠ق)ف( قيمة ت  ≥)  ساعة، أو املقدرة، مثالً من بيانات ناتج الذوبان        ٢٤خالل  

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

516 

 من قيمة السمية احلادة ألن الظروف اليت جيرى فيها قياس قابلية الذوبان             وينبغي توخي احلذر يف احلالة اليت تكون فيها قابلية الذوبان قريبة          
  .ويف هذه احلالة، يفضل استخدام نتائج اختبار فحص الذوبان. ميكن أن ختتلف بشكل ملحوظ عن ظروف اختبار السمية احلادة

ححة عند االقتضاء تبعاً للوزن     مص (٥٠ق)ف(وتصنف املركبات الفلزية السهلة الذوبان على أساس قيمة ت          ٢-٢-٣-٥-٧-٩م 
  :على النحو التايل) اجلزيئي

صّنف املركب يف فئة الـسمية  يل، /مغم١ ≤ لأليونات الفلزية الذائبة ٥٠ق)ف(إذا كانت قيمة ت    )أ(
، إذا مل يتوفر دليل على انفصال سريع من عمود          ١املزمنة  ويتم التصنيف أيضاً يف الفئة      . ١احلادة  

  ؛ على السواءراكم أحيائياملاء وعلى عدم حدوث ت
 ١٠ ≤ل، لكـن    /مغم١ > لأليونات الفلزية الذائبة للمركب املختـرب       ٥٠ق)ف(إذا كانت قيمة ت     )ب(

 إذا  ٢ويصنف املركب أيضاً يف فئة السمية املزمنة        . ٢صنف املركب يف فئة السمية احلادة       يل،  /مغم
  ؛ على السواءث تراكم أحيائيمل يتوفر دليل على انفصال سريع من عمود املاء وعلى عدم حدو

صنف يل، / مغم١٠٠ ≤ل، لكن / مغم١٠ > لأليونات الفلزية الذائبة ٥٠ق)ف(إذا كانت قيمة ت  )ج(
 أيضاً إذا مل يوجد دليـل علـى         ٣ويتم التصنيف يف فئة السمية املزمنة       . ٣يف فئة السمية احلادة     

 . السواء علىانفصال سريع من عمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي

  .٤، ميكن أن يصّنف املركب يف فئة السمية املزمنة ٥٠ق)ف( قيمة ت<إذا كانت قيمة قابلية الذوبان   ٣-٣-٥-٧-٩م 
يف سياق معايري التصنيف، تعّرف املركبات الفلزية الضعيفة الذوبان بأهنا املركبات اليت تكون هلـا قابليـة                   ١-٣-٣-٥-٧-٩م 

 ٥٠ق)ف(أقل مـن قيمـة ت     )  ساعة، أو مقدرة، مثالً من ناتج الذوبان       ٢٤ستخدام اختبار فحص الذوبان ملدة      مقيسة، مثالً با  (الذوبان معروفة   
  ).٤فئة السمية املزمنة (ويف هذه احلاالت، ينبغي تطبيق تصنيف مبدئي للمركب من قبيل األمان . لأليون الفلزي القابل للذوبان

   أيام٧اختبار التحول يف مدة   ٢-٣-٣-٥-٧-٩م 
ملركبات الفلزية القليلة الذوبان املصنفة مبدئياً يف الفئة املناظرة إلجراء األمان، ميكن أيضاً استخدام              ا حالةيف    

وينبغي أن تتضمن مثل هذه البيانات مـستويات        .  أيام ٧الذوبان يف مدة    /املعلومات اإلضافية اليت قد تكون متاحة من اختبار التحول        
  .ضة واملتوسطة واملرتفعة للمركب املعينالتحول عند مستويات احلمل املنخف

 يـستعاض ،  ٥٠ق)ف(يتجاوز قيمـة ت   ) أو أقل ( أيام   ٧فإذا كان تركيز األيونات الفلزية الذائبة بعد مدة           
  : بالتصنيف التايلالقاصرتصنيف ال

صنف املركب  ي،  ٥٠ق)ف( قيمة ت  ≥إذا كان تركيز األيونات الفلزية الذائبة ملعدل احلمل الضعيف            )أ(
 أيضاً إذا مل يتوفر دليل على انفصال سريع         ١صنف يف فئة السمية املزمنة      وي. ١فئة السمية احلادة    يف  

  ؛ على السواءمن عمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي
صنف املركب  ي،  ٥٠ق)ف( قيمة ت  ≥إذا كان تركيز األيونات الفلزية الذائبة ملعدل احلمل املتوسط            )ب(

 أيضاً إذا مل يتوفر دليل على انفصال سريع         ٢صنف يف فئة السمية املزمنة      وي. ٢يف فئة السمية احلادة     
  ؛على السواءمن عمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي 

صنف املركب يف   ي،  ٥٠ق)ف( قيمة ت  ≥إذا كان تركيز األيونات الفلزية الذائبة ملعدل احلمل املرتفع            )ج(
 أيضاً إذا مل يتوفر دليل على انفصال سريع من ٣سمية املزمنة صنف يف فئة الوي. ٣فئة السمية احلادة 

  . على السواءعمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي
   يوما٢٨ًاختبار التحول يف مدة   ٣-٣-٣-٥-٧-٩م 

، انتفت احلاجة إىل أي     ١ بالتصنيف يف فئة السمية املزمنة       ٢-٣-٣-٥-٧-٩إذا انتهت العملية املبينة يف م         
  .إضايف، ألن الفلز يصنف دون النظر إىل أية معلومات إضافيةتقييم 

التحـول يف  /ويف مجيع احلاالت األخرى، قد ميكن احلصول على بيانات إضافية من خالل اختبار الذوبان               
سمية املزمنة أن    لل ٤ أو   ٣ أو   ٢فإذا اتضح، بالنسبة للمواد املصنفة يف الفئات        .  يوماً، هبدف إظهار أنه جيوز تعديل التصنيف       ٢٨مدة  

 يوماً أقل من أو مـساوية       ٢٨تركيز األيونات الفلزية الذائبة يف حالة معدل احلمل املنخفض للمادة املختربة بعد مدة إمجالية مقدارها                
  .لألجل الطويل، أمكن إلغاء هذا التصنيف) ت ب ت م(لقيم التركيز بدون تأثري ملحوظ 
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  ةحجم اجلسيمات واملساحة السطحي  ٤-٥-٧-٩م 
ميثل حجم اجلسيمات، أو إضافة إىل ذلك املساحة السطحية، بارامتراً حامساً من حيث إن أي اختالف يف                    ١-٤-٥-٧-٩م 

. احلجم أو املساحة السطحية موضع االختبار قد يؤدي إىل تغري واضح يف مستويات األيونات الفلزية املنطلقة يف أية مدة زمنية بعينها                    
ات أو املساحة السطحية ألغراض اختبار التحول، مما يسمح بأن تكون التصنيفات املقارنة قائمـة علـى                 وعليه، ُيثَبَّت حجم اجلسيم   

ومن املعتاد أن تكون بيانات التصنيف اليت مت احلصول عليها قد استخدمت أصغر حجم جسيمات متاحـة يف                  . مستوى احلمل فقط  
ها البيانات املتأتية بشأن مسحوق فلزي بعينـه مناسـبة لتـصنيف            وقد تكون هناك حاالت ال تعترب في      . السوق لتعيني مدى التحول   

على سـبيل  (وعلى سبيل املثال، حيثما ميكن بيان أن املسحوق املخترب ميثل مادة خمتلفة من الناحية التركيبية      . األشكال الفلزية املتكتلة  
 خاصة وال ميكن إنتاجه من الفلز املتكتل، ميكن أن          أو حيثما يكون املسحوق ناجتاً بطريقة     /و) املثال، تركيب خمتلف للشكل البلوري    

يوضع تصنيف الفلز املتكتل على أساس اختبار يستخدم فيه حجم أو مسطح نوعي متثيلي بدرجة أكرب للجسيمات يف حالة توفر هذه                     
غري أنه يف احلاالت    . تهوميكن تصنيف املسحوق بشكل منفصل على أساس البيانات اليت يتم احلصول عليها من اختباره ذا              . املعلومات

  .العادية ال يتوخى وضع أكثر من اقتراحني لتصنيف فلز واحد
 مم، فإنه ميكن اختبارها على أساس       ١أما الفلزات اليت يكون حجم جسيماهتا أقل من القطر األصلي وهو              ٢-٤-٥-٧-٩م 

جة بتقنية إنتاج خمتلفة، أو املساحيق اليت تظهر سـرعة          وميكن اإلشارة على سبيل املثال إىل املساحيق الفلزية املنت        . كل حالة على حدة   
  . أعلىخطورةأكرب من الشكل املتكتل، وهو ما يؤدي إىل تصنيف يف رتبة ) أو تفاعل(ذوبان 

  :وتعتمد أبعاد اجلسيمات املختربة على املادة موضع التقييم وهي مبينة يف اجلدول التايل  ٣-٤-٥-٧-٩م 
 تعليقاتال  اجلسيماتحجم النوع

  مم بأي حال١ يزيد على ال  حجم متثيلي يباعأصغر  فلزيةمركبات

 املساحيق ذات   كانت تلزم دراسة مصادر خمتلفة إذا       قد  حجم متثيلي يباعأصغر مساحيق - فلزات
 شكلية خمتلفة/ بلوريةخواص

  مربر لذلكوجود تعدل القيمة األصلية يف حالة قد مم ١ متكتلة - فلزات

 (OECD, 2001)الـذوبان   /ن بالنسبة ألشكال معينة للفلزات، احلصول باستخدام بروتوكول التحول        وميك  ٤-٤-٥-٧-٩م 
ويف مثل هذه احلاالت،    . على عالقة ترابط بني تركيز األيون الفلزي بعد فترة زمنية حمددة واألمحال السطحية لألشكال املختربة للفلز               

ذائبة تبعاً جلسيمات الفلز املختلفة، باالستعانة بنهج مبين على أساس املسطح النوعي قد يكون باإلمكان تقدير تركيز األيونات الفلزية ال
أي أنه ميكن دون شك، استناداً إىل هذه العالقة الترابطية والعالقة مع بيانـات مسيـة   .  Skeaff et al., (2000)احلرج الذي يقترحه 

مث حتويل هذا املسطح النوعي احلرج للكميات املختربة املنخفـضة          ،  ٥٠ق)ف(مناسبة، تعيني مسطح نوعي حرج للمادة يناظر قيمة ت        
وميكن هلذا النهج، وإن كان ال يستخدم عادة ألغـراض التـصنيف، أن يعطـي               . طورةواملتوسطة واملرتفعة املستخدمة يف تعيني اخل     

  .معلومات مفيدة ألغراض الوسم والقرارات الالحقة
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  ات واملركبات الفلزيةاستراتيجية تصنيف الفلز: ١- ٧- ٩الشكل م 

  

ينطبق نص هذا املربع على 
  املركبات الفلزية

 )فلزات (    ال

 فلزات أو مركبات فلزية

 ل/ مغم١٠٠ أليون الفلز الذواب أكرب من٥٠ق)ف(ت
L(E)C  of soluble metal ion > 

 تاحة للبيانات املوفقاًً ٥٠ق)ف( ت≥قابلية ذوبان املركب الفلزي

 ساعة٢٤الذوبان ملدة/يبني اختبار الفحص للتحول
 للشكل الفلزي الذائب ٥٠ق)ف( ت≥أن التركيز 

الذوبان/تتوفر بيانات كاملة من اختبار التحول
  أيام٧ملدة 

تركيز عند معدل محل منخفضال
 للشكل الفلـزي٥٠ق)ف( ت ≥

 الذائب

≥التركيز عند محل متوسط
 للشكل الفلزي٥٠ق)ف(ت

 الذائب

  عند محل مرتفعالتركيز
للشكل الفلزي ٥٠ق)ف( ت ≥

 الذائب

 ال تصنف

من زاوية الـسمية احلـادة       تصنف
 لأليون  ٥٠ق)ف(واملزمنة بناء على ت   

الفلزي، مصححة تبعاً للوزن اجلزيئي      
 )١-٥-٧-٩انظر م (

 تصنف
 ١مسية حادة

 تصنف
 ٢حادةمسية

 فتصن
 ٣مسية حادة

، إذا مل   ١  الفئة  فئة مسية مزمنة   :أيضاً تصنف
يتوفر دليل على انفصال سريع وعدم حدوث       

 تراكم أحيائي

 )مركبات فلزية (ال

  نعم

  أو عدم وجود بياناتال

 نعم

 نعم

 ال

  :، إذا مل٢  الفئة فئة مسية مزمنة:أيضاً تصنف
يتوفر دليل على انفصال سريع وعدم حدوث تـراكم  )١(

  أحيائي؛ أو
الذوبان الكامل أن التركيز بعـد/يبني اختبار التحول    )٢(

 تركيز الشكل الذائب≤اً عند محل منخفض      يوم ٢٨
 بدون تأثري ملحوظ على األجل الطويل

الـذوبان/، إذا مل يبني اختبار التحول٤ الفئة مسية مزمنة تصنف
 تركيز الشكل≤ عند محل منخفض      يوماً ٢٨ أن التركيز بعد     الكامل
  تأثري ملحوظ على األجل الطويلدونالذائب ب

  ال

نعم

 ال

 ال

  ال

  :، إذا مل٣  الفئة فئة مسية مزمنة:أيضاً تصنف
نفصال سريع وعدم حدوث تـراكميتوفر دليل على ا     )١(

  أحيائي؛ أو
الذوبان الكامل أن التركيز بعـد/يبني اختبار التحول    )٢(

 تركيز الشكل الذائب≤ يوماً عند محل منخفض      ٢٨
 بدون تأثري ملحوظ على األجل الطويل

نعم

نعم

نعم
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  ٩املرفق 

  التذييل األول
  تعيني قابلية حتلل املواد العضوية

ويوجـد عـدد مـن      . ميكن أن تتحلل املواد العضوية بعمليات أحيائية أو غري أحيائية، أو هبذه العمليـات جمتمعـة                 -١
أي حال تقدمي حصر شامل لطرائق اختبـار قابليـة          وليس اهلدف هنا ب   . الربوتوكوالت أو االختبارات القياسية لتعيني قابلية التحلل      

  . بالنسبة للبيئة املائيةطورةالتحلل، وإمنا وضع هذه الطرائق وحسب يف سياق تصنيف اخل
 قابلية التحلل غري األحيائي  -٢

 مركبات ويعطي التحلل غري األحيائي عادة. يشمل التحلل غري األحيائي التحول الكيميائي والتحول الكيميائي بالضوء     ١-٢
ويعرف التحول الكيميائي بأنه حتول حيدث بـدون  . (Schwarzenbach et al , 1993)عضوية أخرى، لكنه ال ينتهي إىل متعدن كامل 

  .وجود ضوء وبدون وساطة كائنات حية، بينما تتطلب التحوالت الكيميائية الضوئية وجود الضوء
ملائية التحلل باملاء، واالستبدال األليف للنواة، واإلزالـة، وتفـاعالت          ومن أمثلة عمليات التحول الكيميائي يف البيئة ا         ٢-٢

وغالباً ما يعترب التحلل باملاء أهم هذه العمليات، وهي عملية التحول الكيميائي . (Schwarzenbach et al., 1993)األكسدة واالختزال 
ارات التحلل غري األحيائي للمنتجات الكيميائية عامة على أساس وتبىن اختب. الوحيدة اليت توجد بشأهنا مبادئ توجيهية دولية لالختبار  

  .تعيني سرعات التحول يف ظروف قياسية
  التحلل باملاء   ٣-٢
) خارجـة (يعين التحلل باملاء تفاعل املاء أو أيون اهلدروكسيل، ومها أليفان للنواة، مع مادة كيميائية حيدث فيه تبادل جمموعة            ١-٣-٢

والتحلل باملاء ميكن أن يكون أحيائيـاً أو        .  وهناك مركبات عديدة، وخباصة مشتقات األمحاض، قابلة للتحلل باملاء         .مع جمموعة هدروكسيل  
 خمتلفة  pH يةوهو ميكن أن حيدث بآليات متنوعة عند آساس هدروجين        . غري أحيائي، لكن الدراسة تقتصر هنا على التحلل غري األحيائي باملاء          

  .؛ وقد تعتمد سرعات التحلل باملاء بشدة على األس اهلدروجيين)مادة قاعديةلل باملاء حمفز حبمض أو حتلل متعادل باملاء أو حت(
 ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان          ١١١ويتوفر توجيهان لتقييم التحلل غـري األحيـائي باملـاء، التوجيـه               ٢-٣-٢

التحلل باملاء تبعاً   "OPPTS 835.2130، والتوجيه (OPPTS 835.2110)، "التحلل باملاء تبعاً لألس اهلدروجيين  "(OECD) االقتصادي
 ملنظمة التعاون والتنمية غي امليدان االقتصادي، يعني املعدل الكلي          ١١١ويف حالة توجيه االختبار     ". لألس اهلدروجيين ودرجة احلرارة   

الختبار إىل جزأين، اختبار أويل جيرى للمـواد الكيميائيـة وينقسم ا. للتحلل باملاء عند قيم خمتلفة لألس اهلدروجيين يف ماء نقي منظّم
 بدرجة أكرب جيرى للمواد الكيميائية املعروف أهنا غري مستقرة مـن زاويـة        تفصيليتعرف هلا معدالت حتلل باملاء، واختبار         ال الـيت

يف االختبار األويل، يقاس تركيز املادة الكيميائيـة يف         و. التحلل باملاء وللمواد الكيميائية اليت أظهر اختبارها األويل سرعة حتللها باملاء          
س °٥٠عند درجة حـرارة  ) ٩، ٧، ٤آساس اهلدروجني (حماليل منظمة عند آساس هدروجينية يف النطاق الذي يوجد عادة يف البيئة      

ترب ثابتاً من زاوية التحلل باملاء، وإال        يف املائة، اع   ١٠فإذا اخنفض تركيز املادة الكيميائية بنسبة أقل من         .  أيام ٥وذلك بعد انقضاء مدة     
عن ) ٩، ٧، ٤ (ية، يعني املعدل الكلي للتحلل باملاء عند ثالثة آساس هدروجينالتفصيليويف االختبار . التفصيليأجري عليها االختبار 

 إجـراء عمليـات اسـتيفاء    ويعني معدل التحلل باملاء عند درجات حرارة خمتلفة حبيث ميكـن . طريق قياس تركيز املادة تبعاً للزمن 
 يف التصميم تقريباً OPPTS 835.2130ويتطابق االختبار . داخلي أو استكمال خارجي لدرجات احلرارة السائدة يف البيئة) استكمال(

  . ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ويتمثل االختالف الرئيسي يف معاجلة البيانات١١١مع توجيه االختبار 
وجتدر اإلشارة إىل أنه إىل جانب التحلل باملاء، تغطي ثوابت سرعة التحلل باملاء اليت تعني يف االختبارات مجيع حاالت                     ٣-٣-٢

وقد ُوجد اتفاق جيـد بـني       . التحول غري األحيائي األخرى اليت ميكن أن حتدث يف عدم وجود الضوء يف الظروف املعينة لالختبار               
  .(OPPTS 835.2110)ه الطبيعية واملياه النقية معدالت التحلل باملاء يف امليا
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  التحلل بالضوء  ٤-٢
ال يوجد يف الوقت الراهن توجيه ملنظمة التعاون والتنمية بشأن التحلل املائي الضوئي، لكن توجد وثيقة توجيهية تتعلـق                     ١-٤-٢

ووفقاً للتعاريف املوضوعة . األساس لتوجيه مرتقب ويفترض أن الوثيقة التوجيهية ستشكل (OECD, 1997)بالتحلل املائي الضوئي املباشر 
يف هذه الوثيقة التوجيهية، ميكن أن يأخذ التحول الضوئي للمركبات يف املاء شكل حتول ضوئي أويل أو حتول ضوئي ثانوي، حيث ميكن                      

 اليت متتص فيها املـادة الكيميائيـة      والتحول الضوئي املباشر هو احلالة    . تقسيم التحول الضوئي األويل إىل حتلل ضوئي مباشر وغري مباشر         
والتحول الضوئي غري املباشر هو احلالة اليت تنقل فيها أنواع يف حالة إثارة طاقة، أو إلكترونات أو                 . الضوء وتتحول كنتيجة مباشرة لذلك    

هو احلالة اليت حتدث فيها     والتحول الضوئي الثانوي    ). حتلل ضوئي حمسس  (ذرات هدروجني إىل املادة الكيميائية، وبذلك حتدث التحول         
تفاعالت بني املادة الكيميائية وأنواع متفاعلة قصرية العمر، مثل جذور اهليدروكسي، أو جذور البريوكسي، أو األكسجني األحـادي،                  

  .ت املثارة أو النترا(fulvic acid) أو أمحاض الفلفيك (humic acid)تتكون يف وجود الضوء بتفاعالت أنواع مثارة مثل احلمض الدبايل 
معدل التحلل " OPPTS 835.2210وهكذا ال يتوفر حالياً بشأن التحول الضوئي للمواد الكيميائية يف املاء سوى التوجيه   ٢-٤-٢

ويستخدم . "اختبار فحص للتحلل الضوئي غري املباشر" OPPTS 835.5270 والتوجيه "الضوئي املباشر يف املاء بواسطة ضوء الشمس
من قيمـة  ) أدىن عمر نصفي(ويف املرحلة األوىل، ُيحسب ثابت معّدل التحلل الضوئي األقصى . اً متعدد املستوياتالتوجيه األول هنج  

 حتلل املادة بضوء الشمس ،١يف اخلطوة . ، وتوجد خطوتان يف املرحلة الثانية(molar absorptivity)مقيسة لقابلية االمتصاص اجلزيئية 
يقيس كثافة  ) أكتينومتر(، يعني ثابت معدل أكثر دقة باستخدام مقياس تسفيع          ٢ويف اخلطوة   . ويتم احلصول على ثابت معدل تقرييب     
وميكن من البارامترات املقيسة حساب معدل التحلل الضوئي املباشر الفعلي عند درجات حرارة . الضوء الذي تعرضت له املادة بالفعل

 سم األوىل أو أقل،     ٥٠ل الطبقة العليا للكتلة املائية، على سبيل املثال، ا       وال ينطبق معدل التحلل هذا إال على        . وخطوط عرض خمتلفة  
غري أنه ميكن توسيع النتائج على ظروف بيئية        . وفقط عندما تكون املياه نقية ومشبعة باهلواء، وهو ما قد ال يكون عليه احلال يف البيئة               

  .ياه الطبيعية وغري ذلك من العوامل ذات الصلةأخرى باستخدام برنامج حاسويب يأخذ يف االعتبار التخفيف يف امل
 بالتحلل الضوئي غري املباشر للمواد الكيميائية يف املياه الـيت  OPPTS 835.5270ويتعلق اختبار الفحص وفقاً للتوجيه   ٣-٤-٢

لطبيعي، يتضمن أي قياس ملعـدل      واملبدأ الذي يبىن عليه االختبار هو أنه يف املياه الطبيعية املعرضة لضوء الشمس ا             . حتتوي مواد دبالية  
لذلك، فـإن   . التحول الضوئي كالً من التحول الضوئي املباشر وغري املباشر، بينما ال حيدث يف املاء النقي سوى حتول ضوئي مباشر                  

لضوئي غري املباشر الفرق بني معدل التحول الضوئي املباشر يف املاء النقي وإمجايل التحول الضوئي يف املياه الطبيعية هو جمموع التحلل ا 
ويف التطبيق العملي لالختبار، تستخدم مواد      . ٩والتحلل الضوئي الثانوي وفقاً للتعاريف املبينة يف الوثيقة التوجيهية الواردة يف املرفق             

 املبـاشر املقـيس وجتدر اإلشارة إىل أن معدل التحول الضوئي غري         . دبالية جتارية لتحضري مياه دبالية اصطناعية حتاكي املياه الطبيعية        
  .يكون صحيحاً إال للموسم وخط العرض اللذين ِقيس فيهما، وال ميكن نقل النتائج خلطوط عرض أو مواسم أخرى ال
  قابلية التحلل األحيائي  -٣
وينبغي للحصول على مزيد من املعلومات الرجـوع إىل وثيقـة           . ال يرد أدناه سوى حملة موجزة عن طرائق االختبار          ١-٣

  .ض التفصيلي عن اختبار قابلية التحلل األحيائي، وهي وثيقة شاملة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادياالستعرا
  قابلية التحلل األحيائي السهل  ٢-٣
، (OECD Test Guidelines 301A-F)وضع عدد من املنظمات من بينها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   ١-٢-٣

 اختبارات قياسـية  (10707 ,9439 ,9408)، واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي OPPTS (835.3110)، (C. 4 tests)اد األورويب واالحت
  .لتعيني سهولة قابلية التحلل األحيائي للمواد العضوية

حمـدودة للتحلـل    واختبارات قابلية التحلل األحيائي السهل هي اختبارات ذات معايري صارمة ال تتيح سوى فرصة                 ٢-٢-٣
  :وظروف االختبار األساسية اليت تكفل هذه املواصفات هي. األحيائي والتأقلم
  ؛)ل/ مغم١٠٠-٢(تركيز مرتفع للمادة املختربة   )أ(
  املادة املختربة هي املصدر الوحيد للكربون والطاقة؛  )ب(
  مل؛/ خلية٨١٠ - ٤١٠تركيز منخفض أو متوسط لوسط االختبار   )ج(
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  بتكيف مسبق لوسط االختبار؛ال يسمح   )د(
 MITI IOECD Test( أيام حلدوث التحلـل باسـتثناء طريقـة    ١٠ يوماً متضمنة فترة زمنية ٢٨مدة اختبار   )ه(

(Guideline 301C؛  
  س؛ و°٢٥درجة حرارة اختبار أقل من   )و(
الطلب من األكسجـني تطور ( يف املائة ٦٠أو ) زوال الكربون العضوي املذاب( يف املائة ٧٠مستويات حدية   )ز(

نظراً ألنه يفترض أن الكربون املتبقي مـن املـادة   (يبني التمعدن الكامل ) أو تطور إنتاج ثاين أكسيد الكربون    
  ).املختربة قد دخل يف تكوين الكتلة احليوية النامية

ضح أن املادة ستحلل بسرعة     ويفترض أن وجود نتيجة إجيابية يف واحد من اختبارات قابلية التحلل األحيائي السهل يو               ٣-٢-٣
  ).توجيه اختبار منظمة التعاون والتنمية(يف البيئة 

)  لالحتـاد األورويب   C.5مثل االختبار   ( أيام التقليدية    ٥كما أن اختبارات الطلب الكيميائي احليوي من األكسجني يف            ٤-٢-٣
االختبار، يقارن الطلب الكيميائي احليوي النـسيب مـن         ويف هذا   . ميكن أن تثبت ما إذا كانت مادة ما سهلة التحلل األحيائي أم ال            

 . أيام مـع الطلب النظري من األكسجني أو، يف حالة عدم توفر هذا البيان، مع الطلب الكيميائي من األكـسجني                   ٥األكسجني يف   
 لتـصنيف   لمعايري املقترحـة  ل  يف املائة وفقاً   ٥٠ أيام، وبالتايل يكون مستوى القيمة احلدية، احملدد عند          ٥يستمر االختبار سوى     وال

  .، أقل من نظريه يف اختبارات قابلية التحلل السهلةاخلطورة
 ملنظمة التعـاون    ٣٠٦توجيه االختبار   (وميكن اعتبار االختبار التمهيدي لقابلية التحلل األحيائي السهل يف مياه البحر              ٥-٢-٣

وميكن اعتبار املواد اليت يبلغ معدل      . رات قابلية التحلل السهل يف مياه البحر      مبثابة طريقة موازية الختبا   ) والتنمية يف امليدان االقتصادي   
 يف املائة أو    ٧٠زوال الكربون العضوي املذاب بنسبة أعلى من        ( ملنظمة التعاون والتنمية     ٣٠٦حتللها مستوى القيمة احلدية يف التوجيه       

مواد ذات قابلية حتلل أحيائي سهل ألن إمكانية التحلل تكون          ) ة يف املائ  ٦٠استهالك الطلب النظري من األكسجني بنسبة أعلى من         
  .عادة أضعف يف مياه البحر منها يف املياه العذبة

  املتأصلقابلية التحلل األحيائي   ٣-٣
ومن أمثلة هـذه  . صممت اختبارات قابلية التحلل األحيائي املتأصل لتعيني ما إذا كانت ملادة ما أية قدرة على التحلل               ١-٣-٣
 لالحتـاد  C.12  وC.9 ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واالختباران A-C 302الختبارات املبادئ التوجيهية لالختبارات ا

  .ASTM E 1625-94 واالختبار ،األورويب
  :وشروط االختبار األساسي اليت تدعم تقييم قدرة التحلل املتأصلة هي  ٢-٣-٣

  ملمتد لوسط االختبار، مما يسمح بالتكيف قبل اكتمال مدة االختبار؛تعرض املادة املختربة ا  )أ(
  تركيز مرتفع للكائنات الدقيقة؛  )ب(
 .تناسب مالئم بني املادة والكتلة األحيائية  )ج(

هناية يف   ال ماوتدل النتيجة اإلجيابية يف هناية اختبار لقابلية التحلل األحيائي املتأصلة على أن املادة املختربة لن تدوم إىل                    ٣-٣-٣
 ٧٠وتدل النتيجة اليت تشري إىل نسبة متعدن للمادة أعلى من . البيئة، ولكن ميكن االعتماد على قابلية حتلل أحيائي سريعة وكاملة للمادة

ـ           ٢٠يف املائة على إمكانية حدوث حتلل أحيائي هنائي، وتدل النتيجة اليت تقل عن               . ا يف املائة على أن املادة صامدة إىل حــد مـ
توجيهات منظمــة التعــاون     ) (أي افتراض دوامها  (وهكذا، تؤدي النتيجة السالبة إىل افتراض عدم قابلية املادة للتحلل األحيائي            

  ).املتعلقة باالختبارات
جة وال توضح مثل هذه النتي    . ويف اختبارات عديدة لقابلية التحلل األحيائي املتأصل ال يقاس سوى زوال املادة املختربة              ٤-٣-٣

تـدل    وال .إىل حد ما  ) صامدة(إذ ميكن أن تتكون نواتج حتلل دائمة        . إال قابلية التحلل األحيائية األولية، وال توضح التمعدن النهائي        
  .على أنه سيحدث حتلل هنائي للمادة يف البيئة قابلية التحلل األحيائي األوىل
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ج خمتلفة كثرياً عنها يف اختبارات قابلية التحلل السهل، وخباصـة           وتتبع يف اختبارات قابلية التحلل األحيائي املتأصل هن         ٥-٣-٣
، الذي يستخدم تركيزاً لوسط االختبار ال ميثل سوى ) ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي302Cالتوجيه  (MITI IIاالختبار 

 302Bالتوجيه  ((Zahn – Wellens) ويلرت -أن اختبار زان كما . MITI IIثالثة أمثال نظريه يف اختبار قابلية التحلل األحيائي السهل 
غري أنه رغم أن قابلية التحلل يف هـذه  . هو اختبار ضعيف نسبياً لقابلية التحلل املتأصل) ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    

فإن النتائج ميكن أن تستكمل من اخلارج لظـروف         االختبارات ليست أقوى كثرياً منها يف اختبارات قابلية التحلل األحيائي السهل،            
  .اختبارات قابلية التحلل األحيائي السهل ويف البيئة املائية

  اختبارات حماكاة البيئة املائية  ٤-٣
ومن بني اختبارات احملاكاة القيـاسية . يتيح اختبار للمحاكاة تقدير قابلية التحلل األحيائي يف بيئة مائية حمددة  ١- ٤- ٣

 باسـتخدام ميـاه سـطحية أو معلقـات ميـاه             اهلـزازة  ، اختبار جمموعات القوارير   ISO/DS 14592ر طريقة   ميكن ذك 
) طريقـة الـزوال يف القـارورة اهلـزازة    (، أو اختبار التحلل األحيـائي  (Nyholm. Et Toräng, 1999)ترسبات /سطحية

ASTM E 1279-89(95) واالختبار املماثل OPPTS 835.3170 .مى هذه الطرائق اختبارات الزوال يف النهروكثرياً ما تس.  
  :وفيما يلي مسات االختبارات اليت تكفل حماكاة الظروف يف البيئة املائية  ٢-٤-٣

  كوسط اختبار؛) وترسبات طبيعية(استخدام عينة مياه طبيعية   )أ(
ـ     ) ل/ ميكروغرام ١٠٠-١(تركيز ضعيف من املادة املختربة        )ب( ـل مــن   لضمان احلصول على حركيـة حتل

 .الدرجة األوىل

أما إذا مل ميكن سوى تعيني زوال . ويوصى باستخدام مركبات لالختبار موسومة إشعاعياً لتسهيل تعيني التحلل النهائي        ٣-٤-٣
 وميكن اشتقاق ثابت معدل التحلل مـن مالحظـة        . هي اليت ميكن تعيينها     املادة املختربة بالتحلل الكيميائي، فإن قابلية التحلل األوىل       

  .وبالنظر إىل التركيز املنخفض للمادة املختربة، يفترض أن حركية حتلل من الدرجة األوىل تكون سائدة. حركية التحلل
كما أنه ميكـن    . كذلك ميكن إجراء االختبار على الترسبات الطبيعية اليت حتاكى الظروف السائدة يف نطاق الترسبات               ٤-٤-٣

  .ختبار عن طريق تعقيم العيناتتعيني التحلل غري األحيائي يف ظروف اال
  اختبارات حماكاة حمطات تنقية مياه اجملاري  ٥-٣

ملنظمــة التعـاون    A 303تتوفر أيضاً اختبارات حملاكاة قابلية التحلل يف حمطات معاجلة مياه اجملاري، مثـل التوجيه   
واقترح مؤخراً اختبار حماكاة جديـد  . C-10حتاد األورويب حمطات املعاجلة باحلمأة املنشطة، واختبار اال(والتنمية يف امليدان االقتصادي    

  .(Nyholm et al., 1996)باستخدام تركيزات منخفضة من امللوثات العضوية 
  قابلية التحلل الالهوائي  ٦-٣
ومن أمثلـة  . ةتعني طرائق اختبار قابلية التحلل الالهوائي قابلية املادة املختربة للتحلل األحيائي حتت الظروف الالهوائي               ١-٦-٣

  .OPPTS 835.3400، واالختبار ASTM E 1196–92، واالختبار ISO 11734: 1995 (E)هذه االختبارات اختبار 
  : أسابيع حتت ظروف االختبار التالية٨تعني قابلية التحلل الالهوائي أثناء مدة تصل إىل   ٢-٦-٣

  ؛) البداية يف جو من النتروجني النقييف( األكسجني عدم وجودإجراء االختبار يف أوعية ملحومة يف   )أ(
  استخدام محأة مهضومة ال هوائياً؛  )ب(
  س؛٣٥ºدرجة حرارة االختبار   )ج(
 ).ثاين أكسيد الكربون وتكوين امليثان(تعيني ضغط الطور الغازي الذي يعلو الوسط   )د(

  .يم التحلل األويل بقياس املادة األم املتبقيةغري أنه ميكن أيضاً تقي. وُيقيَّم التحلل النهائي على أساس إنتاج الغاز  ٣-٦-٣
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  التحلل يف التربة والترسبات  ٧-٣
. لذلك، قد يكون من املهم تقدير حتللها يف هذه البيئات         . تنتهي مواد عديدة بالوصول إىل نطاقات التربة أو الترسبات          ١-٧-٣

اون والتنمية يف امليدان االقتصادي لقابلية التحلـل األحيـائي          ملنظمة التع  304Aومن بني الطرائق القياسية ميكن ذكر توجيه االختبار         
  .OPPTS 835.3300املتأصل يف التربة، الذي يناظر االختبار 

  :وفيما يلي السمات اخلاصة لالختبار اليت تكفل تعيني قابلية التحلل املتأصل يف التربة  ٢-٧-٣
  استخدام عينات تربة طبيعية بدون وسط اختبار إضايف؛  )أ(
  استخدام مادة اختبار موسومة إشعاعياً؛  )ب(
 .تعيني تكوين ثاين أكسيد الكربون املوسوم إشعاعياً  )ج(

 للتحلل األحيائي هو Sediment/water microcosm OPPTS 835.3180البيئة املائية اجملهرية /واختبار حظائر الترسبات  ٣-٧-٣
مع حظائر بيئية جمهرية حتتوي ترسبات وماء من مواقع االختبـار وتـضاف             وجت. طريقة قياسية لتعيني التحلل األحيائي يف الترسبات      

أو ) األيـض (، وظهور نواتج الستقالب     )أي التحلل األحيائي األويل   (وتقدر نسبة اختفاء املركب األم      . املركبات املختربة إىل النظام   
  .قياسات التحلل النهائي إذا أمكن

ني جديدين ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي الختبـار التحـول    وجترى يف الوقت الراهن صياغة توجيه    ٤-٧-٣
وجترى التجارب لتعيني معدل . ، على التوايل(OECD, 1999b) ويف نظم الترسبات املائية (OECD, 1999a)الالهوائي واهلوائي يف التربة 

ت ظروف بيئية واقعية، مبا يف ذلك تركيـز واقعـي للمـادة            حتول املادة املختربة وطبيعة ومعدالت تكوين واختفاء نواتج التحول حت         
  .وميكن تعيني التمعدن النهائي أو قابلية التحلل األولية تبعاً لطريقة التحليل املستخدمة لتقدير حتول املادة املختربة. املختربة

  طرائق تقدير قابلية التحلل األحيائي  ٨-٣
قدير اخلصائص البيئية للمواد، ومن بينها أيضاً طرائق للتنبؤ بقابلية التحلـل            تطورت يف السنوات األخرية إمكانيات لت       ١-٨-٣

وأجرت ). Syracuse Research Corporation الحتماالت التحلل األحيائي لشركة BIOWINمثل برنامج (األحيائي للمواد العضوية 
وأوضـحت تلـك   .  استعراضات هلذه الطرائقLangenberg et al., (1996)و) ١٩٩٣(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

 BIOWINومن بني هذه الطرائق يبدو أن الربنامج . االستعراضات أن طرائق إسهام اجملموعات على ما يبدو هي الطرائق األكثر كفاءة       
موعة خمتلطة من الكائنــات      أو السريع يف وجود جم     ءفهو يوفر تقديراً نوعياً الحتماالت التحلل األحيائي البطي       . هو األكثر تطبيقاً  
 النـشاط  - لتقيـيم عالقـة التركيـب    US EPA/ECومت تقييم إمكانية تطبيق الربنامج يف إطار املشروع املشترك . الدقيقة يف البيئة

). ١٩٩٥(وكذلك قام بتقييمه بيدرسن وآخـرون  ) ١٩٩٤منظمـة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  (SAR (Q)) الكميـة(
  .اقش هذا التقييم األخري بإجياز أدناهوين
وقد اختريت جمموعـة بيانـات صالحيـة للبيانـات املقيسة جتريبياً للتحلل األحيائي من بني البيانات الواردة                ٢- ٨- ٣

مـن مث   و. ، باستثناء املواد اليت مل تتوفر عنها بيانات للتحلل واملواد اليت استخدمت بالفعل يف وضع الربنامج               MITI (1992)يف  
وقد عينت قابلية التحلل األحيائية هلذه املواد باستخدام معامل التقدير الالخطي           .  مواد ٢٠٤تضمنت جمموعة اختبار الصالحية     

 ١٦٢    ل" الـسريع "وأمكن التنبؤ بقابلية التحلل     . ومقارنة النتائج مع البيانات املقيسة    ) وهو األكثر موثوقية  (بالربنامج املذكور   
 مادة بطيئـة  ١٤٢وأمكن التنبؤ بأن . MITI Iسهلة التحلل بالفعل يف اختبار )  يف املائة٢٥( مادة فقط ٤١مادة، لكن كانت 

وهكذا، استنتجت إمكانية اسـتخدام  . MITI Iيف اختبار )  يف املائة٩٧( مادة ١٣٨التحلل، وهو ما أكده عدم سهولة حتلل 
. للمادة" ءالبطي"انات جتريبية للتحلل وعندما تنبأ الربنامج بالتحلل الربنامج ألغراض التصنيف فقط عندما تعذر احلصول على بي
  .ويف هذه احلالة، ميكن اعتبار أن املادة ليست سريعة التحلل
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 النـشاط   -  لتقيـيم عالقـة التركيـب        US EPA/ECومت التوصل إىل االستنتاج نفسه يف املشروع املـشترك            ٣- ٨- ٣
وبين التقييم .  بشأن املواد اجلديدة املسجلة يف االحتاد األورويبQSARتجريبية وبيانات  باستخدام البيانات الSARs(Q)  )الكمية(

 مواد فقط   ٩وكانت  .  مادة مت أيضاً اختبارها عملياً يف اختبارات قابلية التحلل السهل          ١١٥ بشأن   QSARعلى حتليل تنبؤات    
 املستخدمة بصورة كاملة يف التقرير QSARومل حتدد منهجية . يلقابلة للتحلل األحيائي السهل من بني املواد اليت مشلها هذا التحل

، لكن حيتمل أن أغلبية التنبؤات أجريت باستخدام طرائق أدرجـت  US EPA/EC (OECD, 1994)النهائي للمشروع املشترك 
  .الحقاً يف برنامج احتماالت التحلل األحيائي

 مبراعاة احلذر فـي استخدام قابلية التحلـل        (EC, 1996)ورويب  كما أنه يوصى يف الوثيقة التوجيهية لالحتاد األ         ٤- ٨- ٣
األحيائي التقديرية باالستعانة بربنامج احتمال التحلل األحيائي، ألنه يف حالة تنبؤ الربنامج بتحلل سريع، ينبغي عدم أخذ هذه                  

  .(EC, 1996) ءالنتيجة يف االعتبار، بينما ينبغي مراعاة تنبؤات التحلل البطي
هكذا، قد يليب استخدام نتائج برنامج احتماالت التحلل األحيائي بطريقة متحفظة احلاجة إىل تقييم قابلية التحلل و  ٥- ٨- ٣

  .األحيائي للبعض من العدد الكبري من املواد اليت ال تتوفر بشأهنا بيانات جتريبية للتحلل
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  ٩املرفق 

  التذييل الثاين
  ة املائيةالعوامل املؤثرة يف قابلية التحلل يف البيئ

  مقدمة  -١
غـري أن   . على البيئة املائيـة     إال اخلطورة مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       اخلاصة  معايري التصنيف    ال تتناول   ١-١

يعتمد بالدرجة األوىل على بيانات تستمد من اختبارات جترى يف ظروف املخترب ونادراً ما تكون مشاهبة للظـروف               اخلطورةتصنيف  
  . يف البيئة املائية مراعاة تفسري بيانات االختبارات اليت يتم احلصول عليها يف املختربطورةلذلك، ينبغي للتنبؤ باخل. سائدة يف البيئةال
وقد كان تفسري البيانات الناجتة من اختبارات قابلية التحلل األحيائي للمواد العضوية موضع دراسة تفصيلية يف منظمـة                     ٢-١

  .(OECD, 1995)ة يف امليدان القتصادي التعاون والتنمي
إن الظروف اليت تالحظ يف البيئة ختتلف بشدة عموماً عن مثيالهتا يف نظم االختبار القياسية، وهو مـا يـسبب صـعوبة              ٣-١

كـون تـأثري    ومن بني هذه االختالفات، ي    .  اخلارجي لبيانات االختبارات املعملية للتحلل لتقدير الوضع يف البيئة الطبيعية          كمالاالست
  :اجلوانب التالية مهماً يف قابلية التحلل

  ؛)وجود كائنات دقيقة فعالة(العوامل املتعلقة بالكائنات العضوية   )أ(
  ؛)تركيز املادة ووجود مواد أساس أخرى(العوامل املتعلقة مبادة األساس   )ب(
  ).ملغذيات، وتوافر املادة الفيزيائية، ووجود ا-الظروف الكيميائية (العوامل املتعلقة بالبيئة   )ج(
  .ويرد أدناه مزيد من البحث هلذه اجلوانب  

  وجود كائنات دقيقة فّعالة   -٢
 امليكروبية الطبيعية من كتلة     اجملموعاتوتتركب  . يتوقف التحلل يف البيئة املائية على وجود كائنات قوية فعالة بعدد كاف             ١-٢

وكـثرياً  . بتركيز كاف من أجل حلّ هذه املادة      " جديدة"أن تتكيف عند إدخال مادة      أحيائية شديدة التنوع، وميكن للكتلة األحيائية       
غري أنه توجد عمليـات     .  امليكروبية نتيجة لتكوين عوامل نوعية للتحلل تكون فعالة بطبيعتها حلل هذه املادة            اجملموعةينشأ تكيف    ما

  .، وتكّون قدرة على حتمل السميةأخرى ميكن أن تتدخل، مثل احلث األنزميي، وتبادل املادة الوراثية
ويبدو مـن   .  هي املدة الزمنية من بدء التعرض حىت بداية حدوث حتلل ملحوظ           "تباطؤ" وحيدث التكيف خالل مرحلة     ٢- ٢

 اجملموعـة ويتوقف هذا أيـضاً علـى تـاريخ     . الواضح أن مدة مرحلة التلكؤ تتوقف على الوجود املبدئي لعوامل التحلل الفّعالة           
وذلك يعين أنه يف حالة استخدام مادة غريبـة عـن           .  قد تعرضت للمادة من قبل     اجملموعة، أي احتمال أن تكون هذه       امليكروبية

ويكون ذلك هو احلال    . احليويات وواسعة االنتشار طوال عدة سنوات، يزيد احتمال وجود عوامل فعالة مسببة للتحلل هلذه املادة              
وكثرياً ما تكون نتائج التحلل متسقة . ، من قبيل حمطات املعاجلة البيولوجية ملياه اجملاريبوجه خاص يف البيئات اليت تستقبل انبعاثات

بدرجة أكرب يف االختبارات اليت تستخدم فيها أوساط اختبار مأخوذة من مياه ملوثة باملقارنة بأوساط االختبار املأخوذة من مياه غري 
  ).OECD, 1995; Nyholm and Ingerslev, 1997( ملوثة
ويعتمد . القدرة يف االختبارات املعمليةبوحيدد عدد من العوامل ما إذا كان ميكن مقارنة القدرة على التكيف يف البيئة املائية   ٣-٢

  :التكيف، يف مجلة أمور، على
  ؛)التناسب والعدد(العدد املبدئي للعوامل الفعالة املسببة للتحلل يف الكتلة األحيائية   )أ(
  تصاق؛وجود سطوح لالل  )ب(
  تركيز مادة األساس وتوافرها؛  )ج(
  .وجود مواد أساس أخرى  )د(
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 على العدد املبدئي للعوامل الفّعالة املسببة للتحلل، وبالنسبة للمواد السمية، على قدرة هـذه               التباطؤويتوقف طول مرحلة      ٤-٢
عاجلة مياه اجملاري الستخدامها يف االختبارات      وتؤخذ عينات أوساط االختبار من حمطات م      . العوامل على البقاء وعلى معاودة نشاطها     
ونظراً ألن محل امللوثات يف االختبار يكون عادة أكرب منه يف البيئة، فإن كالً من تناسب وعدد . القياسية لقابلية التحلل األحيائية السهل

غري أنه يصعب تعيني كم ستكون مرحلة الكمون . اً قد يكون أعلى من نظريه يف البيئة املائية األقل تلوث      املسببة للتحلل  الكائنات الفعالة 
  . أطول يف البيئة املائية من نظريهتا يف اختبار يف املخترب بسبب احتمال اخنفاض العدد املبدئي لعوامل التحلل الفعالة

 ألهنا تنمو عند تـوفر      وعلى مدى فترات زمنية طويلة، ال يكون التركيز املبدئي للعوامل الفعالة املسبِّبة للتحلل مهماً نظراً                ٥-٢
 أخذ التركيز املبدئي فإنه ينبغي غري أنه إذا كانت قابلية التحلل يف فترة زمنية قصرية تثري القلق،             . مادة األساس املناسبة بتركيزات كافية    

  .(Scow, 1982)للكائنات الدقيقة الفعالة املسببة للتحلل يف االعتبار 
ضاً وجود كتل متلبدة، أو جتمعات، أو كائنات دقيقة ملتصقة، وذلك على سبيل املثال              ومن العوامل اليت ُتعّجل التكيف أي       ٦-٢

وهذا له أمهية خاصة عند دراسة القدرة على التكيف يف          . عن طريق تكّون مكامن ميكروبية بيئية تعمرها عشائر من الكائنات الدقيقة          
إال أن العدد اإلمجايل للكائنات الدقيقـة يف        .  الترسبات، أو يف التربة    البيئات املختلفة املوجودة يف حمطات معاجلة مياه اجملاري، أو يف         

التحلل األحيائي  قابلية  مل يف اختبارات    / خلية ٨١٠ – ٤١٠:  السهل ويف البيئة املائية تكون له درجات العظم ذاهتا         قابلية التحلل اختبارات  
  . وهلذا، رمبا ال يكتسب هذا العامل سوى أمهية ضئيلة. (Scow, 1982)مل أو أكثر يف املياه السطحية / خلية٦١٠ – ٣١٠السهل و

وعند  التعامل مع بيانات مستكملة من اخلارج إىل الظروف البيئية، قد يكون من املفيد التمييز بني األوساط الـشحيحة                      ٧-٢
 قادرة على معدنة مواد األسـاس       فالكائنات الدقيقة اليت تزدهر حتت ظروف شح الغذاء تكون        . باملغذيات واألوساط الغنية باملغذيات   

 ألفة أكرب ملـواد األسـاس، ولكـن     ذات، وتكون عادة)يف نطاق ملغرامات كربون يف اللتر(العضوية املوجودة بتركيزات منخفضة  
 فإن وفضالً عن ذلك،. (OECD, 1995)معدالت منوها أقل وأزمنة تولّدها أطول من الكائنات اليت تزدهر يف البيئات الغنية بالغـذاء 

ل، بل  / مغم ١كائنات البيئات الشحيحة الغذاء تكون غري قادرة على التسبب يف حتلل املواد الكيميائية املوجودة بتركيزات أعلى من                  
 ذلك، تتطلب كائنات البيئات الغنية بالغذاء تركيزات أعلى مـن مـادة             خالفوعلى  . إن الكثري منها يثبط عند التركيزات األعلى      

وهكـذا،  . أ التمعدن، وهي تزدهر عند تركيزات أعلى من التركيزات يف حالة كائنات البيئات الشحيحة الغـذاء األساس قبل أن يبد 
.  امليكروبية طائفة تزدهر يف ظروف شح الغذاء أو وفرة الغذاءاجملموعةيتوقف أدىن قيمة حدية للتحلل يف البيئة املائية على ما إذا كانت 

نت كائنات البيئة الفقرية هي أنواع أحيائية خمتلفة عن كائنات البيئة الغنية أم أن املسألة هي وجـود  إال أنه ليس من الواضح ما إذا كا  
ويصل معظم امللوثات إىل البيئة املائية مباشرة عن طريق تصريف . (OECD, 1995)منط حياة يف البيئة الغنية ومنط عيش يف البيئة الفقرية 

  .ئات املتلقية غنية باملغذيات بصورة رئيسيةمياه اجملاري، وبالتايل فإن هذه البي
 من املناقشة السابقة أن فرصة وجود كائنات دقيقة فّعالة مسببة للتحلل تكون أكرب يف البيئات   وعليه، فإنه ميكن أن نستنتج      ٨-٢

نتجة بكميات كبرية باملقارنة باملواد     وهو احلال باألكثر بالنسبة للمواد الكيميائية امل      (األكثر تعرضاً، أي اليت تتلقى املواد بصورة دائمة         
وكثرياً ما تكون هذه البيئات غنية بالغذاء، ولذلك، قد يتطلب التحلل تركيزات مرتفعة نسبياً من               ). الكيميائية اليت تنتج بكميات أقل    

سيما األنواع الفعالة املـسببة       وال ة،ومن ناحية أخرى، قد تفتقر املياه النقية إىل األنواع األحيائية الفعال          . املواد قبل بدء عملية التحلل    
  .لتحلل املنتجات الكيميائية اليت تلقى يف البيئة أحيانا متفرقة فقط، مثل املواد الكيميائية اليت تنتج بكميات قليلة

  العوامل املتعلقة مبواد األساس  -٣
  تركيز املادة املختربة  ١-٣
باملقارنـة مـع    ) ل/ مغم ١٠٠ - ٢(ع االختبار بتركيزات مرتفعة جدا      يف معظم االختبارات املعملية، تضاف املادة موض        ١-١-٣

وبصفة عامة، ال يدعم منو الكائنات الدقيقـة  . ل اليت يتوقع وجودها يف البيئة املائية/التركيزات املناظرة األدىن يف نطاق ميكروغرامات 
ل تقريباً؛ بل إنه عندما تكون التركيزات أقل من / ميكروغرام١٠عندما تقل تركيزات مادة األساس دون مستوى قيمة حدية مقدارها   

ورمبا يفسر هذه القيمة احلديـة  . (OECD, 1995) امليكروبية اجملموعةذلك، ال يتوفر القدر الكايف من الطاقة الالزمة الستمرار حياة 
وهذا يعـين  . (Scow, 1982)ة أنزميية الدنيا االفتقار إىل احلافز الكايف عند هذا املستوى من تركيز مادة األساس لبدء حدوث استجاب

بصفة عامة أن تركيزات مواد عديدة موجودة يف البيئة املائية منخفضة حبيث يصعب أن تشكل هذه املركبات مواد أساس أولية بالنسبة 
  .للكائنات الدقيقة املسببة للتحلل
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 حسبما هو مبني يف معادلة (Ks)ة لثابت التشبع بالنسب (So)ومـن ناحية أخرى، تعتمد حركية التحلل على تركيز املادة   ٢- ١- ٣
 يف املائة من سرعة النمو النوعية ٥٠وثابت التشبع هو تركيز مادة األساس الذي تالحظ عنده سرعة منو نوعية متثل . Monodمونو 

ركيـزات مـادة     عندما تكون ت   (OECD, 1995)وميكـن متثيل التحلل حبركية من الدرجة األوىل أو حبركية لوجستية           . القصوى
ويف حالة اخنفاض كثافة الكائنات الدقيقة . األساس أقل كثرياً من ثابت التشبع، وهو ما ميثل الوضع العادي يف معظم البيئات املائية     

  امليكروبية مبعدالت متناقصة دوماً وهواجملموعة، تنمو )على سبيل املثال يف املياه الشحيحة الغذاء) (مل/ خلية٥١٠ -  ٣١٠أقل من (
، ال يكـون  )على سبيل املثال يف البيئات الغنية بالغذاء(ويف حالة وجود الكائنات الدقيقة بكثافة أعلى    . مييز احلركية اللوجستية    ما

تركيز مادة األساس كبرياً بقدر يكفي ملؤازرة منو اخلاليا وتنطبق حركية من الدرجة األوىل، أي أن معدل التحلل يتناسب تناسباً                     
ويف الواقع العملي، قد يتعذر التمييز بني هذين النوعني من احلركيـة بـسبب عـدم موثوقيـة                  . يز مادة األساس  طردياً مع ترك  

  .(OECD, 1995)  البيانات
قد ال تتحلل كمواد أسـاس      ) ل، مثالً / ميكروغرام ١٠أقل من   (وخالصة القول، إن املواد املوجودة بتركيزات منخفضة          ٣-١-٣

 التركيزات األعلى، قد تتحلل املواد السهلة التحلل كمواد أساس أولية يف البيئة مبعـدل حتلـل يتناسـب                   ويف. أولية يف البيئة املائية   
  .ويناقش أدناه حتلل املواد إىل مواد أساس ثانوية. ما مع تركيز املادة حد إىل
  وجود مواد أساس أخرى  ٢-٣
ها مادة أساس وحيدة بالنسبة للكائنات احليـة، بينمـا        يف االختبارات القياسية، تضاف املادة موضع االختبار باعتبار         ١- ٢- ٣

ويف املياه الطبيعية، كثرياً ما توجد تركيزات للكربون العـضوي املـذاب يف   . يوجد يف البيئة عدد كبري من مواد األساس األخرى        
 ذلك، فإن جزءاً كبرياً من ومع.  ِضْعف باملقارنة بأي ملوث من امللوثات١ ٠٠٠ل، أي إىل عامل يبلغ / مغم كربون١٠- ١النطاق 

  .هذا الكربون العضوي يكون مستدمياً يف البيئة املائية، مع تزايد نسبة املادة املستدمية كلما بعدت املسافة من الساحل
ة ويتمعدن هذا النضيح بسرعة كبري    . وتتغذى البكتريا يف املياه الطبيعية بالدرجة األوىل على املواد اليت تنضح من الطحالب              ٢-٢-٣
وهكذا، نظـراً ألن الكائنـات   .  امليكروبية الطبيعيةاجملموعاتمما يوضح أن هناك قدرة عالية للتسبب يف التحلل لدى  ) خالل دقائق (

الدقيقة تتنافس على املواد املتنوعة يف املياه الطبيعية، فإنه يوجد ضغط انتقائي فيما بينها يؤدي إىل زيادة يف أعداد األنواع األحيائيـة                      
وقد أوضحت اخلربة مـن  . هازية القادرة على التغذي من مواد األساس السريعة التمعدن، بينما يكبت منو األنواع األكثر ختصصاً     االنت

عزل أنواع البكتريا القادرة على التسبب يف حتلل مواد متنوعة غريبة عن احليويات أن هذه الكائنات كثرياً ما تنمو ببطء نسبياً وتعيش                     
ويف حالة وجود كائنات دقيقة فّعالة يف البيئة، قد تتزايد أعـدادها إذا             . معقدة يف تنافس مع البكتريا األسرع منواً      على مصادر كربون    

ومع ذلك، فإن معظم    . انطلقت مواد األساس النوعية الغريبة عن احليويات بصفة مستمرة وكان تركيزها يف البيئة كافياً ملؤازرة منوها               
  .دة يف البيئة املائية بتركيزات منخفضة وال تتحلل إال كمواد أساس ثانوية ال تدعم النموامللوثات العضوية تكون موجو

ومن ناحية أخرى، قد يؤدي وجود مواد أساس سريعة التمعدن بتركيزات أعلى إىل تسهيل التحول املبـدئي للجـزيء                     ٣-٢-٣
. األيض املشترك متاحاً ملزيد من التحلـل والتمعـدن        وميكن حينئذ أن يصبح ناتج      . الغريب عن احليويات عن طريق األيض املشترك      

  .وهكذا، قد يؤدي وجود مواد أساس أخرى إىل زيادة إمكانيات حتلل مادة ما
وهكذا ميكن استنتاج أن وجود مواد أساس متنوعة يف املياه الطبيعية، ومن بينها مواد أساس سريعة التمعدن، قد يسبب،                     ٤-٢-٣

ومـن ناحيـة   . كبت منو الكائنات الدقيقة القادرة على التسبب يف حتلل امللوثات املوجودة بكميات ضئيلة    من ناحية، ضغطاً انتقائياً ي    
وقد ختتلف األمهية النسبية هلذه العمليـات       . أخرى، ميكن أن يسهل حتلالً متزايداً عن طريق أيض مشترك مبدئي، يعقبه متعدن أسرع             

  .ئية واملادة، وال ميكن حىت اآلن إثبات أي تعميمحتت الظروف الطبيعية تبعاً لكل من الظروف البي
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  العوامل املرتبطة بالبيئة  -٤
إال أن أمهية التـأثري     . تتحكم املتغريات البيئية يف النشاط امليكرويب العام بقدر أكرب من التحكم يف عمليات التحلل احملددة                ١-٤

  .(Scow, 1982)تتباين بني خمتلف النظم اإليكولوجية واألنواع امليكروبية 
  إمكانات األكسدة واالختزال  ٢-٤

فاحملتوى من األكسجني وإمكانـات     . ميكن أن ميثل وجود األكسجني أحد أهم العوامل البيئية اليت تؤثر يف قابلية التحلل               
الحظة وجود الكائنات االختزال واألكسدة املرتبطة به حتدد نطاق وجود األنواع املختلفة من الكائنات الدقيقة يف البيئات املائية، مع م

اهلوائية يف الطور املائي ويف الطبقة العليا من الترسبات ويف أجزاء من حمطات معاجلة مياه الصرف، ووجود الكائنـات الالهوائيـة يف        
ؤ بقابلية  وتسود الظروف اهلوائية يف معظم أجزاء الطور املائي، وينبغي أن يبىن التنب           . الترسبات وأجزاء من حمطات معاجلة مياه الصرف      

غري أن احملتوى من األكسجني قد يكون شديد االخنفاض يف بعض البيئات املائية             . التحلل األحيائي على أساس نتائج اختبارات هوائية      
 ويف تلـك الفتـرات،    . يف فترات معينة من السنة بسبب طمر احملتوى الغذائي للبيئة وما يتبعها من حتلل املادة العضوية املتكونة فيها                 

تمكن الكائنات اهلوائية التنفس من التسبب يف حتلل املادة الكيميائية، لكن العمليات الالهوائية قد تتوىل هذا الدور إذا كانت املادة                   ت ال
  . الكيميائية قابلة للتحلل يف الظروف الالهوائية

  درجة احلرارة  ٣-٤
اختبارات (س °٢٥ - °٢٠ية عند درجات حرارة وجيرى معظم االختبارات املعمل. متثل درجة احلرارة معياراً مهماً أخر  

س نظـرا ألن هـذه      °٣٥، لكن االختبارات الالهوائية ميكن أن جترى عند درجة          )قابلية التحلل األحيائي اهلوائي السهل القياسية     
 بني أقـل    ويالحظ النشاط امليكرويب يف البيئة يف درجات حرارة تتراوح        . الدرجة حتاكي على حنو أفضل ظروف مفاعالت احلمأة       

س، ويتضاعف معدل التحلل تقريباً مع      °٣٠ – °١٠غري أن درجات احلرارة املثلى رمبا تقع يف النطاق          . س°١٠٠ إىل   °صفر  من
 بشدة خارج هذا النطاق املسببة للتحللويقل نشاط الكائنات . (de Hanau, 1993)س داخل هذا النطاق °١٠كل زيادة مقدارها 

البكتريا املستحرة أي احملبة للحرارة والبكتريا اليت تزدهر يف درجات حرارة           (واع األحيائية املتخصصة    األمثل بينما تزدهر بعض األن    
وعند إجراء استكمال خارجي من الظروف املعملية، ينبغي مراعاة أن بعض البيئات املائية تكون مغطاة باجلليد                ). منخفضة نسبياً 

  .لل ضئيل وقد ال يتوقع حدوث حتلل على اإلطالق أثناء فصل الشتاءطوال فترات طويلة من السنة حبيث ال حيدث سوى حت
  األس اهلدروجيين  ٤-٤

بيد أنه بالنسبة للبكتريا كمجموعة، تزيد      . توجد كائنات دقيقة نشطة يف نطاق األس اهلدروجيين املوجود يف البيئة بأكمله             
، يتناقص ٥وعند األس اهلدروجيين األقل من . ٨ و٦س اهلدروجيين بني البيئة القلوية اخلفيفة النشاط البكتريي، ويقع النطاق األمثل لأل

أما الفطريات كمجموعة، فإن نشاطها يزيد يف الظروف احلمضية اخلفيفة، ويقع النطاق األمثل لألس              . النشاط األيضي للبكتريا بشدة   
دروجيين لنشاط حتلل املـواد العـضوية بواسـطة    وهكذا، قد يقع النطاق األمثل لألس اهل. (Scow, 1982) ٦ و٥اهلدروجيين هلا بني 

  .، وهو النطاق السائد غالباً يف البيئة املائية٨ و٥الكائنات الدقيقة بني 
  وجود املغذيات  ٥-٤

غري أنه من النادر أن تكون . ضرورياً للنمو امليكرويب  ) النتروجني والفوسفور (كثرياً ما يكون وجود املغذيات غري العضوية          
. ت فقط هي العامل احملدد لنشاط الكائنات الدقيقة يف البيئة املائية، حيث يغلب أن حتدد مادة األساس منو الكائنات الدقيقة        هذه املغذيا 

  .إال أن وجود املغذيات غري العضوية يؤثر يف منو الكائنات املنتجة األساسية، ومن مث أيضاً يؤثر يف توافر النضيح السهل التمعدن
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  ٩املرفق 

  لثالثالتذييل ا
   لتعيني معامل التركز األحيائي وثابت التوزعوالتقديريةاملبادئ األساسية للطرائق التجريبية 

   للمواد العضوية(Kow)بني األوكتانول واملاء 

  (BCF)معامل التركّز األحيائي   -١
  تعريف  ١-١

ركيزها يف الوسط احمليط، وهو املاء يف هذه معامل التركز األحيائي هو النسبة بني تركيز املادة الكيميائية يف األحيائيات وت  
وميكن قياس هذا املعامل بالتجربة مباشرة يف ظروف حالة االتزان أو حسابه بنسبة ثابت معدل االمتصاص من . احلالة، يف حالة االتزان

  .الدرجة األوىل وثابت معدل الزوال، وهي طريقة ال تتطلب بلوغ ظروف حالة التوازن
  سبة للتقدير العملي ملعامل التركز األحيائيالطرائق املنا  ٢-١
وثِّقت واعُتمدت توجيهات اختبار خمتلفة للتقدير العملي للتركز  األحيائي يف األمساك؛ وأكثر التوجيهات شيوعاً يف                  ١- ٢- ١

لقياسـي  ، واملعيـار ا (OECD, 1996) ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي      ٣٠٥التطبيق مها توجيه االختبار 
(ASTM E 1022-94) . وحل حمل اإلصدار السابق ١٩٩٦ لعام ٣٠٥وقد أُجري تنقيح للمعيار ،OECD 305A-E, (1981) . وعلى

، فإنه يسمح باسـتخدام الـنظم شـبه الـساكنة     (OECD 305, 1996)) الدينامي( تفضيل نظم اختبار اجلريان املطرد  منرغمال
. ، شريطة استيفاء معايري الصالحية بشأن معدالت نفوق وثبات ظروف االختبار(ASTM E 1022-94)) مع جتديد املاء  الساكنة(

  ).٣ >أوم لوك(ويفضل استخدام طرائق اجلريان املطرد يف حالة املواد األليفة للدهون 
  :مبا يلي يتعلق ، لكن الظروف التجريبية املبينة فيهما خمتلفة، وال سيما فيماOECD 305 وASTMوتتشابه مبادئ التوجيهني   ٢-٢-١

  ؛)النظام الساكن، أو شبه الساكن، أو الدينامي(طريقة اإلمداد مباء االختبار   )أ(
  ؛)التنظيف(اشتراط إجراء دراسة للتنقية   )ب(
  الطريقة الرياضية حلساب معامل التركز األحيائي؛  )ج(
  عدد القياسات يف املاء، وعدد عينات األمساك؛: تواتر أخذ العينات  )د(
  شتراط قياس احملتوى الدهين لألمساك؛ا  )ه(
 .احلد األدىن ملدة مرحلة االمتصاص  )و(

). التنقية أو التنظيف  (، ومرحلة ما بعض التعرض      )االمتصاص(مرحلة التعرض   : ويتكون االختبار بصفة عامة من مرحلتني       ٣-٢-١
 يومـاً   ٢٨ومرحلة التعرض ملدة    . األقل من املادة املختربة   وأثناء مرحلة االمتصاص، تعرٍَِِّض جمموعات منفصلة من األمساك لتركيزين على           

وميكن حتديد املدة الالزمة لبلوغ ظروف حالة االتزان على أساس عالقـات            . ضرورية، إال إذا مت بلوغ حالة االتزان قبل انتهاء هذه املدة          
علـى  ) log k2 = 1.69 – 0.53 log Kow (Gobas et al. 1989):  أوSpacie et Hamelink, 1982 log k2 = 1.47 – 0.41 log Kow)(الترابط 

 شريطة أن يتبـع  1n(1–0.95)/k2- يف املائة مثالً باستخدام قيمة ٩٥ لبلوغ حالة اتزان (d)وهكذا ميكن حساب الزمن املتوقع      . سبيل املثال 
وُتجرى متابعة تركيز مادة    . من مادة االختبار  وُتنقل األمساك يف مرحلة التنقية إىل وسط خالٍ         . التركز األحيائي حركية من الدرجة األوىل     
وكما هـو احلـال     . ويعرب عن معامل التركز األحيائي تبعاً للوزن الرطب اإلمجايل لألمساك         . االختبار يف األمساك طوال مرحليت االختبار     

 كما أن هناك عالقة منـاظرة بـني         بالنسبة ملواد عضوية كثرية، توجد عالقة واضحة بني القدرة على التركز األحيائي واأللفة للدهون،             
لذلك، ينبغي من أجل تقليل هذا املصدر للتباين يف نتائج االختبارات يف حالة . احملتوى الدهين ألمساك االختبار والتركيز املالحظ هلذه املواد

،  OECD 305,) 1996يل جلسم األمساك املواد الشديدة األلفة للدهون أن يعرب عن التركز تبعاً للمحتوى الدهين باإلضافة إىل الوزن اإلمجا
(ECETOC (1995) . ويبىن هذان التوجيهان على افتراض أن التركز األحيائي ميكن تقريبه بعملية من الدرجة األوىل)   منـوذج أحـادي
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نقيـة مـن   معدل الت: k2معدل امتصاص من الدرجة األوىل، : k1، حيث k1/k2 = BCF، وبذلك يكون معامل التركز األحيائي )املرحلة
أما إذا كانت التنقية تتبع حركية ثنائية املرحلة، أي أنه ميكن مالحظـة معـدلني              . الدرجة األوىل، معرباً عنهما بتقريب لوغاريتمي خطي      

وإذا تبني وجود حركية من الدرجة الثانية، فإن معامل         .  ميكن أن خيفّض معامل التركز بشكل واضح       k1/k2متميزين للتنقية، فإن التقريب     
  . املاء- يف نظام األمساك "حالة االتزان"التركيز يف املاء، شريطة بلوغ / التركيز يف األمساك:لتركز األحيائي ميكن تقديره من العالقةا
وإىل جانب املعلومات عن تفاصيل حتضري العينات وختزينها، جيب أن تتوفر طريقة حتليلية مناسبة تتوفر فيها شروط الدقة                    ٤-٢-١

ويف حالة عدم توفر هذه العناصر، يتعذر تعـيني         . سية الالزمة لقياس كمية املادة يف حملول االختبار ويف املادة احليوية          والصحة واحلسا 
إال أنـه   .  استخدام مواد اختبار موسومة إشعاعياً حتليل عينات األمساك واملـاء           أن يسهل  وميكن. قيمة حقيقية ملعامل التركز األحيائي    

 وجود املادة األم  وناتج تظهر اإلشعاعي الكلي مصحوبة بطريقة حتليلية نوعية، فإن هذه القياسات ميكن أن تكن قياسات النشاط مل ما
ومـن املهـم    . ، اليت اندجمت مع اجلزيئات العضوية يف أنسجة األمساك         وما حيتمل أن ينتج عنه من الكربونات        احملتملة األيض) نواتج(

ويف حالة استخدام . تركز األحيائي متييز املادة األم من نواتج األيض احملتملة بشكل واضحبشكل أساسي لتعيني قيمة صحيحة ملعامل ال    
أو تنقية العينات حبيث    ) أي للمادة األم ونواتج التحليل    ( حتليل للرقم اإلشعاعي الكلي      إجراءمواد موسومة إشعاعياً يف االختبار، ميكن       
  .ميكن حتليل املركب األم بصورة منفصلة

وتشري . أوم، فإن الِقيم املقيسة ملعامل التركز تتجه إىل االخنفاض عندما تزيد قيمة لو ك٦ أعلى من أوما كان نطاق لو كوإذ  ٥-٢-١
التفسريات النظرية هلذه العالقة الالخطية بصورة رئيسية إىل حدوث حتول أحيائي، أو اخنفاض حركية النفاذية الغشائية، أو اخنفـاض                   

وميكن أن تتدخل عوامل أخرى، مثل األخطاء التجريبية، من قبيل عدم بلـوغ             . كبرية يف الليبيدات األحيائية   قابلية ذوبان اجلزيئات ال   
وجيـب،  . حالة االتزان، واخنفاض التوافر احليوي بسبب االمتصاص على املواد العضوية املوجودة يف الطور املائي، واألخطاء التحليلية               

، ألن هذه   ٦ على   أومبيانات التجريبية ملعامل التركز األحيائي للمواد اليت تزيد فيها قيمة لوك          فضالً عن ذلك، توخي احلذر عند تقييم ال       
  .٦ عن أومالبيانات ستكون متسمة بقدر أكرب من عدم الثقة باملقارنة بقيم معامل التركز املعينة للمواد اليت تقل فيها قيمة لو ك

  (log Kow) )أوملوك(لوغاريتم معامل التوزع بني األوكتانول واملاء   -٢
  التعريف واعتبارات عامة  ١-٢
وعلى هذا النحو، ميثـل     . عن مقدار ألفة مادة ما للدهون     ) أوملو ك (أكتانول واملاء   -يعّبر لوغاريتم معامل التوزع بني ع       ١-١-٢

تم معامل التوزع، مثل االمتصاص     وتشتق عمليات توزيع عديدة باستخدام لوغاري     .  معياراً أساسياً يف تقدير املصري البيئي للمواد       أوملوك
  . يف التربة والترسبات، والتركز يف الكائنات العضوية

 يف تشابه عملية التوزع بني الطور الليبيدي يف األمساك واملاء مع أومويتمثل أساس العالقة بني التركز األحيائي وقيمة لو ك        ٢-١-٢
 من قدرة األوكتانول على أن يكون بديال مقبوالً لليبيدات املوجودة أومم كوينشأ سبب استخدا.  أوكتانول واملاء-عملية التوزع بني ع

 وقابليـة ذوبـان املـواد يف زيـت كبـد احلـوت              أوموهناك عالقـات واضحة بدرجة عالية بني قيمة لو ك        . يف أنسجة األمساك  
وجـد يف ليبيـدات أمسـاك امليـاه     والتريولني هو أحد أوفر مركبات ثالثي أسيل غليـسرول الـيت ت  . (Niimi, 1991) والتريولني

  .(Henderson and Tocher, 1987) العذبة
 جمموعة البيانات األساسية اليت تقدم للمـواد         متطلبات  هو أحد  (Kow) أوكتانول واملاء    -وتعيني معامل التوزع بني ع        ٣-١-٢

 غري ممكنة على الـدوام،      أوم ألن التعيني العملي لقيمة لو ك      ونظراً. اجلديدة واملواد القائمة اليت تتمتع بأولية يف التبليغ باالحتاد األورويب         
 Kowعلى سبيل املثال يف حالة املواد الشديدة الذوبان يف املاء واملواد الشديدة األلفة للدهون، فإنه ميكن استخدام قيمة ملعامل التـوزع          

ات احلذر عند استخدام قيم العالقات الكمية بني        غري أنه جيب توخي أقصى درج     .  النشاط -مشتقة من قيمة للعالقة الكمية للتركيب       
  ).على سبيل املثال املواد املخفّضة للتوتر السطحي ( خمتربياًالتركيب والنشاط يف حالة املواد اليت ال ميكن الوصول إىل حتديدها

   جتريبيا(Kow)الطرائق املناسبة لتحديد قيم معامل التوزع بني األوكتانول واملاء   ٢-٢
) االستـشراب (، مها طريقة القارورة اهلزازة وطريقة الكروماتوغرافيا        أومت طريقتان خمتلفتان للتعيني العملي لقيم ك      ورد  ١-٢-٢

 EPA-OTS؛ EEC A.8 (1992)؛ OECD 117 (1983)؛ OECD 107 (1995)، يف توجيهات قياسية مثل (HPLC)السائلية العالية األداء 

وال تقتصر البيانات املوصى هبا على البيانات الناجتة من استخدام طريقة القـارورة  . ASTM (1993)؛ EPA-FIFRA (1982)؛ (1982)

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

531 

ملواد الشديدة األلفة للدهون اليت تذوب بـبطء يف املـاء تعتـرب    ا يف حالةإذ إنه . اهلزازة أو الطريقة الكروماتوغرافية وفقاً للتوجيهات 
 De Bruijn et al., 1989; Tolls et Sijm, 1993; OECDثر موثوقية بصفة عامة البيانات الناجتة من استخدام طريقة التقليب البطيء أك

Draft Guideline, 1998) .( وجيري يف الوقت احلاضر اختبار دائري لطريقة التقليب البطيء متهيداً لوضع توجيه هنائي ملنظمة التعاون
  .والتنمية يف امليدان االقتصادي

  طريقة القارورة اهلزازة  ٢-٢-٢
ولتعيني معامل التوزع جيب بلوغ .  أوكتانول-بدأ األساسي للطريقة هو قياس ذوبان املادة يف طورين خمتلفني، املاء وعامل  

وتنطبق طريقة القارورة اهلزازة عندما . حالة االتزان بني مجيع املكونات املتفاعلة يف النظام، ومن مث يعني تركيز املواد الذائبة يف الطورين
 إال على املواد النقية القابلة  أساساًوال تنطبق طريقة القارورة اهلزازة. (OECD 107, 1995) ٤ إىل ٢- يف النطاق من ومأتقع قيمة لوك

  .س°٢٥ - ٢٠يف النطاق ) س°١± (  أوكتانول، وجيب إجراؤها حتت درجة حرارة ثابتة -للذوبان يف املاء وع 
  ة العالية األداءالسائلي) االستشراب(طريقة الكروماتوغرافيا   ٣-٢-٢

 يف أعمدة حتليلية معبأة بطور صلب متاح جتارياً حيتوي (HPLC)السائلية العالية األداء  ) االستشراب (جترى الكروماتوغرافيا     
وتتحرك املواد الكيميائية احملقونة بطول العمود مبعـدالت        . مربوطة كيميائياً على السيليكا   ) ١٨، ك ٨مثل ك (سالسل هدروكربون طويلة    

وال تنطبق الطريقة الكروماتوغرافية علـى      . تلفة بسبب اختالف درجات التوزع بني الطور املائي املتحرك وطور اهلدروكربون الثابت           خم
. األمحاض والقلويات القوية، أو املركبات الفلزية املعقدة، أو املواد املخفِّضة للتوتر السطحي، أو املواد اليت تتفاعل مع  مادة الشطف املذيبة

وهذه الطريقة ذات حساسية أقل . (OECD 117, 1989) ٦ يف النطاق صفر إىل أومتنطبق الطريقة الكروماتوغرافية عندما تقع قيمة لو كو
  .لوجود الشوائب يف املركب املخترب باملقارنة بطريقة القارورة اهلزازة

  طريقة التقليب البطيء  ٤-٢-٢
 ٨,٢ إىل   أوم للمركبات اليت يصل فيها لـو ك       أوم دقيق وصحيح لقيمة ك    تتيح طريقة التقليب البطيء احلصول على تعيني        

(De Bruijn et al., 1989) . ويف حالة املركبات الشديدة األلفة للدهون، تكون طريقة القارورة اهلزازة معرضة حلدوث أخطاء جتريبية
ارجي خارج حدود نطاق التدريج من أجل احلصول        ، ويف الطريقة الكروماتوغرافية، يلزم عمل استكمال خ       )تكّون القطريات الدقيقة  (

  .أومعلى تقديرات لقيمة ك
ولتعيني معامل التوّزع خيلط املاء واألوكتانول واملركب املخترب حىت يتحقق االتزان فيما بينها، مث يقاس تركيز املركـب                    

جريبية املرتبطة بتكوين القطريات الدقيقة، إىل حد وميكن التغلب يف طريقة التقليب البطيء على الصعوبات الت. املخترب يف كال الطورين
 التقليب تـدفقاً انـسيابياً إىل   وحيقق. ما، بتحقيق حالة االتزان بني املاء واألوكتانول واملركب املخترب يف مفاعل يعرض لتقليب بطيء   

  .ما بني األوكتانول واملاء، ويعجل التبادل بني الطورين بدون تكوين قطريات دقيقة حد
  طريقة العمود املولّد  ٥-٢-٢

ويف هذه الطريقة، يستخدم عمود مولِّـد       .  هي طريقة العمود املولّد    أومهناك طريقة أخرى متعددة املزايا لقياس لو ك         
 - ويعبأ العمود مبادة ماصة صلبة ويشبع بتركيز ثابت من املادة املختربة يف ع              . لتوزيع املادة املختربة بني طوري األوكتانول واملاء      

وميثل احمللول املائي الذي خيرج من العمود       . وتشطف املادة املختربة من العمود املولد املشبع باألوكتانول باستخدام املاء         . كتانولأو
وامليزة األساسية لطريقة العمود املولد باملقارنة بطريقة       . تركيز اتزان املادة املختربة اليت انفصلت عن طور األوكتانول إىل طور املاء           

لذلك، فإن هذه الطريقة مفيدة بوجه خاص لقياس قـيم          . ورة اهلزازة هي أن األوىل تتجنب متاما تكوين املستحلبات الدقيقة         القار
ويرد وصف تفصيلي لطريقة العمود املولد      . ويتمثل عيب طريقة العمود املولد يف أهنا تتطلب أجهزة معقدة         . ٤,٥ األقل من    أوملوك
  .Toxic Substances Control Act Test Guidelines” (USEPA 1985)"يف 
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  ")QSARاستخدام قيم  "٦-١٠ أيضاً م رنظا( أوم النشاط لتعيني قيمة لو ك–استخدام قيم العالقات الكمية للتركيب   ٣-٢
وتوضع الطرائق الشائعة االستخدام على ثوابـت  . (Kow) أوم لتقدير قيمة ك"QSAR"وضعت وما زالت توضع عدة قيم     ١-٣-٢

ويوصـى  . جلزيء ويقوم النهج التجزيئي على إضافة بسيطة لقيم ألفة األجزاء املفردة يف اجلزيء للدهون يف أي جزيء بعينه                 أجزاء ا 
 لتقدير املخاطر، اجلزء الثالث، يف حالة 1996) األوروبية، للمفوضية(باستخدام ثالثة برامج حاسوبية جتارية يف الوثيقة التوجيهية التقنية 

  .مستمدة من التجاربعدم توفر بيانات 
 لالستخدام يف تصميم CLOGP (Daylight Chemical Information Systems, 1995)وكان قد شرع يف وضع الربنامج   ٢-٣-٢

 للمركبـات  أوموحيسب الربنامج قيم لو ك. (Hansch and Leo, 1979)ويقوم النموذج على اإلجراءات احلسابية هلانش وليو . العقاقري
 لألمالح وللمركبات الـيت     أومغري أنه ال ميكن حساب قيم لو ك       . أو كب /توي ذرات ك، يد، ن، أ، هالوجني، فو، و        العضوية اليت حت  

 للمواد املتأينة، أومومتثل نتائج حساب لو ك). باستثناء مركبات النترو وأكاسيد النتروجني ((Formal Charges)حتمل شحنات شكلية 
وبـصفة عامـة،    . كربوكسيلية، الشكل املتعادل أو غري املتأين وتتوقف على األس اهلدروجيين         مثل الفينوالت واألمينات واألمحاض ال    

غري أن دراسة أجراهـا  . (European Commission, 1996, part III) ٥ بني صفر وأوميعطي الربنامج نتائج واضحة يف نطاق قيم لو ك
 مع قيمه التقديرية، أوضحت أن الربنامج يتنبأ بدقـة  أوم للوغاريتم لوك، الذي قارن القيم املقيسة يف التجربة(Niemelä, 1993)نيماال 

ويف . (n = 501, r2 = 0.967) ٩ من أقل من صفر إىل أعلى من أوم لعدد كبري من املواد الكيميائية العضوية يف نطاق لو كأومبقيمة لو ك
ـ ٧ ٠٠٠دراسة حتقق مماثلة أخرى تناولت أكثر من   CLOGP (PC version 3.32, EPAتخدام الربنـامج   مادة، كانت النتائج باس

version 1.2  (على النحو التايل :r2 = 0.89, s.d = 0.58, n = 7221 .       وتوضح دراسـات التحقـق هـذه أنـه ميكـن اسـتخدام
 يكون حمدود CLOGPوذكر أن الربنامج .  يف حالة عدم توفر بيانات جتريبأوم لتقدير قيم موثوق هبا للوغاريتم لو كCLOGP الربنامج

غري أنه بالنسبة للمواد األنيونية املخفضة . (OECD, 1993). املوثوقية بالنسبة للمركبات االستخالبية واملواد املخفضة للتوتر السطحي
  .CLOGP (Roberts, 1989)(، اقترحت طريقة تصحيح لتقدير قيم معدَّلة للربنامج (LAS)للتوتر السطحي 

 األجزاء التركيبية للجزيء ومعامل KOWWIN (Syracuse Research Corporation) أو LOGKOWويستخدم الربنامج   ٣-٣-٢
أو /ك، يد، ن، أ، هالوجني، س، لث، ص، بو، و         :  للمواد العضوية اليت حتتوي الذرات التالية      أوموحيسب الربنامج قيم لو ك    . تصحيح
وميثـل  ). مثل أكاسيد النتروجني ومركبات النتـرو     (شكلية   للمركبات اليت حتمل شحنات      أوموميكن أيضاً حساب قيم لو ك     . الزئبق

 للمواد املتأينة، مثل الفينوالت واألمينات واألمحاض الكربوكسيلية، الشكل املتعادل أو غري املتأين، ولذلك تتوقف               أومحساب قيم لو ك   
مثــل إيثوكـسيالت الكحـول      (لسطحـي  وقد ميكن التنبؤ بالنسبة لبعض املواد املخفضة للتوتر ا        . النتائج على األس اهلدروجيين   

(Tolls, 1998) واألصباغ واملواد املتفككة باستخدام برنامج ،LOGKOW (Pedersen et al., 1995) .    وعمومـاً، يعطـي الربنـامج
، شأنه LOGKOWوقد مت التحقق من صالحية الربنامج . (TemaNord 1995: 581) ٩ من صفر إىل أومتقديرات واضحة يف نطاق لو ك

  .ويوصى باستخدامه ألغراض التصنيف بسبب موثوقيته، وتوفره جتارياً وسهولة استخدامه) ٢اجلدول  (CLOGPن الربنامج شأ
 مادة عضوية مجعت من ٨٠٠ من جمموعة بيانات متباينة مشلت AUTOLOGP (Devillers et al. 1995))واشتق الربنامج   ٤-٣-٢

 ميكـن   وال . للمواد الكيميائية العضوية اليت حتتوي ذرات ك، يد، ن، أ، هالوجني، فو، كـب              أوموحيسب الربنامج قيم لو ك    . الدراسات املنشورة 
وميكن .  لبعض املركبات اليت حتمل شحنات شكلية، باستثناء مركبات النتروأومكذلك ال ميكن حساب لو ك.  لألمالحأومحساب لو ك

نات، واألمحاض الكربوكسيلية، وإن كان ينبغي مالحظة االعتماد علـى   للمركبات املتأينة مثل الفينوالت، واألمي  أومحساب قيم لو ك   
ووفقاً للمعلومات املتاحة يف الوقت الراهن،      . AUTOLOGPوجترى حالياً حتسينات لتوسيع نطاق انطباق الربنامج        . األس اهلدروجيين 

  .(European Commission, 1996)) ٥> مأولو ك(يعطي هذا الربنامج قيماً صحيحة، وال سيما للمواد الشديدة األلفة للدهون 
 قيد التطوير مبخترب البحوث البيئية التابع لوكالة محاية البيئة يف أثينا بوالية جورجيا األمريكية، SPARCوال يزال النموذج   ٥-٣-٢

ية احلرارية الكيميائيـة     يقوم على مبادئ الدينام    (mechanistic) هو منوذج آيل     SPARCوالنموذج  . وليس متاحاً بعد لالستخدام العام    
 عن النمـاذج الـيت تـستخدم        SPARCلذلك، خيتلف النموذج    . وليس منوذجاً تعليلياً يقوم على معرفة مستقاة من بيانات املالحظة         

 جملموعة تدريبيـة مـن املـواد       أوم يف أنه ليست هناك حاجة إىل بيانات مقيسة للوغاريتم لو ك           CLOGP) و (QSAR KOWWIN قيم
وال يتيح  .  أحيانا حسب الطلب، لقائمة من أرقام دائرة املستخلصات الكيميائية         SPARCوتطبق وكالة محاية البيئة برنامج      . الكيميائية
ويـستخدم  . ٥ فيها علـى     أوم إال للمركبات اليت تزيد قيم لو ك       CLOGP أو   KOWWIN نتائج أفضل من الربنامج      SPARCبرنامج  

  . غري العضوية واملركبات الفلزية العضوية وحده بصورة عامة للمركباتSPARCالربنامج 
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وتوجد طرائق أخرى .  املبنية على املنهجيات التجزيئيةأوم حملة عامة عن طرائق تقدير لو ك١ويقدم هذا التذييل يف اجلدول   
  .، لكن ينبغي أال تستخدم إال على أساس كل حالة على حدة وعلى أساس مربرات علمية مناسبة فقطأوملتقدير قيم لوك

، املبنية على املنـهجيات     أوم النشاط لتقدير قيم لو ك     -طرائق استخدام العالقات الكمية للتركيب      ل استعراض عام   :١اجلدول 
 (Howard and Meylan, (1997))التجزيئية 

 إحصاءات املنهجية الطريقة
CLOGP 

Hansch and Leo (1979), 

CLOGP Daylight (1995) 

 Total n = 8942,  r2= 0,917,  sd = 0,482  تصحيحعوامل+ أجزاء جزيئية 
Validation: n = 501,  r2 = 0,967 

Validation: n = 7221,  r2 = 0,89,  sd = 0,58 
LOGKOW (KOWWIN) 

Meylan and Howard 

(1995), SRC 

   جزءا١٤٠ً
  تصحيحعامل ٢٦٠

Calibration: n = 2430, r2= 0,981, sd = 0,219, me = 0,161 
Validation: n = 8855, r2= 0,95, sd = 0,427,  me = 0,327 

AUTOLOGP 

Devillers et al. (1995) 
 إسهام ذرات أو جمموعات،٦٦

 Rekker and Manhold:لوفقاً 

(1992)  

Calibration: n = 800, r2= 0,96,  sd = 0,387 

SPARC 

قيد التطوير بوكالة محاية البيئة،
 أثينا، والية جورجيا

ارزم التركيـبعلى أساس خو  
 الكيميائي األساسي

 جملموعة مواد كيميائيةأومال تطلب أي بيانات مقيسة لقيم لو ك       
 للتدريب

Rekker and De Kort (1979) أجزاء جزيئية  
  تصحيحعوامل+ 

Calibration n = 1054,  r2 = 0,99  
Validation: n = 20,  r2 = 0,917,  sd = 0,53,  me = 0,40 

Niemi et al. (1992) MCI Calibration n = 2039,  r2  = 0,77  
Validation: n = 2039,  r2  = 0,49 

Klopman et al (1994) تصحيحعوامل+  جزءاً ٩٨  Calibration n = 1663,  r2  = 0,928,  sd = 0,3817 
Suzuki and Kudo (1990) جزءاً ٤٢٤ Total: n= 1686,  me = 0,35 

Validation: n = 221,  me = 0,49 
Ghose et al. (1988) 

ATOMLOGP 

 Calibration: n = 830,  r2 = 0,93,  sd = 0,47 أجزاء ١١٠
Validation: n = 125,   r2 = 0,87,  sd = 0,52 

Bodor and Huang (1992) مداري اجلزيء Calibration: n = 302,  r2 = 0,96,  sd = 0,31,  me = 0,24 
Validation: n  = 128,  sd  = 0,38 

Broto et al. (1984) 
ProLogP 

 Calibration: n = 1868,  me= ca. 0,4  أجزاء١١٠ 
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  ٩املرفق 

  التذييل الرابع
  تأثري العوامل اخلارجية والداخلية على القدرة على التراكم األحيائي للمواد العضوية

 العوامل املؤثرة على االمتصاص  -١

ومن . (Sijm et Linde, 1995)ت األليفة للدهون بصورة رئيسية مع حجم الكائن العضوي يتناسب معدل امتصاص املركبا  
العوامل ذات األمهية الكبرية بالنسبة ملعدل االمتصاص أيضاً عوامل خارجية مثل حجم اجلزيئات، والعوامل اليت تؤثر يف التوافر احليوي، 

  .وعوامل بيئية خمتلفة
  حجم الكائنات العضوية  ١-١

 ألن األمساك الكبرية تتسم بنسبة سطح خياشيم أقـل نـسبياً بالنـسبة للـوزن، فإنـه يتوقـع اخنفـاض ثابـت            نظراً  
. (Sijm and Linde, 1995; Opperhuizen and Sijm, 1990) يف األمساك الكبرية باملقارنة مع األمساك الـصغرية  (k1) االمتصاص معدل

ق املاء عرب اخلياشيم؛ واالنتشار خالل طبقات االنتشار املائية عند مستوى الطبقـة             كما أن امتصاص األمساك للمواد حمكوم أيضاً بتدف       
  .(ECETOC, 1995) مكونات الدم  ربطالظهارية للخياشيم؛ ومعدل تدفق الدم خالل اخلياشيم، وقدرة

  اجلزيئات حجم  ٢-١
ويتوقع فقدان . ميكن أن يؤثـر فـي امتصاص املادةال ختترق املواد املتأينة األغشية بسهولة؛ نظرا ألن األس اهلدروجيين املائي       

 )(Opperhuizen et al., 1985; Anliker et al., 1988(القدرة النفاذية لألغشية بالنسبة للمواد اليت تكون مساحة مقطعها املستعرض كبرية 
الغشائية بسبب حجم اجلزيئات عـن  وهكذا، يسفر فقدان النفاذية . (Opperhuizen, 1986))  نانومتر٤,٣ >(أو ذات سلسلة طويلة 
ويرجع تأثري الوزن اجلزيئي يف التركز األحيائي إىل التأثري يف معامل انتشار املادة، مما يقلل ثوابت معـدالت                  . فقدان كلي لالمتصاص  

  .(Gobas et al., 1986)االمتصاص 
  التوافر  ٣-١

ا أن تكون املادة موجودة يف املاء ومتاحة للنقل عرب خياشيم يلزم قبل أن تكون املادة قادرة على التركز األحيائي يف كائن م  
العوامل اليت تؤثر يف هذا التوافر يف الظروف الطبيعية وظروف االختبار على حد سواء التركز األحيائي الفعلي باملقارنة                  وتغري  . األمساك

 تركيزات   أن حتدث   توقع ميكناء دراسات التركز األحيائي،     ونظراً ألن األمساك تتغذى أثن    . مع القيمة التقديرية ملعامل التركز األحيائي     
مرتفعة نسبياً للمواد الذائبة واجلسيمات العضوية، وبالتايل ينخفض جزء  املادة الكيميائية املتاح فعالً لالمتصاص املباشر عن طريـق                   

 األليفة للدهون للمواد الدبالية الذائبـة   أن امتصاص املواد(McCarthy and Jimenez, 1985)وقد أوضح مكارثي وخيمنيز . اخلياشيم
كما أن االمتصاص يف . (Schrap et Opperhuizen, 1990)يقلل توافر املادة، وكلما زادت ألفة املادة للدهون كلما زاد اخنفاض التوافر 

 اخلـواص األحيائي وغريه مـن     املواد العضوية أو اجلسيمات العضوية أو السطوح عموماً قد يكون له تأثري أثناء قياس معامل التركز                 
ونظراً ألن التركز يف األمسـاك      .  الفيزيائية وجيعل من الصعب قياس معامل التركز األحيائي أو الصفات األخرى املناسبة            -الكيميائية  

لفة للدهون احملافظة على    ملواد الشديدة األ  ا فإنه من الضروري يف حالة    يرتبط ارتباطاً مباشراً باجلزء املتاح من املادة الكيميائية يف املاء،           
  .التركيز املتاح للمادة املختربة يف حدود ضيقة نسبياً أثناء مدة االمتصاص

وقد ال توجد يف ماء االختبار املواد السهلة التحلل األحيائي إال ملدة قصرية، لذلك قد يكون التركز األحيائي هلذه املـواد                       
  .ل املائي التركيز واملدة اليت تتاح فيها املادة للتركز يف الكائنات احليةوباملثل تقلل القابلية للتطاير والتحل. صغرياً
  العوامل البيئية  ٤-١

فمثالً، عندما ينخفض حمتوى املاء . قد تؤثر البارامترات البيئية املؤثرة يف فسيولوجيا الكائن العضوي أيضاً يف امتصاص املواد  
إال أنه قد . (McKim and Goeden, 1982)اء على خياشيمها لتلبية احتياجاهتا التنفسية من األكسجني حتتاج األمساك إلمرار مزيد من امل
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وقد ثبت أيضاً أن درجة . (Opperhuizen and Schrap, 1987)توجد عالقة اعتماد على النوع األحيائي كما يوضح أوبرهيزن وشراب 
، بينما مل جيد باحثون آخرون أي تأثري (Sijm et al., 1993)للدهون احلرارة قد تؤثر يف ثابت معدل االمتصاص بالنسبة للمواد األليفة 

  .(Black et al. 1991)متسق للتغريات يف درجة احلرارة 
 )التنقية (العوامل املؤثرة يف معدل اإلزالة  -٢

يـائي يف   يعتمد معدل اإلزالة بصورة رئيسية على حجم الكائن العضوي، واحملتوى من الليبيدات، وعملية التحـول األح                 
  .الكائن، وألفة املادة املختربة للدهون

  حجم الكائن العضوي  ١-٢
وقد اتضح، وبسبب النسبة املرتفعة بني      . تعتمد سرعة اإلزالة، شأهنا شأن سرعة االمتصاص، على حجم الكائن العضوي            

ملقارنة باألمساك الكبرية، فقد اتضح أن حالة با) على سبيل املثال يرقات األمساك(مسطح اخلياشيم إىل الوزن يف األمساك الصغرية احلجم    
حتدث يف وقت أسرع يف مراحل احلياة األوىل مما حيدث يف مرحلة اليفوع أو البلوغ يف األمساك " توازن اجلرعة السمية"االتزان، وبالتايل 

(Pedersen et Kristensen, 1998) .د على قيمة وحيث إن املدة الالزمة للوصول إىل ظروف حالة االتزان تعتمk2 فإن حجم األمساك ،
  . حالة االتزاناملستخدمة يف دراسات التركز تؤثر تأثرياً مهماً يف املدة املطلوبة للوصول إىل ظروف

  احملتوى الليبيدي  ٢-٢
نظراً لعالقات التوزع، فإن الكائنات اليت حتتوي نسبة مرتفعة من املواد الدهنية ترتع يف ظـروف االتـزان إىل احتـواء                       

مثـل  " الـسمينة "لذلك، فإن األمحال اجلسمية تكون أكرب يف األمسـاك  . ركيزات من املواد الدهنية أعلى مما حتتويه الكائنات اهلزيلة ت
واجلـوع  . الدهون ميكن أن يلعب دوراً يف ختزين املواد األليفة للدهون         " خمزون"كما أن   . األنقليس منها يف األمساك النحيلة مثل القد      

  .ريات الفسيولوجية ميكن أن تغري احملتوى الليبيدي وتسبب انطالق مثل هذه املواد وتؤدي إىل تأثريات مؤجلةوغريه من التغ
  األيض  ٣-٢
وبالتايل، ميكن إفراغ نـواتج   . يؤدي األيض والتحول احليوي إىل حتويل املركب األم إىل نواتج أيض قابلة للذوبان يف املاء               ١-٣-٢

وعندما يعّدل التركيب الكيميائي ملركب ما، تتغري أيضاً عدة .  اجلسم بصورة أسهل من إفراغ املركب األماأليض األكثر ألفة للماء من
ونتيجة لذلك، تسلك نواتج األيض سلوكاً خمتلفاً يف الكائن من حيث التوزع يف األنسجة، والتراكم األحيائي، . خصائص هلذا املركب

وميكن أن يكون تعديل    . وميكن أن يغري التحول احليوي أيضاً مسية املركب       . وسرعته اإلفراغ   سبيلواالستمرارية، وكذلك من حيث     
وميكن أن مينع التحول احليوي تركيز املركب يف الكائن من بلوغ قيمة مرتفعة حبيث يـسبب                . السمية مفيداً أو مضراً بالنسبة للكائن     

يف ، كما هو احلال على سبيل املثال        )التنشيط احليوي (ملركب األم   أو إنتاج ناتج أيضي أكثر مسية من ا       ) إبطال السمية (استجابة مسية   
  . مركب البرتوبريينحالة
ويوجد نظام حتويل حيوي متطور يف الكائنات احلية الربية، أفضل بصفة عامة منه يف الكائنات اليت تعيش يف البيئـة      ٢- ٣- ٢

للمواد الغريبة عن احليويات له أمهية أقل يف الكائنات اليت          وقد يكمن السبب يف هذا االختالف يف أن التحويل احليوي           . املائية
أما فيما يتعلق بالقدرة علـى  . (Van Den Berg et al., 1995)تتنفس باخلياشيم نظراً ألهنا تفرغ املركب بسهولة أكرب يف املاء 

 <الرخويات : تزايد عموما يف االجتاه التايلالتحويل احليوي يف الكائنات املائية، فإن القدرة على التحويل احليوي للمواد الغريبة ت
  .(Wofford et al., 1981) األمساك <القشريات 

  ألفة املواد للدهون  -٣
) أو معامل التركز األحيائي    (أوم وقيم ك  "k2"أظهر باحثون كثريون وجود عالقة ارتباط سلبية خطية بني قيم ثابت التنقية               

 ، بينمـا (Spacie and Hamelink, 1982; Gobas et al., 1989; Petersen and Kristensen, 1998): يف األمساك على سـبيل املثـال  
وهكذا، يزيد معامل التركز األحيائي بـصفة  . (Connell, 1990) تقريبا على ألفة املادة للدهون "k1"يعتمد ثابت معدل االمتصاص  ال

ز األحيائي ولوغاريتم معامل التوزع بني األوكتانول واملاء مترابطان يف عامة مع زيادة ألفة املادة للدهون، أي أن لوغاريتم معامل الترك
  .حالة املواد اليت ال جيري هلا أيض مكثف
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  ٩املرفق 

  التذييل اخلامس
  مبادئ توجيهية لالختبارات

 املراجـع  وفيمـا يلـي  . ترد معظم املبادئ التوجيهية املذكورة هنا بشكل جمّمع يف أدلة تنشرها املنظمة اليت تصدرها             -١
  :الرئيسية هلذه املبادئ التوجيهية

 ,EC guidelines: European Commission (1996). Classification:  األوروبيـة للمفوضيةاملبادئ التوجيهية   )أ(

Packaging and Labelling of Dangerous Substances in the European Union. Part 2 – Testing Methods. 

European Commission. 1997. ISBN92-828-0076-8 (Homepage: http://ecb.ei.jrc.it/testing-methods/)؛  
 ISO guidelines: Available from the national:املبادئ التوجيهية للمنظمـة الدوليـة للتوحيـد القياسـي      )ب(

standardisation organizations or ISO (Homepage: http://www.iso.ch)؛  
 .OECD guidelines for the testing of chemicals:ئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي   املباد  )ج(

OECD, Paris, 1993 with regular updates (Homepage: http://www.oecd.org/chs/test/testlist/htm)؛  
-US (OPPTS): السمية، ومحاية البيئة، الواليات املتحدةاملبادئ التوجيهية ملكتب الوقاية ومبيدات اآلفات واملواد   )د(

EPA http://www.epa.gov/opptsfrs/home/guidelin.htmhomepage: و ،  
  (http://www.epa.gov/OPPTS_Harmonized/850_Ecological_Effects_Test_Guidelines/Drafts)؛  

  ."ASTMs Homepage: http://www.astm.org. Further search via "standards:(ASTM)اجلمعية األمريكية لالختبار واملواد   )ه(
  )١(الختبار السمية املائية املبادئ التوجيهية  -٢

 OECD Test Guideline 201 (1984) الطحالب، اختبار تثبيط النمو

 Daphnia sp OECD Test Guideline 202 (1984)اختبار اإلنسال يف براغيث املاء من النوع  اختبار توقف احلركة احلاد و

 OECD Test Guideline 203 (1992)  اختبار السمية احلادة يف األمساك

 OECD Test Guideline 204 (1984)   يوما١٤دراسة ملدة : اختبار السمية املمتدة يف األمساك
 OECD Test Guideline 210 (1992)  احلياة األوىل لألمساكاختبار السمية يف مرحلة 

 Daphnia magna OECD Test Guideline 211 (1998)اختبار اإلنسال يف براغيث املاء من النوع 

 OECD Test Guideline 212 (1998)  يف مرحليت اجلنني والتفريخ: اختبار السمية القصرية األمد يف األمساك

 OECD Test Guideline 215 (2000)   اليافعةاختبار منو األمساك

  OECD Test Guideline 221 (in preparation)  )قيد اإلعداد( Lemna spاختبار تثبيط النمو يف نبات اللمنة من النوع 

 EC C.1  )١٩٩٢(السمية احلادة لألمساك 

 EC C.2  )١٩٩٢ (Daphniaالسمية احلادة لرباغيث املاء 

 EC C.3  )١٩٩٢(لب اختبار تثبيط الطحا

 EC C.14  )٢٠٠١(اختبار منو األمساك اليافعة 

 EC C.15  )٢٠٠١(اختبار السمية القصرية األمد يف مرحليت اجلنني والتفريخ يف األمساك 

 EC C.20  )٢٠٠١ (Daphnia magnaاختبار اإلنسال يف براغيث املاء من النوع 

  ):٨٥٠سلسلة املشاريع العامة ( الختبار التأثريات البيئية (OPPTS)ات واملواد السمية املبادئ التوجيهية ملكتب الوقاية ومبيدات اآلف
850.1000 Special consideration for conducting aquatic laboratory studies  

850.1000 Special consideration for conducting aquatic laboratory studies   

850.1010 Aquatic invertebrate acute toxicity, test, freshwater daphnids  

850.1010 Aquatic invertebrate acute toxicity, test, freshwater daphnids  
____________  

 . اعتمدت مبادئ توجيهية جديدة أو وضعت مشاريع مبادئ توجيهيةكلما، وجيب استكماهلا بانتظام ٢٠٠٠سبتمرب /أعدت القائمة أدناه يف أيلول  )١(
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850.1020 Gammarid acute toxicity test  

850.1020 Gammarid acute toxicity test  

850.1035 Mysid acute toxicity test  

850.1035 Mysid acute toxicity test  

850.1045 Penaeid acute toxicity test  

850.1045 Penaeid acute toxicity test  

850.1075 Fish acute toxicity test, freshwater and marine  

850.1075 Fish acute toxicity test, freshwater and marine  

850.1300 Daphnid chronic toxicity test  

850.1300 Daphnid chronic toxicity test  

850.1350 Mysid chronic toxicity test  

850.1350 Mysid chronic toxicity test  

850.1400 Fish early-life stage toxicity test  

850.1400 Fish early-life stage toxicity test  

850.1500 Fish life cycle toxicity  

850.1500 Fish life cycle toxicity  

850.1730 Fish BCF  

850.1730 Fish BCF   

850.4400 Aquatic plant toxicity test using Lemna spp. Tiers I and II   

850.4400 Aquatic plant toxicity test using Lemna spp. Tiers I and II   

850.4450 Aquatic plants field study, Tier III   

850.4450 Aquatic plants field study, Tier III   

850.5400 Algal toxicity, Tiers I and II   

850.5400 Algal toxicity, Tiers I and II  
  )٢(الختبار التحلل األحيائي والالأحيائي املبادئ التوجيهية  - ٣

ASTM E 1196-92  

ASTM E 1279-89(95) Standard test method for biodegradation by a shake-flask die-away method 

ASTM E 1625-94 Standard test method for determining biodegradability of organic chemicals in semi-continuous activated sludge 
(SCAS) 

EC C.4. A to F: Determination of ready biodegradability. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1992) 

EC C.5. Degradation: biochemical oxygen demand. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1992) 

EC C.7. Degradation: abiotic degradation: hydrolysis as a function of pH. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1992) 

EC C.9. Biodegradation: Zahn-Wellens test. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1988) 

EC C.10. Biodegradation: Activated sludge simulation tests. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1998) 

EC C.11. Biodegradation: Activated sludge respiration inhibition test. Directive 67/548/EEC, AnnexV.(1988) 

EC C.12. Biodegradation: Modified SCAS test. Directive 67/548/EEC, Annex V. (1998) 

ISO 9408 (1991). Water quality - Evaluation in an aqueous medium of the "ultimate" biodegradability of organic compounds - 
Method by determining the oxygen demand in a closed respirometer 

ISO 9439 (1990). Water quality - Evaluation in an aqueous medium of the "ultimate" biodegradability of organic compounds - 
Method by analysis of released carbon dioxide 

ISO 9509 (1996). Water quality - Method for assessing the inhibition of nitrification of activated sludge micro-organisms by 
chemicals and wastewaters 

ISO 9887 (1992). Water quality - Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium - 
Semicontinuous activated sludge method (SCAS) 

ISO 9888 (1991). Water quality - Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium - Static 
test (Zahn-Wellens method) 

____________  
مبادئ  جديدة أو وضعت مشاريع      مبـادئ توجيهية  اعتمدت   كلما، وحيب استكماهلا بانتظام     ٢٠٠٠سبتمرب  /أعدت القائمة أدناه يف أيلول      )٢(

  .توجيهية
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ISO 10707 (1994). Water quality - Evaluation in an aqueous medium of the "ultimate" biodegradability of organic 

compounds - Method by analysis of biochemical oxygen demand (closed bottle test) 

ISO 11348 (1997). Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of 

Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) 

ISO 11733 (1994). Water quality - Evaluation of the elimination and biodegradability of organic compounds in an 

aqueous medium - Activated sludge simulation test 

ISO 11734 (1995). Water quality - Evaluation of the "ultimate" anaerobic biodegradability of organic compounds in 

digested sludge - Method by measurement of the biogas production 

ISO/DIS 14592 .(1999) Water quality - Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds at low 

concentrations in water. Part 1:  Shake flask batch test with surface water or surface water/sediment suspensions 

(22.11.1999) 

OECD Test Guideline 111 (1981). Hydrolysis as a function of pH. OECD guidelines for testing of chemicals 

OECD Test Guideline 209 (1984). Activated sludge, respiration inhibition test. OECD guidelines for testing of chemicals 

OECD Test Guideline 301 (1992). Ready biodegradability. OECD guidelines for testing of chemicals 

OECD Test Guideline 302A (1981). Inherent biodegradability: Modified SCAS test. OECD guidelines for testing of chemicals 

OECD Test Guideline 302B (1992). Zahn-Wellens/EMPA test. OECD guidelines for testing of chemicals 

OECD Test Guideline 302C (1981). Inherent biodegradability: Modified MITI test (II). OECD guidelines for testing of chemicals 

OECD Test Guideline 303A (1981). Simulation test - aerobic sewage treatment: Coupled units test. OECD guidelines 

for testing of chemicals. Draft update available 1999 

OECD Test Guideline 304A (1981). Inherent biodegradability in soil. OECD guidelines for testing of chemicals 

OECD Test Guideline 306 (1992). Biodegradability in seawater. OECD guidelines for testing of chemicals 

OECD (1998b). Aerobic and anaerobic transformation in aquatic sediment systems. Draft proposal for a new guideline, 

December 1999 

OECD (1999). Aerobic and anaerobic transformation in soil.  Final text of a draft proposal for a new guideline, October. 1999  

OECD (2000). Simulation test - Aerobic Transformation in Surface Water.  Draft proposal for a new guideline, May 2000   

OPPTS 835.2110 Hydrolysis as a function of pH 

OPPTS 835.2130 Hydrolysis as a function of pH and temperature 

OPPTS 835.2210 Direct photolysis rate in water by sunlight 

OPPTS 835.3110 Ready biodegradability 

OPPTS 835.3170 Shake flask die-away test 

OPPTS 835.3180 Sediment/water microcosm biodegradability test 

OPPTS 835.3200 Zahn-Wellens/EMPA test 

OPPTS 835.3210 Modified SCAS test 

OPPTS 835.3300 Soil biodegradation 

OPPTS 835.3400 Anaerobic biodegradability of organic chemicals 

OPPTS 835.5270 Indirect photolysis screening test: Sunlight photolysis in waters containing dissolved humic substances 
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  )٣(دئ التوجيهية الختبار التراكم األحيائياملبا  - ٤
 التابعـة   "E-47"برعايـة اللجنـة   . طورة بشأن السمية املائية وتقييم اخل    ١٩٩٣،  (ASTM)معايري اجلمعية األمريكية لالختبار واملواد      

 ASTM, 1993. ASTM Standards on. اجلمعية األمريكيـة لالختبـار واملـواد   . للجمعية، واملعنية بالتأثريات احليوية واملصري البيئي

Aquatic Toxicology and Hazard Evaluation. Sponsored by ASTM Committee E-47 on Biological Effects and 

Environmental Fate. American Society for Testing and Materials. 1916 Race Street, Philadelphia, PA 19103. ASTM  
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