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 9المرفق 

 )1(المائيةتوجيه بشأن الخطورة على البيئة 

 مقدمة 1-9م 

علـــى أن املعلومـــات التفصـــيلية الضـــرورية  ،لـــدى وضـــع جمموعـــة معـــايري تعيـــني املـــواد اخلطـــرة علـــى البيئـــة املائيـــة ،اتفـــق 1-1-9م 
للتعريف الصحيح للخطورة اليت تتعرض هلا البيئـة املائيـة قـد أسـفر عـن وضـع نظـام معقـد يقتضـي اسـتخدامه توجيهـات مناسـبة. لـذلك فـإن 

 دف من هذه الوثيقة هدف مزدوج:اهل

 تقدمي وصف للنظام وتوجيهات الستخدامه؛ (أ) 

 توفري توجيهات لتفسري البيانات اليت ميكن استخدامها يف تطبيق معايري التصنيف. (ب) 

ائيـة. علـى البيئـة امل خطراً الذاتية،  خواصهاتشكل، حبكم اخلطورة هبدف تعريف املواد اليت وقد وضع خمطط تصنيف  2-1-9م 
والكائنـات العضـوية الـيت تعـيش فيهـا. وتتنـاول معظـم البيانـات  وميـاه البحـارويف هذا السياق، تعـين البيئـة املائيـة الـنظم البيئيـة للميـاه العذبـة 

، وال الكائنـات املتاحة بالنسبة ألغلبية املواد هذا اجملال البيئي. والتعريف حمدود النطاق من حيث إنـه ال يتضمــن حـىت اآلن الرواسـب املائيـة
 أنه ميكن أن تغطي املعايري املختارة هذه الكائنات إىل حد ما. على الرغم مناليت على قمة السلسلة الغذائية املائية،  األعلىالعضوية 

البيئـــة  ذلـــك ألنـــه ،حمدوديـــة نطاقـــه معـــرض للخطـــر علـــى الـــرغم مـــنأن هـــذا اجملـــال  م بـــه إىل حـــد كبـــرياملســـلّ ومـــن  3-1-9م 
أي  املستقبلة النهائية لكثري من املواد الضارة، وألن الكائنات العضوية اليت تعيش فيه حساسة. كما أن هذا اجملال البيئي معقد نظراً ألن

يف منها حيدد هذه التأثريات من حيث تأثرياهتا األوسع يف النظم البيئية أكثر در اخلطورة على البيئة ال بد أن نظام يسعى إىل تعيني مصا
التاليــة، مت اختيــار جمموعــة حمــدودة مــن اخلصــائص النوعيــة قســام . وكمــا ســريد بالتفصــيل يف األفــرادى أنــواع الكائنــات واجملموعــات احليــة

للمــواد ميكــن مــن خالهلــا وصــف اخلطــر علــى أفضــل وجــه: الســمية املائيــة احلــادة؛ والســمية املائيــة املزمنــة؛ وعــدم قابليــة التحلــل؛ والــرتاكم 
بالتفصــيل مــربرات اختيــار هــذه البيانــات كوســائل لتعيــني اخلطــورة علــى البيئــة  2-9. وتشـــرح يف الـــقسم م احملتمــليــائي الفعلــي أو األح

 املائية.

نطاقـــاً واســـعاً مـــن  املـــواد، يف هـــذه املرحلـــة، علـــى تطبيـــق املعـــايري علـــى املـــواد. ويشـــمل مصـــطلح يقتصـــر هـــذا املرفـــقو  4-1-9م 
التالية بعض التوجيهات  قسامثل الكثري منها حتديات أمام أي نظام تصنيف يقوم على معايري صارمة. وهلذا، توفر األاملنتجات الكيميائية مي

واد ملواجهة هذه التحديات استناداً إىل اخلربة العملية ومـربرات علميـة واضـحة. وبينمـا تنطبـق املعـايري املنسـقة بسـهولة أكـرب علـى تصـنيف املـ
)، يشـار إىل بعــض املـواد الــيت تنـدرج حتــت هـذا التعريــف يف كثـري مــن األحيــان 2-1احملـدد (انظــر التعريـف يف الفصــل املفـردة ذات الرتكيــب 

باسم "املخاليط املعقدة". وميكن وصفها يف معظم احلاالت بأ�ا جمموعة متجانسة من املواد هلا نطاق معني من طول سلسلة الكربون/عدد 
وقد وضعت منهجيات خاصة لالختبار تـوفر بيانـات لتقـدير اخلطـر الكـامن بالنسـبة للكائنـات العضـوية االستبداالت أو درجة االستبدال. 

. وألغـراض هـذه التوجيهــات، اخلـواصاملختلفـة تتعلــق هبـذه  قسـاماملائيـة، والـرتاكم األحيـائي، والتحلـل. وتقـدم توجيهــات أكثـر حتديـداً يف األ
 د املتعددة املكونات".تسمى تلك املواد "املواد املعقدة" أو "املوا

(وهــي الســمية املائيــة احلــادة، والســمية املائيــة املزمنــة، وقابليــة التحلــل، والــرتاكم  اخلــواصوميكــن أن ميثــل كــل مــن هــذه  5-1-9م 
ا ألي األحيائي) مشكلة تفسري معقـدة، حـىت بالنسـبة للخـرباء. فبينمـا توجـد مبـادئ توجيهيـة متفـق عليهـا دوليـاً لالختبـار ينبغـي اسـتخدامه

____________________ 

)1( 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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كثــري مــن البيانــات الــيت ميكــن اســتخدامها يف التصــنيف وفقــاً هلــذه االختبــارات   التوصــل إىلبيانــات جديــدة ميكــن احلصــول عليهــا، مل ميكــن 
املائيـة، لهـا القياسية. وحىت يف احلاالت اليت اتبعت فيها اختبارات قياسية، متثل مواد معينـة، مثـل املـواد املعقـدة، واملـواد غـري املسـتقرة يف حمالي

، مشــكالت حساســة يف التفســري عنــد اســتخدام النتــائج يف إطــار خمطــط التصــنيف. ومــن هنــا فــإن ومــا إىل ذلــك، (املتمــاثرات) والبــوليمرات
داف البيانات املتاحة تتعلق بطائفة متنوعة كبـرية لكائنـات االختبـار القياسـية وغـري القياسـية مـن أصـل حبـري أو مـن امليـاه العذبـة، وملـدد وأهـ

 يـةختبار خمتلفة. وميكن أن تكون بيانات التحلل أحيائية أو غري أحيائية وميكن أن تتباين يف صلتها بالبيئـة. وميكـن االسـتدالل علـى إمكانا
كـن أن ه ميالرتاكم األحيائي بالنسبة لكثري من املواد الكيميائية العضوية من معامل التوزّع بني الكحول األوكتيلي (األوكتانول) واملاء. غري أن

 االعتبار. يتأثر بعدة عوامل أخرى، ويتعني أخذ تلك العوامل يف

ومــن الواضــح أن اهلــدف مــن النظــام املنســق عامليــاً هــو أنــه ينبغــي، بعــد االتفــاق علــى جمموعــة مشــرتكة مــن املعــايري،  6-1-9م 
ولكي حيدث ذلك ال بد أن يكون هناك فهم  استخدام جمموعة بيانات مشرتكة أيضاً حبيث يتحقق قبول عاملي للتصنيف مىت أجنز النظام.

هــا مشـرتك لنـوع البيانـات الـيت ميكــن اسـتخدامها يف تطبيـق املعـايري، ســواء يف الطـابع أو النوعيـة، وبالتـايل تفســري مشـرتك للبيانـات عنـد تقييم
ل إىل توسـيع وشـرح املعـايري بأسـلوب وفقاً هلذه املعايري. من هنـا، كـان هنـاك إحسـاس بضـرورة وجـود وثيقـة توجيهيـة تتسـم بالشـفافية للوصـو 

اد حيقق فهماً مشرتكاً ملربراهتا و�جاً مشرتكاً لتفسري البيانات. ويكتسـب ذلـك أمهيـة خاصـة نظـراً ألن أي نظـام منسـق يطبـق علـى "عـامل املـو 
بالضرورة عرب احلدود الوطنية بدون الكيميائية" يعتمد بشدة على التصنيف الذايت الذي يقوم به املنتجون واملوردون، وعلى تصنيفات مقبولة 

أن ختضع لفحص صارم من جانب األجهزة التنظيمية. من هنا، فإن هذه الوثيقة التوجيهية تتـوخى إعـالم القـارئ بشـأن عـدد مـن اجملـاالت 
 الرئيسية، وبالتايل توجيهه بأسلوب متسق من أجل حتقيق نظام منسق وتلقائي حقاً.

ثيقــة شــرحاً تفصــيلياً للمعــايري ومــربرات اختيــار املعــايري، واســتعراض عــام لكيفيــة عمـــل النظـــام يف أوًال، تُــوّفر هــذه الو  7-1-9م 
املصادر املشرتكة للبيانـات، وضـرورة تطبيـق معـايري اجلـودة، وطريقـة إجـراء التصـنيف  قسم). ويتناول هذا ال2-9املمارسة العملية (القسم م 

 ي جمموعة ضخمة من البيانات إىل تصنيف مبهم، واملشكالت الشائعـة األخرى للتصنيف.يف حالة عدم اكتمال البيانات أو عندما تفض

ثانياً، تقدم هذه الوثيقة مشورة تقنية تفصيلية بشأن تفسري البيانات املستمدة من قواعد البيانات املتاحة، مبا يف ذلك  8-1-9م 
ودة حمـددة تنطبـق علـى خصـائص بعينهـا. وهـي تصـف مشـكالت تفسـري املشورة بشـأن طريقـة اسـتخدام البيانـات غـري القياسـية، ومعـايري جـ

"املواد الصعبة"، أي املواد اليت ال تنطبق عليها طرق االختبار القياسية أو اليت تسبب صعوبات يف التفسري، وتقدم مشورة   البيانات املتعلقة ب
االختبارات، ألن النظام يعتمد بقدر اإلمكـان علـى أفضـل البيانـات بشأن احللول املناسبة. ويتم الرتكيز على تفسري البيانات أكثر منه على 

-9األربـع الرئيسـية، وهـي السـمية املائيـة احلـادة واملزمنـة (القسـم م  اخلـواصاملتاحة وعلى البيانات الـيت تقتضـيها اللـوائح التنظيميـة. وتـدرس 
 لكل منها بصورة مستقلة. )،5-9)، والرتاكم األحيائي (القسم م 4-9)، وقابلية التحلل (القسم م 3

، كما أن التفسري يعتمد دائماً علـى قـدرة وخـربة األشـخاص املسـؤولني واسعاً وميكن أن يكون نطاق مشاكل التفسري  9-1-9م 
عــن إجــراء التصــنيف. إال أنــه ميكــن حتديــد بعــض الصــعوبات الشــائعة وتقــدمي توجيهــات تنطــوي علــى رأي خبــري ميكــن اســتخدامها كوســيلة 

 التوصل إىل نتيجة موثوق هبا ومتسقة. وميكن أن تندرج هذه الصعوبات حتت عدد من املسائل املتداخلة: تساعد يف

 الصعوبة يف تطبيق إجراءات االختبار الراهنة على عدد من أنواع املواد؛ (أ)

 الصعوبة يف تفسري البيانات املستمدة من املواد "اليت يصعب اختبارها" ومن املواد األخرى؛ (ب)

 الصعوبة يف تفسري خمتلف جمموعات البيانات املستمدة من طائفة واسعة من املصادر. )(ج

وال ميثـــل االختبـــار والتفســـري فيمـــا يتعلـــق مبـــواد عضـــوية كثـــرية أيـــة صـــعوبات عنـــد تطبيـــق كـــل مـــن املبـــادئ التوجيهيـــة  10-1-9م 
يدان االقتصادي. وهناك عدد من مشكالت التفسري النمطية اليت (التوجيهات) ومعايري التصنيف اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية يف امل

 ميكن أن تظهر مع ذلك، وهي تتعلق بنوع املادة موضع الفحص. وتسمى هذه املواد عادة "املواد الصعبة":
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 : يصعب اختبار هذه املواد أل�ا متثل مشكالت يف حتضري احمللـول، ويف احملافظـة علـىاملواد الضعيفة الذوبان (أ) 
الرتكيز، والتحقق أثناء إجراء اختبار السمية املائية. وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن بيانـات كثـرية متاحـة عـن هـذه 
املواد قد مت احلصول عليها باستخدام "حماليل" برتكيزات أعلى من درجة قابلية الذوبان يف املاء مما يسفر عن 

أو الرتكيز بدون تأثري ملحوظ ألغـراض  50)قمشاكل تفسري كبرية يف تعيني القيم الصحيحة للمعيار ت(ف
التصنيف. كما أن تفسري سلوك التوزّع ميكن أن ميثل مشكلة حيـث تتفـاقم مشـكلة قابليـة الـذوبان الضـعيفة 
يف املــاء واألوكتــانول بعــدم كفايــة احلساســية يف طريقــة التحليــل. وقــد يصــعب تقــدير قابليــة الــذوبان يف املــاء، 

الـذوبان ببسـاطة علـى أ�ـا أقـل مـن حـد الكشـف، ممـا يفضـي إىل مشـاكل يف تفسـري وكثرياً ما تسـجل قابليـة 
دراسات السمية املائية والرتاكم األحيائي. وقد تفضي قابلية الذوبان الضعيفة يف دراسات التحلـل األحيـائي 

 ومــن هنــا إىل اخنفــاض التــوافر احليــوي، وبالتــايل إىل معــدالت أقــل مــن املعــدالت املتوقعــة للتحلــل األحيــائي.
 ؛كبريةأمهية   ، ذاتالطريقة احملددة لالختبار، أو اختيار اإلجراءات اليت تستخدم تكونميكن أن 

: متثـــل املـــواد الـــيت تتحلـــل (أو تتفاعـــل) بســـرعة يف نظـــام االختبـــار مشـــاكل يف االختبـــار املـــواد غـــري املســـتقرة (ب)
وحتديـد مـا إذا كـان االختبـار قـد أجـري  والتفسري. ومن الضـروري التأكـد مـن اسـتخدام املنهجيـة الصـحيحة،

 للمادة أو لناتج التحلل أو ناتج التفاعل، وما إذا كانت البيانات الناجتة ختص تصنيف املادة األم؛

: ينبغي أن تقّيم هذه املواد، اليت من الواضـح أ�ـا متثـل مشـكالت يف االختبـار عنـد اسـتخدامها املواد الطيارة (ج)
أكد من احملافظة على حنو مناسب على تركيزات التعرض. وال مناص مـن فقـدان املـواد يف النظم املفتوحة، للت

 املختربة أثناء إجراء اختبار التحلل األحيائي يف بعض طرائق االختبار، مما يؤدي إىل سوء تفسري النتائج؛

ــدة أو املتعــددة املكونــات (د) روكربونات، ال ميكــن إذابتهــا ديــ: إن هــذه املــواد، ومــن أمثلتهــا خمــاليط اهلاملــواد املعقَّ
الرصــَد مســتحيًال. لــذلك، ينبغــي إيــالء اعتبــار الســتخدام  جيعــللتكــوين حماليــل متجانســة، وتعــدد املكونــات 

لتعيـــني  Water accommodated fractions (WAFs)البيانـــات املســـتمدة مـــن اختبـــار األجـــزاء املســـتذوبة يف املـــاء 
السميــة املائيــة، واسـتخدام تلـــك البيانـات يف خمطــط التصـنيف. وميثــل التحلـل األحيــائي، والـرتاكم األحيــائي، 
وســـلوك التـــوزّع وقابليـــة الـــذوبان يف املـــاء، مجيعهـــا، مشـــاكل يف التفســـري حيـــث قـــد يســـلك كـــل مكـــون مـــن 

 مكونات املخلوط سلوكاً خمتلفاً؛

الباً ما يكون نطـاق األوزان اجلزيئيـة هلـذه املـواد واسـعاً، مـع جـزء واحـد فقـط قابـل : غ(املتماثرات) البوليمرات )ه(
للـــذوبان يف املـــاء. وتتـــوفر طرائـــق خاصـــة لتعيـــني اجلـــزء الـــذواب يف املـــاء، وينبغـــي اســـتخدام هـــذه البيانـــات يف 

 تفسري بيانات االختبار تبعاً ملعايري التصنيف؛

كن هلذه املواد، اليت ميكن أن تتفاعل مع الوسط احمليط، أن تسبب نطاقـاً : مياملركبات غري العضوية والفلزات (و)
. كمـا تنشـأ إىل ذلـك ومـادروجيين، وُعْسـر املـاء، يـمن السميات املائية الـيت تعتمـد علـى عوامـل مثـل األس اهل

ملركبــات تركيـزات معينـة. ويف حالـة الفلـزات وا املفيـدة عنـدمشـاكل يف التفسـري مـن اختبـار العناصـر األساسـية 
غري العضوية للفلزات، يكون مفهوم قابلية التحلل بالشكل املطبق على املركبات العضوية ذا معىن حمدود أو 

 بال معىن. وباملثل، ينبغي التعامل حبرص مع استخدام بيانات الرتاكم األحيائي؛

يهـا تقـدير التـوافر احليـوي : ميكـن هلـذه املـواد أن تكـوِّن مسـتحلبات يصـعب فاملواد املخفضة للتـوتر السـطحي (ز)
ن اجلسـيمات الغرويـة مبالغـة يف تقـدير اجلـزء املتـاح حىت للمحاليل احملضرة بعناية. وميكن أن ترتتب على تكوّ 

حيويـــاً، حـــىت إذا كانـــت احملاليـــل قـــد تكونـــت ظاهريـــاً. وهـــذا ميثـــل مشـــاكل كبـــرية يف تفســـري دراســـات قابليـــة 
 اكم األحيائي، والسمية املائية؛الذوبان يف املاء، ومعامل التوزّع، والرت 
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: ميكــــن هلــــذه املــــواد أن تغــــري مــــدى التــــأين تبعــــاً لكميــــة األيونــــات املضــــادة يف الوســــط. املــــواد القابلــــة للتــــأين (ح)
 دروجيين؛ي، مثًال، هلا درجات تأين ختتلف بشكل جذري تبعاً لألس اهلواملواد القاعديةفاألمحاض 

متثــل هـــذه املـــواد مشــاكل يف اختبــار الطحالــب والنباتــات املائيــة بســبب صــّد الضــوء : ميكــن أن املــواد امللوَّنــة (ط)
 الساقط؛

شوائب ميكـن أن تتغـري نسـبتها أو طبيعتهـا الكيميائيـة مـن دفعـة إنتـاج على : قد حتتوي بعض املواد الشوائب (ي)
ة ذوبا�ــا يف املـــاء أو  إىل أخــرى. وميكــن أن تنشـــأ مشــاكل يف التفســـري حيثمــا تكــون مسيـــة الشــوائب أو قابليـــ

 كلتيهما أكرب من مسية املادة األم، ومن مث ميكن أن تؤثر بدرجة ملحوظة يف بيانات السمية.

وتبني هذه القائمة بعض املشاكل اليت تعـرتض عمليـة التثبـت مـن مالءمـة البيانـات، وتفسـريها وتطبيقهـا علـى خمطـط  11-1-9م 
تفسـري  3-9ت تفصيلية ملعاجلة هـذه املشـاكل وعـن مسـائل أخـرى متصـلة هبـا. ويغطـي القسـم م التالية توجيها قسامالتصنيف. وترد يف األ

"املواد الصعبة" املشار إليها أعاله، وتقـدم بعـض   مشاكل التفسري احملددة املتعلقة ب قسمبيانات السمية املائية احلادة واملزمنة. ويتناول هذا ال
وصفاً عاماً لبيانـات االختبـار  3-9البيانات يف إطار خمطط التصنيف. كما يغطي القسم م املشورة بشأن مىت وكيف ميكن استخدام هذه 

 ومنهجيات االختبار املناسبة للحصول على هذه البيانات.

ويتوفر نطاق واسع من بيانات التحلل اليت يتعني تفسريها وفقـاً ملعـايري قابليـة التحلـل السـريع. مـن هنـا تـدعو احلاجـة  12-1-9م 
جيهــات عــن كيفيــة اســتخدام هــذه البيانــات الناجتــة وذلــك باســتخدام طرائــق اختبــار غــري قياســية، مبــا يف ذلــك اســتخدام قــيم العمــر إىل تو 

النصــفي، حيثمــا تكــون هــذه القــيم متاحــة، للتحلــل األويل، ومعــدالت التحلــل يف الرتبــة ومعــدالت التحلــل يف البيئــة، وكــذلك عــن إمكانيــة 
وصـف مـوجز لتقنيـات تقيـيم قابليـة التحلـل  يف هـذا السـياق الرتبة الستنتاج معدالت التحلل املائي. كما يقدماستقراء معدالت التحلل يف 

 .4-9م  قسموفقاً ملعايري التصنيف. وترد هذه التوجيهات يف ال

عـايري املتعلقـة الطرائق اليت تتيح تعيني إمكانات الرتاكم األحيائي. وهو يعرض العالقـة بـني امل 5-9ويصف القسم م  13-1-9م 
ات مبعامــل التــوزّع. ويــوفر معامــل الرتّكــز األحيــائي مؤشــرات لتفســري البيانــات املتاحــة، وعــن طريقــة تقــدير معامــل التــوزّع انطالقــاً مــن العالقــ

أعـاله فيمـا  يف حالة عدم وجود بيانات جتريبية، ويتنـاول بوجـه خـاص املشـاكل احملـددة املشـار إليهـا (QSARs)الكمية بني الرتكيب والنشاط 
 .ةالكبري  ةاجلزيئياالكتلة املشاكل اليت تواجه عند التعامل مع املواد ذات  أيضاً  غطىوييتعلق باملواد الصعبة. 

النشاط يف إطار النظام، ومىت وكيـف  -يغطي مسائل عامة تتعلق باستخدام عالقات الرتكيب  قسموقد أدرج أيضاً  14-1-9م 
الـــثالث موضــع البحــث. وكـــنهج عــام، مــن املقبـــول علــى نطــاق واســـع أنــه ينبغــي اســـتخدام  اخلــواص ميكــن اســتخدامها، بالنســبة لكـــل مــن

النشاط عندما تكون هذه البيانات متاحة. وهكذا يقتصـر اسـتخدام بيانـات عالقـة  -التجريبية بدًال من بيانات عالقات الرتكيب  البيانات
ات موثــوق هبـــا. ومــع ذلــك، ليســـت كــل املــواد مناســـبة لتطبيــق تقــديرات عالقـــة النشــاط علــى احلـــاالت الــيت ال تتــوفر فيهـــا بيانــ -الرتكيــب 
 هذه القضية. 6-9النشاط، وتعاجل التوجيهات املبينة يف القسم م  - الرتكيب

للمشاكل اخلاصة املرتبطة بتصنيف الفلزات ومركباهتا. ومـن الواضـح أنـه بالنسـبة هلـذه املركبـات  قسموأخرياً، خيصص  15-1-9م 
مبـدأ عـدم املـاء، حـىت إذا ظـل  -ميكن تطبيق عدد من املعـايري احملـددة مثـل قابليـة التحلـل األحيـائي، ومعامـل التـوزّع يف نظـام األوكتـانول  ال

الفلزات ومركباهتا ميكن  ذلك أنمن املفاهيم املهمة. وهكذا، يلزم اعتماد �ج خمتلف.  ،التدمري عن طريق التحلل، والرتاكم األحيائي وجود
 الفلزيـةأن تتفاعل مع الوسط الذي يؤثر يف قابلية ذوبان أيون الفلز، وتوزيعه يف عمود املاء، ونوع األيون املوجود يف عمود املاء. واأليونـات 

هنـا الذائبة هي اليت تتدخل بصفة عامة يف مسية املاء. وتفاعل املادة مـع الوسـط قـد يزيـد أو يقلـل مـن تركيـز األيونـات وبالتـايل السـمية. مـن 
يلــزم دراســة مــا إذا كــان مــن املــرجح تكــّون أيونــات فلزيــة مــن املــادة وذوبــان هــذه األيونــات يف املــاء، وإذا كــان الوضــع كــذلك، دراســة مــا إذا  

 خمطط لتفسري النتائج اليت تستخلص من مثل هذا النوع من الدراسة. 7-9انت تتكون بسرعة كافية تثري القلق. ويرد يف القسم م ك
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تعـدو   وبينما تقـدم الوثيقـة التوجيهيـة مشـورة مفيـدة عـن كيفيـة تطبيـق املعـايري يف طائفـة واسـعة مـن األوضـاع، فإ�ـا ال 16-1-9م 
رجى منها تغطية مجيع األوضاع اليت تنشأ يف التصنيف. لذا ينبغي رؤيتها كوثيقـة ديناميـة تصـف، مـن ناحيـة، كو�ا توجيهية وحسب. وال ي

غـي، مبادئ النظام األساسية اعتماداً، على سبيل املثال، على مصادر اخلطورة وليس على األخطار احملتملة، وكذلك املعايري الثابتة. كما ينب
مبثابة مستودع للخـربة الـيت تـرتاكم أثنـاء اسـتخدام املخطـط حبيـث تـوفر التفسـريات الـيت متكـن مـن تطبيـق  من ناحية أخرى، أن تكون الوثيقة

 املعايري اليت تبدو ثابتة يف طائفة واسعة من احلاالت غري القياسية.

 مخطط التصنيف المنسق 2-9م 

 النطاق 1-2-9م 

اخلطورة، مـن قبيـل النظـام األورويب املنطبـق علـى توريـد النظم القائمة لتصنيف  األخذ يف احلسبانوضعت املعايري مع  
واســتخدام املــواد الكيميائيــة، والنظــامني الكنــدي واألمريكــي لتصــنيف مبيــدات اآلفــات، وإجــراءات تقيــيم اخلطــورة الــيت وضــعها فريــق اخلــرباء 

علـــق بامللوثــات البحريـــة، والنظــام األورويب للنقـــل ، وخطـــة املنظمــة البحريـــة الدوليــة املت(GESAMP)املعــين باجلوانـــب العلميــة للتلـــوث البحــري 
، ونظــام النقــل الــربي بالواليــات املتحــدة. وتشــمل هــذه الــنظم توريــد ومــن مث اســتخدام املــواد (RID/ADR)بــالطرق الربيــة والســكك احلديديــة 

السكك احلديديـة. مـن هنـا، فـإن املعـايري املنسـقة الكيميائية، والنقل البحري للمواد الكيميائية، وكذلك نقل املواد الكيميائية بالطرق الربية و 
قصـــد هبـــا تعيـــني املـــواد الكيميائيـــة اخلطـــرة بأســـلوب مشـــرتك حبيـــث تســـتخدم يف مجيـــع هـــذه الـــنظم. وكـــان مـــن الضـــروري لتلبيـــة احتياجـــات 

ورة املائيــة القصــرية األمــد (احلــادة) خمتلفتــني، تتعلــق إحــدامها بــاخلط رتبتــني فــرعيتنيالقطاعــات املختلفــة (النقــل والتوريــد واالســتخدام) إنشــاء 
الفرعيـة القصـرية األمـد اخلطورة  رتبةوتضم ثالث فئات، وتتعلق األخرى باألخطار املائية الطويلة األمد (املزمنة) وتضم أربع فئات. وتشمل 

أمــا البضــائع الــيت تنقــل يف شــكل  ) اللتــني ال تســتخدمان عــادة عنــدما يتعلــق األمــر ببضــائع مغلفــة.3 واحلــادة 2احلــادة) الفئتــني (احلــادة (
ســوائب، فإنــه يوجــد بشــأ�ا عــدد مــن القــرارات التنظيميــة الــيت ال تطبــق إال علــى الكميــات الكبــرية. وعلــى ســبيل املثــال، عنــد اختيــار نــوع 

يف االعتبــار. وتصــف  الســفينة الــيت تســتخدم، يعتــرب مــن املهــم أخــذ مجيــع فئــات اخلطــورة القصــرية األمــد (احلــادة) والطويلــة األمــد (املزمنــة)
 .هذه اخلطورة فئاتالفقرات التالية بالتفصيل املعايري اليت ينبغي استخدامها يف تعيني كل من 

 فئات ومعايير التصنيف 2-2-9م 

-4بالفصـل  1-1-4واجلدول  4-2-1-4السمية املائية احلادة واملزمنة واملعايري املتعلقة هبا يف الفقرة خطورة  فئاتترد  
1. 

 األساس المنطقي 3-2-9م 

لكائنـات العضـوية املائيـة تتمثـل يف آن واحـد يف ا علـىيأخذ النظام املنسـق للتصـنيف يف االعتبـار أن اخلطـورة الذاتيـة  1-3-2-9م 
حملــددة الســارية. مسيتهــا الطويلــة األمــد؛ وتقــدر األمهيــة النســبية هلــذه اخلطــورة يف ضــوء األنظمــة القانونيــة اية احلــادة أو املزمنــة للمــادة أو الســم

اصـيتني وميكن التمييز بني اخلطورة القصرية األمد (احلـادة) واخلطـورة الطويلـة األمـد (املزمنـة)، وبالتـايل تعيـني رتـب خطـورة منفصـلة هلـاتني اخل
. ونظــراً ألن اخلطــورة 2ة أشــد مــن تلــك املقــّدرة باملزمنــ 1متثــل تــدّرجاً يف مســتوى اخلطــورة املعــّرف. ومــن الواضــح أن اخلطــورة املّعرفــة باملزمنــة 

 القصــرية األمــد (احلــادة) واخلطــورة الطويلــة األمــد (املزمنــة) متــثالن نــوعني خمتلفــني مــن اخلطــورة، فإنــه ال ميكــن مقارنتهمــا مــن حيــث شــدهتما
 التنظيمية. ئحبصورة مستقلة لتصنيف املواد هبدف وضع أساس جلميع اللواالفرعيتني كلتيهما اخلطورة رتبيت النسبية. وينبغي تطبيق 

وتتعلق رتب اخلطورة الرئيسية املعّرفة بواسطة املعايري، بقدر كبري، بإمكانات اخلطورة الطويلة األمد (املزمنة). وهذا  2-3-2-9م 
ان، يعكس القلق الطاغي فيما يتعلق باملواد الكيميائية يف البيئة، وهو أن اآلثار الناجتة تكون عادة غري مميتة، مثل التـأثريات علـى اإلنسـ

الطويل األمد (املزمنة). ومع االعرتاف بأن اخلطر طويل األمد هو الشاغل الرئيسي، وخباصة بالنسبة للبضائع املغلفة  وتنتج عن التعرض
بيانات السمية املزمنة باهظ التكلفة، وأن  التوصل إىلحيث يكون إطالق املادة يف البيئة حمدود النطاق، ال بد من االعرتاف أيضاً بأن 
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هولة عموماً بالنسبة ملعظم املواد. وباملقابـل، فـإن بيانـات السـمية احلـادة كثـرياً مـا تتـوفر بسـهولة، أو أنـه ميكـن البيانات ليست متاحة بس
وفقــاً لربوتوكــوالت علــى درجــة عاليــة مــن التوحيــد القياســي. لــذلك فــإن هــذه الســمية احلــادة هــي الــيت تســتخدم باعتبارهــا  التوصــل إليهــا

اخلطورة احلادة والطويلة األمد (املزمنة) يف حالة عدم وجود بيانات اختبار مالئمة عن اخلطر املزمن. اخلاصية األساسية يف تعيني كل من 
 األمد. اخلطورة الطويلة فئةبيد أن هناك اعرتافاً بأنه ينبغي تفضيل بيانات السمية الطويلة األمد (املزمنة)، حيثما تتوفر، لتعيني 

احملتملة ملادة ما. وللمادة الـيت ال تتحلـل بسـرعة قـدرة أعلـى علـى  اخلطورةواص املتأصلة تعكس السمية املزمنة مع اخلو  3-3-2-9 م
 ).2-2-3-3-9 ولذا ينبغي تصنيفها يف فئة أعلى من املواد اليت تتحلل بسرعة (انظر م، طويل األمد حدوث حالة تعرض

القدر الكايف للتنبؤ بالسمية املزمنـة حبيـث تسـتخدم ومع االعرتاف بأن السمية احلادة حبد ذاهتا ليست وسيلة دقيقة ب 4-3-2-9م 
مـا  4 ≥ أوممبفردها وبشكل مباشر لتعيني اخلطر، يُرى أنه ميكن استخدامها، جنباً إىل جنب مع إمكانـات الـرتاكم األحيـائي (أي قيمـة لـوك

(أي غيــاب التحلــل الســريع)، كبــديل ) أو مــع إمكانيــة التعــرض الطويــل األمــد 500 <مل تكــن قيمــة معامــل الرتّكــز األحيــائي (م ت ح) 
اليت تظهر مسية حادة باإلضافة إىل درجة ملحوظـة مـن الـرتاكم  ،وعادة ما تظهر املواد سريعة التحلل البيولوجيمناسب ألغراض التصنيف. 

وباملثل، فإن املواد اليت ال تتحلل بسرعة تكون أقدر على اإلفضاء إىل حاالت تعـرض  البيولوجي، مسية مزمنة يف تركيزات أقل إىل حد كبري.
يف حالـة عـدم وجـود بيانـات مالئمـة عـن طويلة األمد قد تؤدي بدورها إىل حدوث مسيـة طويلـة األمـد. وهكـذا، ينبغـي، علـى سـبيل املثـال، 

 يارين التاليني:إذا استويف أي من املع 1تعيني الفئة املزمنة  اختبارات السمية،

ما مل تكن قيمة  4 ≥ أومقدرة على الرتاكم األحيائي (لوكو مغ/ل  1 ≤ألي نوع مائي مناسب  50ت(ف)ق (أ)
 )؛500 <معامل الرتّكز األحيائي م ت ح 

 مغ/ل وغياب التحلل السريع. 1 ≤ألي نوع مائي مناسب  50ت(ف)ق (ب)

 .5-9، وم 4-9، وم 3-9هذا النظام األساسية يف األقسام م وترد تفاصيل التعاريف الدقيقة لعناصر  5-3-2-9م 

مغـم/ل، ال يعـرب عـن مسيـة  1وفيما يتعلق باملواد الضعيفة الـذوبان، الـيت تكـون عـادة مـواد تقـل قابليتهـا للـذوبان عـن  6-3-2-9م 
أو غري  500 ≥األحيائي (م ت ح) ملادة ما  حادة يف اختبارات السمية اليت جترى عند حد قابلية الذوبان. بيد أنه إذا كان معامل الرتاكم

(وهو ما يشـري إىل القـدرة علـى الـرتاكم األحيـائي) وإذا كانـت ال تتحلـل بسـرعة، يطبـق تصـنيف ميثـل "شـبكة  4 ≥ أومموجود، وإذا كان لوك
مد أقل من أن يؤدي إىل احلصول على . وقد يكون أمد التعرض هلذه األنواع من املواد يف االختبارات القصرية األ4أمان"، وهو الفئة املزمنة 

 تركيز للمادة يف الكائنات العضوية املختـربة ينـاظر النظـام املسـتقر. وهلـذا السـبب، حـىت يف عـدم وجـود مسيـة (حـادة) يف اختبـار قصـري األمـد
ا ألن هذه القابلية املنخفضة للتحلل سيم ميكن هلذه املواد اليت ال تتحلل بسرعة واليت ميكن أن ترتاكم حيوياً، أن حتدث تأثريات مزمنة، وال

 قد تؤدي إىل فرتة تعرض ممتدة يف البيئة املائية.

ولدى تعيني السمية املائية، ال ميكن اختبار مجيع أنـواع الكائنـات العضـوية املوجـودة يف أي نظـام بيئـي مـائي. لـذلك  7-3-2-9م 
واجملموعـــات التصـــنيفية. كمـــا أن الوحـــدات التصـــنيفية املختـــارة: األمســـاك،  يـــتم اختيـــار أنـــواع متثيليـــة تغطـــي نطاقـــاً مـــن املســـتويات الغذائيـــة

 لوضــعوالقشــريات، والنباتــات املائيــة، الــيت متثــل "اجملموعــة األساســية" يف رســم معظــم الصــور العامــة للخطــورة، تكــّون جمموعــة بيانــات دنيــا 
ني فئـة اخلطـورة. وبـالنظر إىل التنـوع الكبـري يف أنـواع الكائنـات وصف صـحيح متامـاً للخطـورة. وتسـتخدم عـادة أقـل قـيم السـمية املتاحـة لتعيـ

يمــة العضـوية املوجــودة يف البيئـة، ال ميكــن لألنـواع الثالثــة املختـربة إال أن تشــكل متثـيًال تقريبيــاً. ولـذلك، تســتخدم مـن قبيــل احلـذر أضــعف ق
يقــع يف نطــاق واســع مــن درجــات اجلســامة، وأنــه ســتكون هنــاك لتعيــني فئــة اخلطــورة. وبــذلك، يســلَّم بــأن توزيــع حساســية األنــواع ميكــن أن 

بالتــايل أنــواع أكثــر حساســية وأنــواع أقــل حساســية يف البيئــة. وهكــذا، فإنــه عنــدما ال تتــوفر ســوى بيانــات حمــدودة، يعطــي اســتخدام األنــواع 
هــا تكــوين مقيــاس للحساســية بدقــة أكــرب مــن املختــربة األشــد حساســية تقــديراً حــذراً، ولكنــه مقبــول، للخطــورة. ويف احلــاالت الــيت ميكــن في

املعتاد، وال سيما إذا توفرت قاعدة بيانات عريضة، فـإن اسـتخدام قيمـة السـمية األضـعف ألغـراض التصـنيف قـد يكـون غـري مالئـم. وجيـب 
 تقييم قواعد البيانات اليت من هذا النوع على أساس اختاذ احتياطات احلذر الواجبة.
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 التطبيق 4-2-9م 

جيدر بصفة عامة عنـد تصـنيف أي مـادة البحـث عـن قواعـد بيانـات ومصـادر بيانـات أخـرى مناسـبة للحصـول منهـا  1-4-2-9م 
 على عناصر البيانات التالية:

 قابلية الذوبان يف املاء؛ (أ)

 ؛ )50قيم السمية املائية احلادة (ت(ف)ق (ب)

 )؛ست ف ملحوظ أو مكافئ قيم السمية املائية املزمنة (الرتكيزات اليت بدون تأثري (ج)

 بيانات التحلل املتاحة (وال سيما دليل حمدد على سهولة التحلل)؛ (د)

 بيانات استقرار املادة يف املاء؛ )ه(

 معامل الرتّكز البيولوجي يف األمساك؛  (و)

 )؛أومماء (لو ك -معامل التوزع أوكتانول  (ز)

اء، وإن كانــت ال تســتخدم بصــورة مباشــرة يف املعــايري، أمهيــة نظــراً وتكتســب بيانــات قابليــة الــذوبان واالســتقرار يف املــ 
 ).10-1-9األخرى (انظر م  اخلواصأل�ا تساعد بشكل كبري يف تفسري بيانات 

وينبغي، من أجل إجراء تصنيف ما، استعراض البيانات املتاحة عن السمية املائيـة. ومـن الضـروري دراسـة مجيـع البيانـات  2-4-2-9م 
ليــة، الــيت تستـــويف معــايري اجلــودة الضــرورية للتصــنيف. فــإذا مل تتــوفر بيانــات مســتوفية ملعــايري اجلــودة املطلوبــة طبقــاً للطرائــق القياســية الدو املتاحــة 

 مغ/ل 100>  50عـلى أن ت(ف)ق البيانات أصبـح من الضروري فحص أي بيانات متاحة لتحديد ما إذا كان التصنيف ممكناً. فإذا دلت
، فــإن املــادة ال تصــنف علــى أ�ــا مــادة خطــرة. وهنــاك عــدد مــن مــغ/ل 1وكانــت الســمية املائيــة املزمنــة أكــرب مــن  للمــواد القابلــة للــذوبان،

 احلاالت ال يالحظ فيها تأثري يف االختبار، ولذا تسجل السمية احلادة كقيمة أكـرب مـن قابليـة الـذوبان يف املـاء، أي عـدم وجـود مسيـة حـادة
الرتكيزات يصل إىل درجة قابلية الذوبان يف املاء يف الوسـط الـذي جيـري فيـه االختبـار. ويف مثـل هـذه احلالـة، وعنـدما تكـون قابليـة يف نطاق 

 مغ/ل، فإن املادة ال تصنف. 1 ≥الذوبان يف وسط االختبار 

كانــت املــادة قابلـة أو غــري قابلــة للتحلــل   تعتمـد القــيم احلديــة علــى مـا إذا ،يف حالـة تــوفر بيانــات السـمية املائيــة املزمنــة 3-4-2-9 م
يف حالة املواد غري القابلة للتحلل بسرعة واملواد اليت ال تتوفر عنها معلومات بشأن حتللها، تكون القيم احلديـة أكـرب مـن  فإنه بسرعة. ولذا،

 ).2-1-4و 1-1-4، اجلدولني 1-4القيم احلدية للمواد اليت ميكن التأكد من حتللها بسرعة (انظر الفصل 

مغ/ل، وال توجد بيانات مالئمـة عـن السـمية املزمنـة، يلـزم أوًال  100وحيثما تكون بيانات أدىن مسية مائية أقل من  4-4-2-9م 
 السـمية احلـادة. فئـةالسـمية املزمنـة و/أو  فئـةاليت تندرج حتتها السمية، ومن مث حتديد ما إذا كان ينبغي تطبيـق الفرعية البت يف رتبة اخلطورة 

، والبيانـات املتاحــة عـن قابليــة التحلـل. أمــا إذا  أوموميكـن حتقيـق ذلــك ببسـاطة عــن طريـق فحـص البيانــات املتاحـة عــن معامـل التــوزّع، ولـو ك
 فئــةاخلطــورة الطويلــة األمــد (املزمنــة) املناســبة و  فئــةأو أن املــادة ال ميكــن اعتبارهــا ســريعة التحلــل، وجــب تطبيــق  4 ≥ أومكانــت قيمــة لــو ك

أســهل مؤشــر ميكــن احلصــول عليــه للقــدرة علــى الــرتاكم  أومرة احلــادة (القصــرية األمــد) املنــاظرة بصــورة مســتقلة. وبينمــا متثــل قيمــة لــو كاخلطــو 
األحيــائي، جتــدر اإلشــارة إىل أنــه يفضــل اســتخدام قيمــة ملعامــل الرتّكــز األحيــائي يــتم احلصــول عليهــا بالتجربــة. وعنــدما تكــون هــذه القيمــة 

إىل تــراكم  500 ≥سـتخدامها علــى اســتخدام قيمـة معامــل التــوزّع. ويف هـذه الظــروف، تشـري قيمــة ملعامــل الرتّكـز األحيــائي متاحـة، يفضــل ا
ى أحيــائي كــاٍف لتصــنيف املــادة يف فئــة اخلطــورة الطويلــة األمــد (املزمنــة) املناســبة. وعنــدما تكــون املــادة ســريعة التحلــل وهلــا قــدرة ضــعيفة علــ
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)، ال ينبغــي تصــنيف املــادة يف فئــة مــن فئــات اخلطــورة الطويلــة 4<  أوم(أو يف حالــة عــدم وجودهــا، قيمــة لــو ك 500الــرتاكم األحيــائي < 
 ).3-4-2-9م األمد (املزمنة)، إال إذا أشارت بيانات السمية املزمنة إىل خالف ذلك (انظر 

مغ/ل، واليت  1ويف حالة املواد الضعيفة الذوبان، اليت تكون قابليتها للذوبان يف املاء يف أوساط االختبار عموماً <  5-4-2-9م 
. وهكذا، عندما 4مل ميكن احلصـول على قيمة لسميتها املائية، ينبغي مواصلة دراستها لتحديد ما إذا كان من الضروري تطبيق الفئة املزمنة 

)، فإنه 4 ≥ أوم"م ت ح"، لو ك أو، يف حالة عدم وجود 500 ≥عة التحلل وهلا قدرة على الرتاكم األحيائي (م ت ح) ال تكون املادة سري
 .4اخلطورة املزمنة  فئةينبغي تطبيق 

 توفر البيانات 5-2-9م 

ميكــــن اســــتخالص البيانــــات الــــيت تســــتخدم يف تصــــنيف مــــادة مــــا مــــن البيانــــات املطلوبــــة لألغــــراض التنظيميــــة ومــــن  
الدراسات ذات الصلة، على الرغم من وجود عدد من قواعد البيانات املعرتف هبا دولياً واليت ميكن أن تشكل نقطة انطالق جيدة. وتتباين 

تها ومشوهلا، ومن غري احملتمل أن تضم واحدة فقط منها كل املعلومات الضرورية إلجراء التصنيف قواعد البيانات هذه إىل حد كبري يف نوعي
 املطلوب. وبعض قواعد البيانات متخصص يف السمية املائية وبعضها اآلخر متخصص يف املصري البيئي. ومورد املادة الكيميائية ملزم بإجراء

 املناسبة. فئة اخلطورةطاق البيانات املتاحة وجودهتا وملزم باستخدام هذه البيانات يف تعيني البحوث وإجراءات املراجعة الضرورية لتحديد ن

 جودة البيانات 6-2-9م 

ذي الصلة بـذلك، ولكـن، كقاعـدة عامـة، تفضـل البيانـات الناجتـة  قسمللبيانات املتاحة يف الاالدقيق يرد االستخدام  1-6-2-9م 
إن التصـنيف من املهـم معرفـة ة ووفقاً للممارسات املعملية اجليدة على أنواع البيانات األخرى. ومع ذلك، وفقاً ملبادئ توجيهية دولية قياسي

راء ميكن إجنازه على أساس أفضل بيانات متاحة. وهكذا، إذا مل تتوفر بيانات طبقاً ملعايري اجلودة املذكورة أعاله، فإنه ميكن، مع ذلك، إج
وضع دليل لتقـدير اجلـودة يسـتخدم علـى نطـاق شـامل  ،ت املستخدمة غري صاحلة. ولتسهيل هذه العمليةالتصنيف شريطة أال تكون البيانا

 يف عدد من احملافل ويتفق عموماً مع الفئات التالية:

البيانات املستخلصة من مصادر البيانات الرمسية اليت صـدقت عليهـا سـلطات تنظيميـة مثـل جملـدات االحتـاد  (أ)
. (US-EPA)امليــاه، ومعــايري نوعيــة امليــاه الــيت وضــعتها الوكالــة األمريكيــة حلمايــة البيئــة األورويب بشــأن نوعيــة 

وميكـــن اعتبـــار هـــذه البيانـــات صـــاحلة ألغـــراض التصـــنيف. غـــري أنـــه ال ينبغـــي افـــرتاض أن هـــذه هـــي البيانـــات 
مل تؤخــذ البيانــات  املتاحــة الوحيــدة، وينبغــي إيــالء االعتبــار الواجــب لتــاريخ إصــدار التقريــر ذي الصــلة. فرمبــا

 املتاحة حديثاً يف االعتبار؛

البيانــات املســتقاة مــن مبــادئ توجيهيــة معــرتف هبــا دوليــاً (مثــل توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  (ب)
االقتصادي) أو املبادئ التوجيهية الوطنية الـيت تتمتـع جبـودة مماثلـة. وميكـن اسـتخدام هـذه البيانـات يف إجـراء 

 التالية؛ قسامف مع مراعاة مشاكل التفسري املثارة يف األالتصني

البيانات املستقاة من االختبار الذي، وإن مل يكـن مطابقـاً متامـاً للمبـادئ التوجيهيـة املـذكورة أعـاله، روعيـت  (ج)
فيه املبادئ أو اإلجراءات املقبولة و/أو الذي خضع إلجراءات فحص من قبل نظراء قبل نشره. وقد يتطلب 
األمــر تقــدير صــالحية مثــل هــذه البيانــات مــن خــالل رأي خبــري حيثمــا ال تكــون مجيــع التفاصــيل التجريبيــة 

 مسجلة. وعادة، ميكن استخدام هذه البيانات يف إطار خمطط التصنيف؛

ينبغــي أال تســتخدم يف عمليــة التصــنيف البيانــات الناجتــة وفقــاً إلجــراءات اختبــار تبتعــد بدرجــة ملموســة عــن  (د)
 ادئ التوجيهية القياسية وتعترب غري موثوق هبا؛املب
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ذات الصــــلة ظــــروف اســــتخدام بيانــــات عالقــــة  قســــامالنشــــاط. تنــــاقش يف األ -بيانــــات عالقــــات الرتكيــــب  )ه(
 النشاط وصالحيتها؛ - الرتكيب

كـن إجـراء البيانات املسـتقاة مـن مصـادر ثانويـة مثـل األدلـة، واجملـالت، واملقتطفـات، ومـا إىل ذلـك الـيت ال مي (و)
هذه البيانات فيها. وينبغي فحص هذه البيانات حيثما ال تتوفر بيانات من رتب اجلودة  جلودةتقييم مباشر 

، وذلك لتحديد إمكانية استخدامها. وينبغي أن تكون هذه البيانات تفصيلية بقدر كاف لتقدير 3، 2، 1
يف إيـالء االعتبـار الواجـب للنتـائج املعلنـة جودهتا. وينبغي لدى حتديد مقبولية هذه البيانات ألغـراض التصـن

 ).3-2-6-3-9من حيث مستوى اخلطر املصنف (انظر م 

تتـوفر  وقـد جيرى التصنيف كذلك على أساس جمموعات بيانات غري كاملة عن السمية، علـى سـبيل املثـال حيثمـا ال 2-6-2-9م 
ميكــن اعتبــار التصــنيف "مؤقتــاً" ومرهونــاً باحلصــول علــى بيانــات إضــافية. بيانــات عــن مجيــع املســتويات الغذائيــة الثالثــة. ويف هــذه احلــاالت، 

ومجيع البيانات املتاحة تكون عموماً حباجة إىل دراسة قبل ختصيص أي تصنيف. وحيثمـا ال تتـوفر بيانـات ذات نوعيـة جيـدة، جيـب دراسـة 
توى احلقيقـي للخطـورة. وعلـى سـبيل املثـال، حيثمـا تتـوفر البيانات ذات اجلودة املنخفضة. ويف هذه احلاالت، يلزم إصدار حكم بشأن املس

بيانــات ذات نوعيــة جيــدة عــن نــوع أحيــائي أو جمموعــة تصــنيفية أحيائيــة، ينبغــي تفضــيل اســتخدام هــذه البيانــات علــى أي بيانــات ضــعيفة 
اجلـودة العاليـة متاحـة دائمـاً عـن مجيـع اجلودة قد تكون متاحة أيضاً عـن ذلـك النـوع أو تلـك اجملموعـة. غـري أنـه قـد ال تكـون البيانـات ذات 

دراســة بيانــات ذات جـــودة أقــل عــن املســتويات الغذائيــة الــيت ال تتــوفر بشــأ�ا  املســتويات الغذائيــة يف جمموعــة البيانــات األساســية. وســتلزم
حتقيق نتيجة صـحيحة. وعلـى  انيةميكن أن تؤثر يف إمكبيانات عالية اجلودة. إال أن دراسة تلك البيانات يتطلب النظر يف الصعوبات اليت 

سبيل املثـال، قـد تكـون تفاصـيل االختبـار وتصـميم التجربـة حامسـة لتقيـيم صـالحية بعـض البيانـات لالسـتخدام، مـن قبيـل البيانـات املتعلقـة 
يميائيــة األخــرى. وتــرد تفاصــيل بــاملواد الكيميائيــة غــري املســتقرة يف احملاليــل املائيــة، بينمــا تكــون هــذه التفاصــيل أقــل أمهيــة يف حالــة املــواد الك

 .3-9إضافية عن هذه الصعوبات يف القسم م 

، على أساس املعلومـات املسـتمدة بصـورة مباشـرة مـن اختبـار املـادة املواد ، وبالتايل تصنيفعادةً  اخلطورة ينيتعويقوم  3-6-2-9م 
. وعلـى احلـس العـام ختبـار أو عـدم توافـق النتـائج مـعموضع الدراسة. غري أنه توجد حاالت ميكن أن يؤدي فيهـا ذلـك إىل صـعوبات يف اال

هلا  سبيل املثال، تتفاعل بعض املنتجات الكيميائية بسرعة (أو ببطء) يف املاء رغم استقرارها يف القارورة، فتعطي نواتج حتلل ميكن أن تكون
إىل اخلطـورة املرتبطـة بنـواتج التحلـل أل�ـا تكـون هـي  خمتلفة. وعندما يكون هذا التحلل سريعاً، تشـري بيانـات االختبـار املتاحـة غالبـاً  خواص

الـيت اختـربت. وعــادة، ميكـن اسـتخدام هــذه البيانـات لتصــنيف املـادة األم. ومـع ذلــك فعنـدما يكــون التحلـل أبطـأ، يكــون باإلمكـان اختبــار 
حلل التايل لتحديـد مـا إذا كـان ينبغـي تطبيـق فئـة بيانات خطر بالطريقة العادية. وميكن بعد ذلك دراسة الت التوصل إىلاملادة األم، وبالتايل 

و اخلطـورة القصـرية األمـد (احلـادة) أو الطويلـة األمـد (املزمنـة). إال أنـه قـد تكــون هنـاك حـاالت، قـد تتحلـل فيهـا مـادة خمتـربة علـى هـذا النحــ
تج التحلـل، واملعـدل الـذي يتكـون بـه حتـت لتعطـي ناجتـاً أكثـر خطـورة. ويف هـذه احلـاالت، ينبغـي أن يراعـى يف تصـنيف املـادة األم خطـر نـا

 الظروف البيئية الطبيعية.

 السمية المائية 3-9م 

 مقدمة 1-3-9م 

خطر مادة ما على البيئة املائية يف السمية املائيـة لتلـك املـادة. ويسـتند التصـنيف إىل بيانـات السـمية تعيني يتمثل أساس  
انيـة والنباتيـة املتاحة يف األمساك والقشريات والطحالب والنباتات املائية. وهذه اجملموعات التصنيفية األحيائية مقبولة عموماً كممثلة للحيـاة احليو 

بيانات عن هذه اجملموعات األحيائية التصنيفية اخلاصة بفضل هذا القبول العام هلا من  أن تكون هناكاخلطورة. واألرجح املائية ألغراض تعيني 
السلطات التنظيمية والصناعة الكيميائية. وتستخدم معلومات أخرى عن سلوك التحلل والرتاكم األحيائي لتحديد اخلطر املائي بصـورة أفضـل. 
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ارات املناسبة للسمية البيئية، ويعرض بعض املفاهيم األساسية يف تقييم البيانات واستخدام جمموعات نتائج االختبار االختب قسمويصف هذا ال
 ألغراض التصنيف، ويلخص �ج التعامل مع املواد الصعبة، ويتضمن مناقشة موجزة عن تفسري جودة البيانات.

 وصف االختبارات 2-3-9م 

البحريــة  والكائنــاتامليــاه العذبــة  كائنــاتاســتخدام بيانــات تصــنيف املــواد الســمية يف   ،يف إطــار النظــام املنســق ،ميكــن 1-2-3-9م 
ختتلف يف د على قدم املساواة. وجتدر مالحظة أن بعض أنواع املواد، مثل املواد الكيميائية العضوية القابلة للتأين أو املواد الفلزية العضوية، ق

اه العذبة والبيئة البحرية. ونظراً ألن غرض التصنيف هو تعيني اخلطر يف البيئة املائية، فإنه ينبغي اختيار النتيجة اليت تظهر يف بيئة املي مسيتها
 أعلى مسية.

وجيب أن تكون معايري النظام املنسق عاملياً لتعيني اخلطورة الصحية والبيئية حمايدة من حيث طريقة االختبار، وبالتايل  2-2-3-9م 
يف األنظمـة  أن تسمح باتباع ُ�ج خمتلفة بقدر ما تكون هذه الـُنهج صـحيحة علميـاً ومعتمـدة وفقـاً لإلجـراءات واملعـايري الدوليـة املبينـة جيب

ة. ووفقـاً للنظـام املقـرتح (منظمـة التعـاون والتنميـة يف شـرتكبنقاط مالحظـة معّينـة، وأن تـؤدي إىل بيانـات مقبولـة بصـورة مالقائمة فيما يتعلق 
 ):1998امليدان االقتصادي، 

 203ســاعة يف األمســاك (املبــدأ التــوجيهي  96لتعــّرض  50ق تقيمــة باســتخدام "تقــدر الســمية احلــادة عــادة 
ســاعة يف القشــريات  48لتعــّرض  50ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي أو مــا يعادلــه)، أو ت ف

سـاعة يف الطحالــب (املبــدأ  96أو  72لتعــرض  50قيمــة ت فيعادلـه)، و/أو  أو مــا 202(املبـدأ التــوجيهي 
أو ما يعادله). وتعترب هـذه األنـواع األحيائيـة كائنـات ممثلـة جملمـوع الكائنـات العضـوية املائيـة،   201التوجيهي 

ذا كانــت إ (Lemna) "عــدس املــاءنبــات " كمــا ميكــن أن تؤخــذ يف االعتبــار البيانــات املتعلقــة بــأنواع أخــرى مثــل
 االختبار مناسبة". منهجية

وينطوي بصفة عامة اختبار السمية املزمنة على تعّرض يبقى أو يستمر ملـدة أطـول؛ وميكـن أن يعـين املصـطلح فـرتات  
عّينـة متتد من أيام إىل سنة أو أكثر تبعاً لدورة إنسال الكائن العضوي املائي. وميكن إجراء اختبارات السمية املزمنـة لتقيـيم نقـاط مالحظـة م

 لق بالنمو، والبقاء على قيد احلياة، واإلنسال، والنماء.تتع

احلصول على بيانات السمية املزمنة أصعب من احلصول على بيانات السمية احلادة، ونطاق إجراءات االختبار "إن 
لالختبارات اليت وضعتها منظمة التعاون  . وميكن قبول البيانات املستمدة وفقاً للمبادئ التوجيهيةتوحيداً قياسياً  أقل

) 2(اجلـــــزء  202(األمســــاك، اختبـــــار الســــمية يف مراحـــــل احليــــاة األوىل) أو  210 والتنميــــة يف امليــــدان االقتصـــــادي
(الطحالب، اختبار تثبيط النمو). وميكن كذلك استخدام طرائق االختبار األخرى املعتمدة واملقبولة دولياً.  201 أو

 معادلة". ست (ف)ق م قيم الرتكيزات بدون تأثري ملحوظ أو أي قيموينبغي استخدا

تصــف إحـــدى وثـــائق منظمــة التعـــاون والتنميـــة يف امليــدان االقتصـــادي الطرائـــق اإلحصــائية الرئيســـية لتحليـــل بيانـــات و 
 ).2006اختبارات السمية البيئية القياسية (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

وجتـــدر اإلشــــارة إىل أن الكثـــري مــــن توجيهــــات منظمـــة التعــــاون والتنميـــة يف امليــــدان االقتصــــادي الـــيت ذكــــرت كأمثلــــة  3-2-3-9م 
حتديثها. وقد تؤدي هذه املراجعات إىل إدخال تعديالت طفيفة على ظروف االختبار. لذلك، فإن  قعللتصنيف جترى مراجعتها أو من املتو 
 املستخدم. الكائننوع يف املنسقة توخى قدراً من املرونة يف حتديد مدة االختبار أو حىت فريق اخلرباء الذي وضع معايري التصن

وميكن االطالع على التوجيهات إلجراء اختبارات مقبولة على األمساك والقشريات والطحالب يف عدة مصادر (منظمة  4-2-3-9م 
، (ASTM) اجلمعيـــــة األمريكيـــــة لالختبـــــار واملـــــوادو ؛ 1996، (EPA)وكالـــــة محايـــــة البيئـــــة و ؛ 1999التعــــاون والتنميـــــة يف امليـــــدان االقتصـــــادي، 

املعنــون  11املنظمـة الدوليـة للتوحيـد القياسـي، االحتــاد األورويب). ويشـكل جملـد منظمـة التعـاون والتنميــة يف امليـدان االقتصـادي رقـم و ؛ 1999
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يائيــة الصــناعية ومبيــدات اآلفــات" جتميـــعاً جيـــداً لطرائــق اختبــار ممثلــة للبيئــات البحريــة الختبــار الســمية املائيــة للمــواد الكيم تفصــيلي"اســتعراض 
 ومصادر معلومات عن هذا النوع من االختبارات. كما أن تلك الوثيقة هي مصدر ملنهجيات اختبار أخرى مناسبة.

 اختبارات األمساك 5-2-3-9م 

 اختبار السمية احلادة 1-5-2-3-9م 

سـاعة. ونقطـة  96غـرام تُعـرَّض ملـدة  5 - 0.1السمية احلادة عموماً على أمساك ناشئة صغرية زنـة  جترى اختبارات 
ساعة تكون أقل  96و/أو مدد التعرض األقل من الوزين . واألمساك األكرب من هذا النطاق نفوق�اية املالحظة يف هذه االختبارات هي ال

 96راض التصـنيف يف حالـة عـدم تـوفر بيانـات مقبولـة عـن أمسـاك أصـغر ملـدة تعـرض حساسية بصفة عامة. غـري أنـه ميكـن اسـتخدامها ألغـ
ساعة، أو إذا كان من شأن نتائج هذه االختبارات باستخدام أمساك ذات حجم خمتلف أو مدد تعرض خمتلفة أن تؤدي إىل تصنيف يف فئة 

ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان  203مع املبدأ التوجيهي خطورة أعلى. ومن املناسب ألغراض التصنيف استخدام االختبارات اليت تتفق 
 االقتصادي (األمساك، اختبار السمية احلادة) أو ما يعادله.

 اختبار السمية املزمنة 2-5-2-3-9م 

يف األمساك على البيض امللّقح، أو على أجّنة السـمك، أو علـى  األمد الطويلةميكن بدء اختبارات السمية املزمنة أو  
ملنظمة  210األمساك الناشئة الصغرية أو على األمساك البالغة على مستوى اإلنسال. وميكن استخدام اختبارات تتوافق مع املبدأ التوجيهي 

 US EPA) ك"امســالتعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي (األمســاك، اختبــار الســمية يف مراحــل احليــاة املبكــرة)، أو "اختبــار دورة حيــاة األ

أو ما يعادله يف إطار خمطط التصنيف. وميكن أن تتبـاين مـدد االختبـار بدرجـة كبـرية تبعـاً للغـرض مـن االختبـار (علـى أي حـال  (850.1500
املبكـرة)، وجنـاح  األمسـاكيوم). وميكـن أن تتضـمن نقـط �ايـة املالحظـة جنـاح الفقـس، والنمـو (مرحلـة حيـاة  200أيام إىل أكثر من  7من 

ك األوىل) اختبـاراً للسـمية امسـ(مرحلـة حيـاة األ 210. ومن الناحية التقنية، ال يعترب مبدأ منظمة التعـاون والتنميـة رقـم ءوضع البيض، والبقا
ذه املزمنة، وإمنا اختباراً للسمية شبه املزمنة على مراحل احلياة احلساسة. وهو مقبول على نطاق واسع كمنذر بالسـمية املزمنـة، ويسـتخدم هبـ

املبكـرة متـوفرة بدرجـة أكـرب بكثـري مـن دراسـات دورة  األمسـاكلتصنيف يف النظام املنسـق. وبيانـات السـمية يف مراحـل حيـاة الصفة ألغراض ا
 حياة السمك أو دراسات اإلنسال.

 اختبارات القشريات 6-2-3-9م 

 اختبار السمية احلادة 1-6-2-3-9م 

ت الناشـــئة يف الطـــور األول. ويف حالـــة براغيـــث تبـــدأ اختبـــارات الســـمية احلـــادة يف القشـــريات عمومـــاً بالقشـــريا 
أو غريها، يكـون  (mysids)ساعة. ويف حالة القشريات األخرى مثل املطبَّقات  48، تستخدم مدة اختبار مقدارها (daphnids) املاء

. ويعــّرف نفــوقل للســاعة. ونقطــة �ايــة املالحظــة هــي النفـوق أو توقــف احلركــة كبــدي 96مـن املعتــاد اســتخدام مــدة اختبــار مقـدارها 
توجيــــه اســــتخدام اختبــــارات تتوافــــق مــــع  ،ألغــــراض التصــــنيف ،توقــــف احلركــــة بأنــــه عــــدم وجــــود اســــتجابة لــــنخس خفيــــف. وينبغــــي

(السمية احلادة يف براغيث املاء) الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أو اختبار  1اجلزء  202رقم  االختبار
USA-EPA OPPTS 850.1035  َّقات) أو ما يعادهلما.(السمية احلادة يف املطب 
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 اختبار السمية املزمنة 2-6-2-3-9م 

القشــريات الناشــئة يف الطــور األول وتســتمر عــرب النضــج بتبــدأ اختبــارات الســمية املزمنــة يف القشــريات عمومــاً أيضــاً  
يومـاً. وتتضـمن نقـط  28قات، تلزم مدة أجيال. ويف حالة املطبّ  3وإنتاج يوماً للنضج  21واإلنسال. ويف حالة براغيث املاء، تكفي مدة 

. ويوصـى بـأن تسـتخدم ألغـراض التصـنيف ءعدد أفراد نتاج أنثى واحـدة، والنمـو، والبقـاو انتهاء املالحظة املدة الالزمة إلنتاج اجليل األول، 
ظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي (إنسـال براغيـث املـاء) منالذي وضعته  2اجلزء  202اختبارات تتوافق مع توجيه االختبار رقم 

 (اختبار السمية املزمنة يف املطبقات) أو ما يعادهلما. US-EPA 850.1350أو االختبار 

 اختبارات الطحالب/النباتات املائية 7-2-3-9م 

 االختبارات يف الطحالب 1-7-2-3-9م 

يف بيئـــة غنيـــة باملغـــذيات. وينبغـــي اســـتخدام اختبـــارات تتوافـــق مـــع توجيـــه  تـــزرع الطحالـــب وتعـــرض للمـــادة املختـــربة 
ظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي. وتســتخدم يف طرائــق االختبــار الــذي وضــعته من(تثبــيط منــو الطحالــب)  201االختبــار رقــم 

 أيام عادة. 4إىل  3وهي القياسية كثافة خاليا يف وسط اختبار تكفل منواً أسّياً طوال مدة االختبار 

قصــري األمــد يــوفر نقــاط مالحظــة لدراســة اخلطــورة احلــادة واملزمنــة. ونقطــة املالحظــة  اً اختبــار الطحالــب اختبــار  وميثــل 
املفضلة يف هذه الدراسة هي معدل تثبيط منو الطحالب ألنه ال يعتمد على تصميم االختبار، بينما يعتمد معيار الكتلة األحيائية على كل 

معــدل منــو النــوع الطحلــيب املختــرب ومــدة االختبــار والعناصــر األخــرى يف تصــميم االختبــار. ويف حالــة تســجيل نقطــة انتهــاء املالحظــة يف  مـن
 شكل اخلفض يف الكتلة األحيائية فقط أو يف حالة عدم حتديده، فإن هذه القيمة ميكن تفسريها كمعيار لتأثري مكافئ. 

 الكبرية املائية باتاتاالختبارات يف الن 2-7-2-3-9م 

ــــــة هــــــي   ــــــر شــــــيوعاً يف االســــــتخدام يف اختبــــــارات الســــــمية املائي ــــــات الوعائيــــــة األكث ــــــات "إن النبات " اعــــــدس املــــــاءنب
)Lemna gibba and Lemna minor( النتهـاء املالحظـة للسـمية  هو اختبار قصـري األجـل، ورغـم أنـه يـوفر نقاطـاً  "عدس املاء". واختبار نبات

يوماً وجترى  14فقط هي اليت تستخدم للتصنيف يف إطار النظام املنسق. وتستمر االختبارات ملدة  50زمنة، فإن قيمة ت فاحلادة وشبه امل
. وتقوم نقطة انتهاء املالحظـة علـى التغـري يف عـدد ةقو  جيوز أن تزاديف بيئات غنية باملغذيات شبيهة بالبيئات املستخدمة للطحالب، ولكن 

الذي وضعته منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان  "عدس املاء"الوريقات املتكونة. وينبغي استخدام اختبارات تتوافق مع توجيه اختبار نبات 
 )."اللمنة"نبات (السمية يف النباتات املائية،  US-EPA 850.4400) واالختبار ستكمالاالقتصادي (قيد اال

 مفاهيم السمية المائية 3-3-9م 

يتناول هذا القسم استخدام بيانات السمية احلادة والسمية املزمنة يف التصنيف، ويوىل اعتبـاراً خاصـاً لـنظم التعـرض،  
الطــالع علــى مناقشــة ل (Rand, 1996)النشــاط. وميكــن الرجــوع إىل رانــد  -واختبــار الســمية يف الطحالــب، واســتخدام قــيم عالقـــة الرتكيــب 

 ة ملفاهيم السمية املائية.يليفصت

 السمية احلادة 1-3-3-9م 

يشــري مصــطلح الســمية احلــادة ألغــراض التصــنيف إىل اخلاصــية الذاتيــة ملــادة مــا ألن تكــون مؤذيــة لكــائن عضــوي يف  1-1-3-3-9م 
يف املائــــــة مــــــن الكائنــــــات  50القاتــــــل لنســــــبة  حالــــــة تعــــــرض قصــــــري األجــــــل لتلــــــك املــــــادة. ويعــــــرب عــــــن الســــــمية احلــــــادة عمومــــــاً بــــــالرتكيز

يف املائة من الكائنات املختربة (مثل توقف حركة براغيث املاء)، أو  50)، أو الذي يسبب تأثرياً ضاراً ميكن قياسه لنسبة 50ق (ت املختربة
الضـابطة (غـري املعاملـة) (مثـال،  موعةاجمل خفض استجابات الكائنات املختربة (الكائنات املعاملة) عن استجابات كائنات الذي يؤدي إىل

 معدل النمو يف الطحالب).
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مغ/ل) مسية جداً. وميثل تداول  1وبصفة عامة، تعترب املواد اليت هلا مسية حادة تقدر بأقل من جزء واحد يف املليون ( 2-1-3-3-9م 
. وتستخدم املراتب 1 و/أو احلادة 1املزمنة  فئةصنف يف الهذه املواد، أو استخدامها، أو انطالقها يف البيئة، درجة عالية من اخلطورة وهي ت

أجـزاء يف  10و 1 العشرية فوق هذه القيمة لتعيني خمتلف فئات السـمية احلـادة. وهكـذا، فـإن املـواد الـيت هلــا مسيـة حـادة مقيسـة تـرتاوح بـني
مــغ/ل)  100-10جــزء يف املليــون ( 100 إىل 10 ، واملــواد الــيت هلــا مسيــة حــادة مــن2مــغ/ل) تصــنف يف الفئــة احلــادة  10-1املليــون (

 مغ/ل) فتعترب عملياً غري مسية.100جزء يف املليون (>  100. أما املواد اليت تزيد مسيتها على 3تصنف يف الفئة احلادة 

 السمية املزمنة 2-3-3-9م 

 العضـوية املائيـةثريات ضـارة يف الكائنـات الذاتية ملادة ما إلحداث تأ يةألغراض التصنيف، تعين السمية املزمنة اخلاص 1-2-3-3-9م 
ويعـرب عنهـا يف  غـري املميتـةهذه السمية املزمنة عادة جمموعة من التـأثريات وتشمل أثناء حاالت تعرض حتدد تبعاً لدورة حياة الكائن املعين. 

ة عـادة مـدى البقـاء علـى قيـد معادلـة. وتتضـمن نقـط انتهـاء املالحظـ س) أو يف شكل قيمـة ت فNOECشكل تركيز بدون تأثري ملحوظ (
املقيسـة احلياة، ومعدل النمو و/أو اإلنسال. وميكن أن ختتلف مدد التعرض املتعلقة بالسمية املزمنة بدرجة كبرية تبعاً لنقطة انتهاء املالحظة 

 املخترب. والكائنيف االختبار 

يف حالة التصنيف على أساس السمية املزمنة، يفـرق بـني املـواد القابلـة للتحلـل بسـرعة وغـري القابلـة للتحلـل بسـرعة. و  2-2-3-3-9 م
مــغ/ل. وتســتخدم املراتــب العشــرية لتصــنيف  0.01 ≤عنــدما تكــون الســمية املزمنــة  1وتصــنف املــواد الــيت تتحلــل بســرعة يف الفئــة املزمنــة 

مــغ/ل يف الفئــة  0.1إىل  0.01ذه الفئــة. وتصــنف املــواد الــيت هلــا مسيــة مزمنــة مقيســة تــرتاوح مــا بــني الســمية املزمنــة يف فئــات أعلــى مــن هــ
يت تزيـد مسيتهـا املزمنـة ـللسـمية املزمنـة. أمـا املـواد الـ 3مغ/ل تصنف يف الفئـة  1.0إىل  0.1، واملواد اليت هلا مسية مزمنة مقيسة من 2 املزمنة

اً غري مسيـة. ويف حالـة املـواد الـيت ال تتحلـل بسـرعة وال توجـد معلومـات عـن التحلـل السـريع، تسـتخدم مغ/ل فتعترب عملي 1.0 لىاملقيسة ع
 مغ/ل. 1.0و 0.1السمية املزمنة املقيسة ما بني رتاوح عندما ت 2مغ/ل والفئة  0.1 ≤عندما تكون السمية املزمنة  1فئتان مزمنتان: الفئة 

السمية املزمنة أقل شيوعاً يف بعض القطاعات من بيانات السمية احلادة، فإن القدرة على السمية وبالنظر إىل أن بيانات  3-2-3-3-9 م
رتاكم املزمنة حتدد، يف حالة عدم وجود بيانات مالئمة عن السمية املزمنة، مبجموعات مناسبة تضم السمية احلادة، وعدم قابلية التحلل و/أو ال

ه حيثما توجد بيانـات مالئمـة عـن السـمية املزمنـة، جيـب اسـتخدامها وتفضـل علـى التصـنيف علـى أسـاس غري أن .البيولوجي احملتمل أو احلقيقي
 جمموعة السمية احلادة مع القابلية للتحلل و/أو الرتاكم البيولوجي. ويف هذا السياق، ينبغي استخدام النهج العام التايل:

مسـتويات التغذيـة الثالثـة، ميكـن اسـتخدامها مباشـرة يف حالة توفر بيانات مالئمة عـن السـمية املزمنـة جلميـع  (أ)
 املناسبة؛ ة)املزمنالطويلة األمد ( اخلطورةلتعيني فئة 

يف حالــة تــوفر بيانــات مالئمــة عــن الســمية املزمنــة ملســتوى واحــد أو مســتويني مــن مســتويات التغذيــة، ينبغــي  (ب)
يـة األخـرى. وجيـرى تصـنيف حمتمـل ملسـتوى إذا كانت بيانـات السـمية املزمنـة متاحـة ملسـتويات التغذ ما حبث

بيانــات عــن السـمية املزمنــة ويقــارن بالتصــنيف الــذي يســتند إىل بيانــات  تتــوفر عنهــا(مسـتويات) التغذيــة الــيت 
 السمية احلادة ملستويات التغذية األخرى. ويعني التصنيف األخري وفقاً ألكثر النتائج صرامة؛

 الرتكيز فئة السمية باستخدام بيانات السمية املزمنة، جيب إثبات أنومن أجل إلغاء أو خفض تصنيف يف ال (ج)
املســــتخدمة ســــتكون مالئمــــة  املكافئــــة هلــــا) (ECx) س(أو ت ق NOEC(s)بــــدون تــــأثري ملحــــوظ  )الرتكيــــزات(

الســـتبعاد أو تقليـــل القلـــق الـــذي أدى إىل هـــذا التصـــنيف اســـتناداً إىل بيانـــات الســـمية احلـــادة باإلضـــافة إىل 
القابليــة للتحلــل و/أو الــرتاكم البيولــوجي. وميكــن حتقيــق هــذا يف كثــري مــن األحيــان باســتخدام تركيــزات بــدون 

واع احلساســة احملــددة بالســمية احلــادة. وهلــذا الســبب، إذا كــان تــأثري ملحــوظ علــى املــدى الطويــل ملعظــم األنــ
، فإنـه لـن ميكـن عمومـاً إلغـاء أو ختفـيض 50قد مت على أساس ت ق يف فئة السمية احلادة لألمساك التصنيف

رتبة هذا التصنيف باستخدام قيمة الرتكيزات بدون تأثري ملحوظ طويل األمد مستمدة من اختبار للسمية يف 
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فقارية. ويف هذه احلالية ستكون هناك حاجة عادة الشتقاق قيمة الرتكيزات بدون تأثري ملحوظ  حيوانات ال
من اختبارات األمساك طويلة األمد من نفس النوع أو من نوع مماثل أو نوع أكثر حساسـية. وباملثـل إذا كـان 

ملرجح أن تكون هنـاك حاجـة التصنيف ناجتاً عن السمية احلادة يف أكثر من جمموعة أحيائية تصنيفية، فمن ا
للحصول على قيم الرتكيزات بدون تأثري ملحوظ من كل جمموعـة أحيائيـة تصـنيفية. ويف حالـة تصـنيف مـادة 

، يكفـي إثبـات أن قيمـة الرتكيـزات بـدون تـأثري ملحـوظ أو ت ق س الـيت تكافئهـا، 4يف الفئة السمية املزمنة 
 درجة قابلية ذوبان املواد املختربة يف املاء.مغ/ل أو أكرب من  1 لىلكل فئة تصنيفية، تزيد ع

بالنظر إللغاء أو ختفيض رتبة تصنيف مواد كيميائية  "عدس املاء"وال ميكن استخدام االختبار يف الطحالب أو نبات  4-2-3-3-9م 
 إىل أن:

 ؛ مدليست دراسات طويلة األ "عدس املاء"دراسات الطحالب ونبات  (أ)

 عادة؛ صغرية إىل السمية املزمنة نسبة السمية احلادة و  (ب)

 نقاط االنتهاء املالحظة أكثر توافقاً مع نقاط االنتهاء للسمية احلادة املالحظة يف كائنات عضوية أخرى.و  (ج)

) املالحظة يف اختبـارات مفـردة يف 50فقط بسبب السمية احلـادة (ت(ف)ق طبقعندما يكون التصنيف قد  غري أنه 
قـيم الرتكيـزات املائية، ولكن يوجد دليـل مـن جمموعـة مـن االختبـارات األخـرى يف الطحالـب علـى أن السـمية املزمنـة (الطحالب أو النباتات 

مغ/ل، فإن هذا الدليل  1أو أكرب من يف مرتبة السمية اليت تتوافق مع فئة تصنيف أقل صرامة ) هلذه اجملموعة التصنيفية بدون تأثري ملحوظ
اء أو ختفــيض رتبــة التصــنيف. وال ميكــن يف الوقــت الــراهن تطبيــق هــذا الــنهج علــى النباتــات املائيــة نظــراً ألنــه ميكــن اســتخدامه للنظــر يف إلغــ

 يتم بعد وضع اختبارات قياسية للسمية املزمنة. مل

 نظم التعرض 3-3-3-9م 

تسـتخدم أربعـة أنـواع لظـروف التعـرض يف كـل مـن اختبـارات السـمية احلـادة والسـمية املزمنـة ويف كـل مـن بيئـات امليــاه  
ويتوقـف العذبة واملياه املاحلة: النظام الساكن، والنظام الساكن مع جتديد املاء (شـبه سـاكن)، ونظـام إعـادة الـدوران، ونظــام اجلريـان املطـرد. 

 املادة املختربة، ومدة االختبار، واألنواع األحيائية املختربة، واالشرتاطات التنظيمية. خواصتخدم عادة على اختبار النظام الذي يس

 الطحالب علىاالختبار اليت جيري فيها وساط ألا 4-3-3-9م 

النظــر حبــرص يف اســتخدام بعــض مكونــات الوســط،  وينبغــيجتــرى اختبــارات الطحالــب يف أوســاط غنيــة باملغــذيات.  
عند اختبار مسية املواد الكيميائية العضوية  ب(محض إثلني ثنائي أمني رباعي األستيك) أو مركب استخالب آخر. وجي EDTAب املركّ مثل 

؛ ويف حالـة إمهـال ذلـك وسـط االسـتنباتإىل املغـذيات الدقيقـة املعقـدة يف  EDTAإضافة كميـات ضـئيلة مـن عامـل اسـتخالب مثـل املركـب 
ية ميكن أن يقل معدل منو الطحالب كثرياً مما يضر بنوعية االختبار. بيد أن عوامل االستخالب ميكن أن تقلل السمية امللحوظة للمواد الفلز 

فيهـا تركيـزات مرتفعـة  املختربة. لذلك، يستصوب يف حالة املركبات الفلزية إجراء تقييم نقدي للبيانـات الناجتـة يف االختبـارات الـيت تسـتخدم
من عوامل االستخالب و/أو االختبارات اليت يوجد هبا فائض تفاعلي من عامل االستخالب بالنسبة إىل احلديد. وميكن ملادة االستخالب 

دم وجـود . غـري أنـه يف حالـة عـEDTAاحلرة يف الوسط أن حتجب مسية الفلزات الثقيلـة كثـرياً، وال سـيما مـع عوامـل االسـتخالب القويـة مثـل 
مـن هنـا يتعـني التعامـل حبـذر مـع البيانـات الناجتـة مـن اختبـارات أجريـت بـدون و احلديد يف املستنبت ميكن أن حيد ذلك من منـو الطحالـب. 

 كميات من هذه املواد.حالة نقص  أو يف  EDTAوجود حديد وبدون مادة 

 النشاط -استخدام قيم عالقة الرتكيب  5-3-3-9م 
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غيـاب بيانــات جتريبيـة، ميكــن االعتمـاد علــى العالقـات الكميــة بـني الرتكيــب والنشـاط للتنبــؤ  ألغـراض التصــنيف، ويف 
(انظـر  بالسمية احلادة للمواد غري اإللكرتوليتية وغري األليفة لإللكرتونات وغري التفاعلية على حنو آخر يف األمساك وبراغيث املاء والطحالب

النشــاط). وتظــل هنــاك مشــاكل فيمــا يتعلــق مبــواد مثــل أمــالح الفوســفات  -للرتكيــب بشــأن اســتخدام العالقــات الكميــة  6-9القســم م 
يل العضوية اليت تعمل بآليات خاصة من قبيل اجملموعات النشطة اليت تتفاعل مع املتلقيات البيولوجية، أو اليت ميكن أن تكّون رابطة سلفدر 

النشـاط للمـواد الكيميائيـة املخـدرة. وهـذه املـواد غـري إلكرتوليتيـة ذات  - مع بروتينات اخللية. وتستخلص قيم موثـوق هبـا لعالقـات الرتكيـب
دروكربونات املكلورة األليفاتية، وهي حتدث تأثرياهتـا األحيائيـة يدروكربونات، والكحوالت، والكيتونات، وبعض اهليتفاعلية منخفضة مثل اهل

جمموعـات علـى أو حتتـوي  يـةدث ختـديراً. غـري انـه إذا كانـت املـادة إلكرتوليتتبعاً ملعامالت توّزعها. وميكن ألي مـادة كيميائيـة عضـوية أن حتـ
نشطة تؤدي إىل آليات غري ختديرية أيضاً، فـإن أي حسـابات للسـمية علـى أسـاس معامـل التـوزّع وحـده مـن شـأ�ا أن تـبخس بشـدة تقـدير 

مية املائيــــة احلــــادة للمــــواد األم للتنبــــؤ بتــــأثريات نــــواتج النشــــاط لتقــــدير الســــ -الســــمية. وال ميكــــن اســــتخدام قــــيم العالقــــة الكميــــة للرتكيــــب 
 أو نواتج التحلل، عندما تنشأ هذه النواتج بعد فرتة زمنية أطول من مدة اختبارات السمية احلادة. االستقالب (األيض)

 وزن األدلة 4-3-9م 

ينبغي استخدام البيانات ذات النوعيـة األفضـل كأسـاس رئيسـي للتصـنيف. ويفضـل أن يقـوم التصـنيف علـى مصـادر  1-4-3-9م 
 أن توصف ظروف االختبار بصورة واضحة وكاملة. الضروريبيانات أصلية. ومن 

س الدراســات األكثــر وعنــدما تتــوفر دراســات متعــددة جملموعــة أحيائيــة تصــنيفية بعينهــا، جيــب اختــاذ القــرار علــى أســا 2-4-3-9م 
حساسية واألفضل نوعية. وجيـب احلكـم يف كـل حالـة علـى حـدة علـى مالءمـة اسـتخدام دراسـة ال تسـتويف ظـروف املمارسـة املعمليـة اجليـدة 
ولكــن تكفــل مالحظــة أكثــر حساســية بــدًال مــن اســتخدام دراســة تســتويف تلــك الظــروف. وكقاعــدة عامــة، ميكــن أن تســتخدم يف التصــنيف 

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

 خبري لتصنيف هذه املواد. رأي يف هذه احلاالت أدىن من السمية احلقيقية. ويلزمأعلى أو 

وحيثمـــا يتـــوفر أكثـــر مـــن اختبـــار مقبـــول للمجموعـــة التصـــنيفية ذاهتـــا، يســـتخدم للتصـــنيف عمومـــاً االختبـــار األكثـــر  3-4-3-9م 
. بيـد أنـه جيـب التعامـل مـع هـذه املسـألة علـى وظ)قيمة الرتكيزات بدون تأثري ملحأو  50حساسية (الذي يعطي أقل قيم للمعيار ت(ف)ق

قيم أو أكثر) للنوع األحيائي نفسه، ميكن استخدام املتوسط اهلندسي  4أساس كل حالة على حدة. وحيثما تتوفر جمموعات بيانية أكرب (
ة مجـع اختبـارات أنـواع خمتلفـة داخـل لقيم السمية كقيمة متثيلية للسـمية يف ذلـك النـوع األحيـائي. وال يستصـوب عنـد تقـدير القيمـة املتوسـط

 جمموعة تصنيفية واحدة أو اختبارات يف مراحل حياة خمتلفة أو االختبار يف ظروف أو مدد اختبار خمتلفة.

 المواد التي يصعب اختبارها 5-3-9م 

ر اليت يوصي هبا املبدأ مائية حتت ظروف االختبا أوساطتقتضي اختبارات السمية الصحيحة ذوبان املادة املختربة يف  1-5-3-9م 
 التوجيهي. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي االحتفاظ برتكيز متـاح حيويـاً طـوال مـدة االختبـار. ويصـعب اختبـار بعـض املـواد يف األنظمـة املائيـة،

هيــة والوثيقــة التوجي. )DoE, 1996; ECETOC, 1996; and US EPA, 1996(وقــد وضــعت توجيهــات للمســاعدة يف اختبــار هــذه املــواد 
عــن أنـواع  هـي مصـدر جيـد للمعلومـات التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي عـن اختبـار السـمية املائيـة للمـواد واملخـاليط الصـعبة ملنظمة

 املواد اليت يصعب اختبارها واخلطوات الالزمة لضمان التوصل إىل نتائج صحيحة من اختبار هذه املواد.

رغم من عدم ال على اختبار كثرية قد تكون استخدمت منهجيات اختبار ميكن أن تعطي،ومع ذلك، توجد بيانات  2-5-3-9م 
توافقها مع ما يعترب ممارسة معملية جيدة، معلومات مناسبة لتطبيق معايري التصنيف. وتتطلب هذه البيانات توجيهات خاصة عن التفسري، 

حية البيانات. وقد تكون هـذه املـواد الـيت يصـعب اختبارهـا قليلـة الـذوبان، خبري يف تقدير صال رأيأنه يلزم يف �اية املطاف استخدام  على
أو طيــارة، أو معرضــة للتحلــل الســريع بســبب عمليــات مثــل التحــول الضــوئي، أو التحلــل املــائي، أو التأكســد، أو التحلــل األحيــائي. وعنــد 

ختبار نتيجة لتخفيف الضوء الالزم لنمو اخلاليا. وباملثـل، قـد تـؤدي اختبار الطحالب، قد تؤثر املواد امللونة يف نقطة انتهاء املالحظة يف اال



 

520 

يف املواد املختربة يف شكل حماليل غروية معكرة فوق حد قابلية الذوبان إىل قياسات خاطئة للسمية. وميكن أن يؤدي إدخال املـادة املختـربة 
يف  ةمــا أن نــواتج التقطــري اجلزيئــي للــنفط ميكــن أن متثــل مشــكلعمــود املــاء إىل مشــكلة بالنســبة للجســيمات أو مــواد صــلبة مثــل الفلــزات. ك

. ويصـــف مشـــروع الوثيقـــة 50تفســـري النتـــائج لـــدى البـــت يف الرتكيـــزات املناســـبة لتعيـــني قـــيم ت(ف)قوصـــعوبة يف إدخـــال مـــادة االختبـــار، 
شــيوعاً لعــدد كبــري مــن املــواد الــيت يــرجح أن  ائصالتوجيهيــة بشــأن اختبــار الســمية املائيــة للمــواد واملخــاليط الــيت يصــعب اختبارهــا أكثــر اخلصــ

 صعوبات يف اختبارها. واجهت

يف املائــة مــن  80: يف حالــة توقــع اخنفــاض تركيــزات املــادة الكيميائيــة موضــع االختبــار إىل أقــل مــن االسـتقرار (أ)
ة. الرتكيـــز االمســـي، قـــد يتطلـــب االختبـــار لكـــي يكـــون صـــحيحاً نظـــم تعـــرض تتضـــمن جتديـــداً للمـــادة املختـــرب 

يتعلــق  كل خاصــة فيمــاا ويفضــل اســتخدام النظــام شــبه الســاكن أو نظــام اجلريــان املطــرد. مــن هنــا، تنشــأ مشــ
باالختبـــارات يف الطحالـــب، حيـــث تـــنص التوجيهـــات املعتـــادة علـــى إجـــراء اختبـــارات ســـاكنة. وبينمـــا توجـــد 

التصـنيفية جيـرى يف كثـري بالنسبة للقشريات واألمساك نظم تعـرض بديلـة ممكنـة، فـإن اختبـار هـذه اجملموعـات 
مـن األحيــان يف ظـروف ســاكنة كمــا ورد يف التوجيهـات املتفــق عليهـا دوليــاً. وال بــد يف هـذه االختبــارات مــن 

ويتعــني إيــالء االعتبــار املناســب ، قبــول قــدر معــني مــن التحلــل وكــذلك بعــض العوامــل األخــرى ذات الصــلة
ج بشــأن كيفيــة التعامــل مــع هــذه و بعــض النهــ 6-5-3-9م تشــمل الفقــرة حلســابات الرتكيــزات الســمية. و 

املســألة. وحيثمــا حيــدث حتلــل للمــادة املختــربة، يكــون مــن املهــم دراســة تــأثري مسيــة نــواتج التحلــل يف الســمية 
املسجلة يف االختبار. وجيب االستعانة برأي خبري عند البت فيما إذا كان ميكن استخدام البيانات ألغـراض 

 التصنيف؛

ما يتفكك مركب ما أو يتحلل حتت ظروف االختبار، ينبغي االستعانة بـرأي خبـري يف حسـاب : عندالتحلل (ب)
. ومــن املستصــوب معرفــة احملتملــةالســمية ألغــراض التصــنيف، مبــا يف ذلــك دراســة نــواتج التفكــك املعروفــة أو 

لتحلـــل غـــري مسيـــة تركيــز املـــادة األم وتركيـــزات مجيـــع نـــواتج التحلـــل املهمـــة. وإذا كـــان يتوقـــع أن تكـــون نـــواتج ا
نسـبياً، فإنــه يستصــوب اســتخدام نظــم تعــرض ســاكنة مــع جتديــد املــاء (شــبه ســاكنة) وذلــك لضــمان احملافظــة 

 على مستويات املركبات األم؛

: ينبغي أن ال يقوم تصنيف املواد ذات املكون الواحد إال على استجابات السمية املالحظة يف نطاق التشّبع (ج)
د لقابلية الذوبان. وكثرياً هذا احلاملادة املختربة، وليس على احلمل الكلي للمادة الكيميائية فوق  قابلية ذوبان

، علــى الــرغم مــن أن هــذه مــا تتــوفر بيانــات تشــري إىل مسيــة عنــد مســتويات أعلــى مــن حــد الــذوبان يف املــاء
 مـا هلـذه البيانـات. وتنطبـق تفسـري البيانات تعترب يف كثري من األحيان غري صحيحة، فإنـه ميكـن الوصـول إىل

كل بصــفة عامــة عنــد اختبـار املــواد الضــعيفة الــذوبان، وتــرد توجيهـات عــن كيفيــة تفســري مثــل هــذه ا هـذه املشــ
(انظـــر أيضــــاً الوثيقـــة التوجيهيــــة عـــن اختبــــار الســـمية املائيــــة للمـــواد واملخــــاليط  7-5-3-9البيانـــات يف م 

 الصعبة)؛

لـــزم تطبيـــق إجـــراءات عمليـــة خاصـــة لضـــمان ذوبـــان املـــواد الـــيت يصـــعب : قـــد ياالختبـــارعـــدم ثبـــات أوســـاط  (د)
اختبارهــا. وال ينبغــي أن تــؤدي هــذه اإلجــراءات إىل تغــريات واضــحة يف أوســاط االختبــار عنــدما حيتمــل أن 

 تؤدي تلك التغريات إىل زيادة أو نقص يف السمية الظاهرة وبالتايل يف مستوى تصنيف املادة املختربة؛

: هناك مواد كثرية مشـمولة مبخطـط التصـنيف تكـون يف الواقـع عبـارة عـن خمـاليط يصـعب قيـاس ملعقدةاملواد ا )ه(
مــواد مثــل نــواتج التقطــري اجلزيئــي  تســببهــذا القيــاس أحيانــاً. وميكــن أن  تعــذرتركيــزات التعــرض هلــا، بــل وي

 ذلـك، مشـاكل خاصـة إىل مسـتويات كبـرية مـن الشـوائب، ومـا علـى للنفط، والبوليمرات، واملواد الـيت حتتـوي
التحقق منه. وتستند إجراءات االختبـار العاديـة علـى تكـوين  تعذرنظراً ألنه يصعب تقدير الرتكيز السمي وي
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جــزء قابــل للــذوبان يف املــاء أو جــزء مســتذاب يف املــاء وتســجل البيانــات يف شــكل معــدالت ِمحْــل. وميكــن 
 استخدام هذه البيانات يف تطبيق معايري التصنيف.

ة وقابلـة للقيـاس بالتحليـل. وعلـى ثابتـُيستصوب ألغراض تصنيف املركبـات العضـوية احلصـول علـى تركيـزات اختبـار و  3-5-3-9م 
دراسات الرتكيزات االمسية حيثما تكون هذه هي الرتكيـزات أساس التصنيف على  وضعأفضلية الرتكيزات املقيسة، فإنه ميكن أن ي من رغمال

ظروف معينة. فإذا كان حتلل املادة مرجحاً أو أ�ا تفقد على حنو آخر من عمود املـاء، وجـب تـوخي احلـرص الصحيحة الوحيدة املتاحة يف 
 ذي صـلة وينبغي إجراء التصنيف مع أخذ الكمية املفقودة من املادة السمية أثناء االختبـار يف احلسـبان، إذا كـان ذلـك، يف تفسري البيانات

قائمـــة  1-3-9م  هبـــا وختضـــع لتحليـــل منفصـــل. ويبـــني اجلـــدول خاصـــةات جمموعـــة صـــعوبات وعـــالوة علـــى ذلـــك، تفـــرض الفلـــز  .ممكنـــاً و 
 املتعددة للمواد اليت يصعب اختبارها وعالقتها بالتصنيف. باخلواص

أن يكــون تركيــز االختبــار الفعلــي أقــل مــن تركيــز االختبــار االمســي أو  ،األكثــر صــعوبة يف ظــروف االختبــار تمــل،وحي 4-5-3-9م 
معقـول  هـذه املـادة، بقـدرتصـنف مغ/ل ملادة يصعب اختبارها، ميكن أن 1) < 50(قيم ت(ف)ق احلادةاملتوقع. وحيثما تكون السميات 
مـغ/ل، 1أنه إذا كانت السمية احلادة املقـدرة أكـرب مـن  ، عند االقتضاء). غري1(ويف فئة السمية املزمنة  1من الثقة، يف فئة السمية احلادة 

خبـري لتحديـد مـا إذا كـان ميكـن قبـول اختبـار  رأيلسمية احلقيقية. ويلزم يف هذه األحوال حيتمل أن تكون السمية التقديرية غري ممثلة لفإنه 
أثري مهـم علــى تركيـز االختبــار الفعلـي إذا قــدرت مـادة يصـعب اختبارهــا ألغـراض التصــنيف. وحيثمـا يعتقــد أن طبيعـة صــعوبة االختبـار هلـا تــ

، فإنـــه ينبغـــي مراعـــاة احلـــرص الواجـــب عنـــد اســـتخدام االختبـــار يف  1الســـمية احلـــادة بقيمـــة أكـــرب مـــن  مـــغ/ل وأن تركيـــز االختبـــار مل يعـــنيَّ
 التصنيف.

. وينبغـي يف هـذا السـياق تـذّكر أن كل التفسـري املـذكورةا بعض مشـبوترد يف الفقرات التالية بعض التوجيهات املتصلة  5-5-3-9م 
دائماً لتحديد ما  برأي خبريهذه جمرد توجيهات، وأنه ال ميكن تطبيق قواعد جامدة وسريعة. ومع مراعاة طبيعة الصعوبات، جيب االستعانة 

يف  لالسـتخدام مناسـبإذا كانت هناك معلومات كافيـة يف االختبـار للحكـم علـى صـالحيته، ومـا إذا كـان ميكـن حسـاب مسـتوى للسـمية 
 تطبيق معايري التصنيف.

 املواد غري املستقرة 6-5-3-9م 

االختبار، فإنه قد يكون  أوساطالختبار تقلل تأثري عدم االستقرار يف لإجراءات  اعتماد حيث املبدأبينما ينبغي من  1-6-5-3-9م 
العملية طوال مـدة االختبـار. واألسـباب الشـائعة لعـدم االسـتقرار من املستحيل تقريباً يف بعض االختبارات احملافظة على الرتكيز يف املمارسة 

والتحلل الضوئي والتحلل البيولوجي. وبينما ميكن ضبط أشكال التحلل املذكورة، فإن هذا الضبط يفشل  والتحلل املائيهذا هي التأكسد 
مية احلــادة واملزمنــة يف األمســاك، جمموعــة مــن نظــم يف اختبــارات كثــرية. ومــع ذلــك، تتــاح يف بعــض أنــواع االختبــارات، وخباصــة اختبــار الســ

 التعرض تتيح اإلسهام يف تقليل الفاقد بسبب عدم االستقرار، وينبغي أخذ ذلك يف االعتبار عند البت يف صالحية بيانات االختبار.

ط أساسي لتفسري البيانات يف عدم االستقرار عامالً يف حتديد مستوى التعرض أثناء االختبار، يتمثل شر  ثلوحيثما مي 2-6-5-3-9م 
وجود تركيزات تعـرض مقيسـة يف نقـاط زمنيـة مناسـبة طـوال االختبـار. ويف غيـاب تركيـزات مقيسـة بالتحليـل علـى األقـل عنـد بدايـة االختبـار 

عتمـــد علـــى تفســري صـــحيح وينبغـــي اعتبــار االختبـــار غـــري صـــاحل ألغــراض التصـــنيف. وحيثمـــا تتــوفر بيانـــات ت التوصـــل إىلو�ايتــه، ال ميكـــن 
 القياسات، ميكن مراعاة عدد من القواعد العملية لالسرتشاد هبا يف التفسري:

عنـدما تتــاح بيانــات مقيسـة يف بدايــة و�ايــة االختبــار (كمـا هــو معتــاد بالنسـبة الختبــارات الســمية احلــادة يف  (أ)
ألغــــراض التصــــنيف علــــى أســــاس  50براغيــــث املــــاء والطحالــــب) ميكــــن حســــاب قيمــــة ت(ف)قاختبــــارات 

اكتشاف املتوسط اهلندسي للرتكيزات يف بداية االختبار و�ايته. وحيثما تقل تركيزات �اية االختبار عن حد 
 هذا؛ اكتشاف السميةالتحليلي، جيب اعتبار أن هذه الرتكيزات تساوي نصف حد  السمية
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ديد أوساط االختبار (كما ميكن أن تكـون عليـه احلـال حيثما تتوافر بيانات مقيسة يف بداية و�اية فرتات جت (ب)
يف االختبـــارات شـــبه الســـاكنة)، يكـــون مـــن املناســـب حســـاب املتوســـط اهلندســـي لكـــل فـــرتة جتديـــد، وتعيـــني 

 متوسط التعرض على أساس هذه البيانات على مدى فرتة التعرض بأكملها؛

ـزات هــذا النــاتج معروفــة، ميكــن حســاب قيمــة الســمية إىل أحــد نــواتج حتلــل، وتكــون تركيــ عــزوحيثمــا ميكــن  (ج)
ألغـــراض التصـــنيف علـــى أســـاس املتوســـط اهلندســـي لرتكيـــز نـــاتج التحلـــل الـــذي ميكـــن إرجاعـــه  50ت(ف)ق

 حسابياً إىل قيمة تتعلق باملادة األم؛

 ميكن تطبيق مبادئ مماثلة على البيانات املقيسة يف اختبار السمية املزمنة. (د)

 يفة الذوباناملواد الضع 7-5-3-9م 

مـــغ/ل، تــذوب غالبـــاً بصــعوبة يف أوســـاط  1إن هــذه املـــواد الــيت تعـــرف بأ�ــا مـــواد ذات إمكانيــة ذوبـــان يف املــاء <  1-7-5-3-9م 
قابلية الذوبان احلقيقيـة يف أوسـاط االختبـار  كما أناالختبار. وغالباً ما يصعب قياس تركيزات املادة املذابة يف الرتكيزات املنخفضة املتوقعة.  

كـن غري معروفة يف حالة كثري من املواد، وكثرياً ما تسجل كقيمة أقل من حد اكتشاف السمية يف املـاء املنقَّـى. ومـع ذلـك فـإن هـذه املـواد مي
كن اعتبار النتيجة صاحلة ألغراض التصنيف. االستعانة برأي خبري للبت فيما إذا كان مي ،حيثما ال تكتشف مسية وينبغيأن تظهر مسية ما، 

 يبخس تقدير اخلطر.ال وينبغي أن مييل الرأي إىل احلذر كما ينبغي أن 

وجيب من حيث املبدأ استخدام تقنيات إذابة مناسبة وتركيزات مقيسة بدقة يف نطاق قابلية الذوبان يف املاء. وحيثما  2-7-5-3-9م 
تفضــيل اســتخدامها علــى اســتخدام أي بيانــات أخــرى. غــري أنــه مــن الطبيعــي، وال ســيما عنــد دراســة  ينبغــي ،تتــوفر بيانــات االختبــار هــذه

بيانات أقدم عهداً، أن توجد مواد ذات مسـتويات مسيـة مسـجلة يف تركيـزات أعلـى مـن قابليـة الـذوبان يف املـاء، أو حيـث تكـون املسـتويات 
يــة. وهكــذا، يتعــذر يف احلــالتني التحقــق مــن تركيــزات التعــرض الفعليــة باســتخدام املذابــة أدىن مــن حــد اكتشــاف الســمية يف الطريقــة التحليل

بعـــض القواعـــد العمليـــة مراعـــاة البيانــات املقيســـة. وحيثمـــا تكـــون تلـــك هـــي البيانـــات الوحيـــدة املتاحـــة إلجـــراء التصـــنيف بنـــاء عليهـــا، ميكـــن 
 :بشكل عاملالسرتشاد هبا

تويات أعلــى مــن حــد قابليــة الــذوبان يف املــاء، ميكــن ألغــراض حيثمــا تكــون الســمية احلــادة مســجلة عنــد مســ (أ)
ــ لقابليــةمســاوية أو أقــل مــن القيمــة املقيســة  50التصــنيف اعتبــار قيمــة ت(ف)ق ذوبان يف املــاء. ويف هــذه ال

. وينبغــي لــدى اختــاذ هــذا القــرار إيــالء االهتمــام 1الفئــة احلــادة و/أو  1الفئــة املزمنــة تطبيــق  ينبغــياألحــوال، 
الواجـــب الحتمـــال أن تكـــون املـــادة الزائـــدة غـــري املذابـــة قـــد أدت إىل تـــأثريات ماديـــة يف الكائنـــات العضـــوية 

للتـــأثريات املشـــاهدة، ينبغـــي اعتبـــار االختبـــار غـــري صـــاحل  احملتمـــلاملختـــربة. وحيثمـــا يعتـــرب ذلـــك هـــو الســـبب 
 ألغراض التصنيف؛

يثما مل تسجل مسية حادة عند مستويات أعلى من حـد قابليـة الـذوبان يف املـاء، ميكـن ألغـراض التصـنيف ح (ب)
ذوبان يف املـاء. ويف هـذه األحـوال، ينبغـي النظـر الـ قابليـةأكرب مـن القيمـة املقيسـة ل 50اعتبار قيمة ت(ف)ق

ُتظهــر مسيــة حــادة، إيــالء  ن املــادة ال. وينبغــي، لــدى اختــاذ قــرار بــأ4الفئــة املزمنــة فيمــا إذا كــان ينبغــي تطبيــق 
االهتمــام الواجــب للتقنيــات املســتخدمة لبلــوغ الرتكيــزات املذابــة القصــوى. وحيثمــا ال تــدرس هــذه التقنيــات 

 بقدر كاف، ينبغي اعتبار االختبار غري صاحل ألغراض التصنيف؛

ريقــة التحليليــة ملــادة مــا، وتكــون حيثمــا تكــون قابليــة الــذوبان يف املــاء أقــل مــن حــد اكتشــاف الســمية يف الط (ج)
أقـــل مـــن حـــد االكتشـــاف  50هنـــاك مسيـــة حـــادة مســـجلة، ميكـــن ألغـــراض التصـــنيف اعتبـــار قيمـــة ت(ف)ق

أكـرب مـن حـد قابليـة  50التحليلي. وحيثما ال تالحظ مسية، ميكن ألغـراض التصـنيف اعتبـار قيمـة ت(ف)ق
 عايري اجلودة املذكورة آنفاً؛الذوبان يف املاء. وينبغي أيضاً إيالء االهتمام الواجب مل
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ميكــن  حيثمــا تتــاح بيانــات عــن الســمية املزمنــة، ينبغــي تطبيــق القواعــد العامــة ذاهتــا. ومــرة أخــرى، حيثمــا ال (د)
إثبات صحة البيانات عن طريق دراسـة الرتكيـزات املقيسـة، يتعـني عنـد االقتضـاء دراسـة التقنيـات املسـتخدمة 

 للوصول إىل أعلى تركيزات مذابة.

 الرتكيز خفضالعوامل األخرى اليت تسهم يف  8-5-3-9م 

 ، وعلـى حـني أنـهختفيض تركيز املادة املختربة أثناء إجراء التحليـل سهم أيضاً يفميكن لعدد من العوامل األخرى أن ي 
البيانـات حيثمـا تكـون هـذه للدراسة، فإنـه قـد يكـون مـن الضـروري، مـن وقـت إىل آخـر، تفسـري ميكن جتنب ذلك باستخدام تصميم سليم 

 العوامل قد أسهمت يف تقليل الرتكيز.

لعــدد مــن األســباب. ومثــة تفســري شــائع هــو أن املــادة مل الرتســيب: ميكــن أن حيــدث ترســيب أثنــاء االختبــار  (أ)
عــدم وجــود جســيمات بشــكل ظــاهر، وحيــدث تكتــل أثنــاء االختبــار  تــذب حقيقــة يف املــاء علــى الــرغم مــن

أو الرتكيـزات  50أن قيمـة ت(ف)ق اعتبـار ألغـراض التصـنيف ميكن. ويف هذه األحوال، يؤدي إىل الرتسيب
بــدون تــأثري ملحــوظ هــي تركيــزات املــادة يف �ايــة االختبــار. وباملثــل، ميكــن أن حيــدث الرتســيب مــن خــالل 

 ه؛التفاعل مع الوسط الذي جيرى فيه االختبار. وتدرس هذه املسألة حتت عنوان "عدم االستقرار" أعال

العاليـــة مثـــل املـــواد ذات القـــيم  صـــاصللمـــواد ذات خصـــائص االمت صـــاص: ميكـــن أن حيـــدث امتصـــاصاالمت (ب)
). وحيثمـــا حيـــدث ذلــك، يكــون فقــدان الرتكيــز log Kow أومالعاليــة ملعامــل التــوزّع يف األوكتــانول واملــاء (لــو ك

 �اية االختبار؛ سريعاً عادة، وتكون أفضل قيمة لتعيني التعرض هي تركيزات املادة يف

الرتاكم األحيائي: قد حتدث حاالت خفض لرتكيزات املادة من خالل الرتاكم األحيائي للمادة يف الكائنات  (ج)
تكـون املختربة. وقد يكون ذلك مهماً بشكل خاص حيثما تكون قابليـة الـذوبان يف املـاء منخفضـة وبالتـايل 

أو الرتكيزات بدون تأثري ملحوظ  50مرتفعة. وميكن ألغراض التصنيف حساب قيمة ت(ف)ق أومقيـمة لو ك
 على أساس املتوسط اهلندسي لرتكيزات االختبار يف بداية االختبار و�ايته.

 ط االختباراوسعدم استقرار أ 9-5-3-9م 

ميكـن ه أنـغـري . (pH)دروجيين يـواألمحـاض القويـة مسيـة أل�ـا قـادرة علـى تغيـري األس اهل املواد القاعديةميكن أن تكون  1-9-5-3-9م 
املائية عن طريق اسـتخدام حماليـل منّظمـة يف وسـط االختبـار. ويف حالـة عـدم تـوفر بيانـات  النظمدروجيين يف يعموماً جتنب تغريات األس اهل

صنيف األيون السالب (األنيون) واأليون املوجب (الكاتيون)، أي األيون الذي عن ملح ما، ينبغي تصنيف امللح بصفة عامة بنفس طريقة ت
تنسب إليه أشد مسية يف التصنيف. وعندما يتصل الرتكيز الذي يالحظ عنده التأثري بواحد فقط من األيـونني، ينبغـي أن يؤخـذ يف االعتبـار 

 الوزن اجلزيئي لأليون./نسبة الوزن اجلزيئي للملح: ا الرتكيز بضربه يفلدى تصنيف امللح فرق الوزن اجلزيئي بني األيون وامللح وتصحيح هذ

وغريها من املواد ذات األوزان اجلزيئية  للتشتتوال توجد بوليمرات يف النظم املائية يف املعتاد. لكن البوليمرات القابلة  2-9-5-3-9م 
أو تـأثريات ثانويـة. وجيـب  آليـةاص األكسـجني، وتـؤدي إىل تـأثريات الكبرية ميكن أن حتدث اضطراباً يف نظـام االختبـار وتتـداخل مـع امتصـ

ذا  أخذ هذه العوامل يف االعتبار عند دراسة بيانات هذه املواد. ومع ذلـك، تسـلك بـوليمرات كثـرية سـلوك املـواد املعقـدة، وتتـيح جـزءاً هامـاً 
 ه احلالة اخلاصة أدناه. كتلة جزيئية منخفضة ميكن أن يُغسل (يذاب) من كتلة البوليمر. وستناقش هذ

 املواد املعقدة 10-5-3-9م 

تتصف املواد املعقدة بنطاق واسع من الرتاكيب الكيميائية، غالباً يف شكل سالسل متشاكلة، ولكنها تغطي نطاقاً  1-10-5-3-9م 
ملـاء، حيـدث تــوازن بـني األجـزاء الذائبــة إىل اواسـعاً مـن قــيم قابليـة الـذوبان يف املــاء واخلصـائص الكيميائيـة الفيزيائيــة األخـرى. وعنـد إضــافتها 
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سجل وغري الذائبة يكون مميزاً لكمية املادة يف الوسط. وهلذا السبب، ختترب مثل هذه املواد عادة كجزء ذائب أو جزء غري ذائب يف املاء. وت
عــادة ألن اجلــزء الــذائب يكــون هــو نفســه عبــارة عــن  داعمــةتبعــاً للكميــة أو الرتكيــزات االمسيــة. وال تتــوفر بيانــات حتليليــة  50قيمــة ت(ف)ق

الـيت تتصـل مبسـتوى احلمـل القاتـل. وميكـن اسـتخدام  (LL50) 50خملوط معقد من املكونات. ويشـار إىل معيـار السـمية أحيانـاً بقيمـة م ح ق
 تصنيف بصورة مباشرة.ري الايهذه القيمة ملستوى احلمل من اجلزء الذائب يف املاء أو اجلزء غري الذائب يف املاء يف مع

. وقـد التشـتتومتثل البوليمرات نوعاً خاصاً من املـواد املعقـدة الـيت تتطلـب دراسـة نـوع البـوليمر وسـلوك الـذوبان أو  2-10-5-3-9م 
، أو تتجـــزأ إىل أجـــزاء ذات أوزان جزيئيـــة تشـــتتتـــذوب البـــوليمرات كمـــا هـــي بـــدون تغيـــري (ذوبـــان حقيقـــي يـــرتبط حبجـــم اجلســـيمات)، أو ت

علـى  ةاملنخفضـ ةاجلزيئيـالكتلـة خفضة قد تذوب. ويف احلالة األخرية يكون اختبار البوليمر يف الواقـع عبـارة عـن اختبـار لقـدرة املـادة ذات من
ل مسياً. وهكذا، ميكن بنفس الطريقة اعتبار البوليمر خملوطاً معقداً من حيث أن مح ذائبمن كتلة البوليمر، وما إذا كان هذا اجلزء ال إلذابةا

 الناتج، وبالتايل ميكن إرجاع السمية إىل هذا احلمل. ذائبالبوليمر ميكن أن يعّرب على أفضل وجه عن اجلزء ال
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 جدول تصنيف المواد التي يصعب اختبارها  :1-3-9م 

 المالءمة للتصنيف طبيعة الصعوبة خاصية المادة
ـــــه. بلـــــوغ تركيـــــز التعـــــرض املطلـــــوب واحملافظـــــة  ضعيفة الذوبان يف املاء علي

 حتليل التعرض.
ــــة الــــذوبان  ــــة فــــوق حــــد قابلي عنــــد مالحظــــة اســــتجابات مسي
الظاهرة، يلزم رأي خبري للتأكد مما إذا كانت التـأثريات ترجـع 
ــــــة عــــــدم  ــــــأثري فيزيــــــائي، ويف حال ــــــة كيميائيــــــة أو إىل ت إىل مسي
مالحظة تـأثريات، ينبغـي إثبـات أنـه قـد مت حتقيـق إذابـة كاملـة 

 مشبعة.
 بلوغ تركيز التعرض املطلوب واحملافظة عليه. الرتكيزات املنخفضةمسية يف 

 حتليل التعرض.
 مغ/ل1<نف على أساس مسية تص

 للرتكيزات. به ينبغي أن يبىن التصنيف على قياس موثوق احملافظة على تركيز التعرض وقياسه. طيارة
ــــــواتج  تتحلل بتأثري الضوء ــــــزات التعــــــرض. مسيــــــة ن احملافظــــــة علــــــى تركي

 التفكك.
يتطلــب التصــنيف رأي خبــري، وينبغــي أن يبــىن علــى تركيــزات 

 مقيسة، وينبغي تعيني مسية نواتج التفكك اهلامة.
عمـــار األاحملافظـــة علـــى تركيـــزات التعـــرض. مقارنـــة  غري مستقرة يف احمللول املائي

للتحلــــل ولنظــــام التعــــرض املســــتخدم يف  يةالنصــــف
 االختبار.

نبغــي أن يبــىن علــى تركيــزات يتطلــب التصــنيف رأي خبــري، وي
 حبث مسية نواتج التفكك اهلامة. وينبغيمقيسة، 

بلــوغ تركيــز التعــرض واحملافظــة عليــه وقياســه. مسيــة  قابلة للتأكسد
الرتاكيـــب الكيميائيـــة املعدلـــة أو نـــواتج التفكــــك. 
مقارنــة األعمــار النصــفية للتحلــل ولنظــام التعــرض 

 املستخدم يف االختبار.

أســاس علــى  يوضــعرأي خبــري، وينبغــي أن يتطلــب التصــنيف 
 تركيزات مقيسة، وينبغي حبث مسية نواتج التفكك اهلامة.

 معرضة للتأكل/التحول
(يشــــــــــري ذلــــــــــك إىل الفلــــــــــزات/ 

 املركبات الفلزية)

بلوغ تركيز التعرض واحملافظة عليه وقياسـه. مقارنـة 
األعمــار النصــفية للتوزيــع مــن عمــود املــاء ولنظــام 

 االختبار.التعرض يف 

يتطلــب التصــنيف رأي خبــري، وينبغــي أن يبــىن علــى تركيــزات 
 مقيسة، وينبغي حبث مسية نواتج التفكك اهلامة.

ــــــواتج  قابلة للتحلل األحيائي ــــــزات التعــــــرض. مسيــــــة ن احملافظــــــة علــــــى تركي
التفكك. مقارنة األعمار النصفية للتحلـل ولنظـام 

 التعرض املستخدم يف االختبار.

 أســاس علــى وضــعرأي خبــري، وينبغــي أن ييتطلــب التصــنيف 
 تركيزات مقيسة، وينبغي حبث مسية نواتج التفكك اهلامة.

 .التعـــرض احملافظــة علـــى تركيـــزات التعــرض. حتليـــل ماصة
املــــــادة  تــــــوافرختفيــــــف الســــــمية بســــــبب اخنفــــــاض 

 املختربة.

ينبغــــــي أن يســــــتخدم يف التصــــــنيف الرتكيــــــز املقــــــيس للمــــــادة 
 املتاحة.

متييــز األجـــزاء املســـتخلبة واألجـــزاء غـــري املســـتخلبة  عامل استخالب
 يف أوساط االختبار.

 املتاحـــة املـــادة تركيـــز قيـــاس التصنيــــف يف يســـتخدم أن ينبغـــي
 حيوياً.

وخفــــض  الســــمية التــــأثرياتبــــني  التصــــنيف التمييــــز يف جيــــب ختفيف الضوء (مشكلة تتعلق بالطحالب). ملونة
 الضوء. ختفيف بسبب النمو

 ينبغي أن يستخدم يف التصنيف الرتكيز املقيس. االحتفاظ برتكيزات تعرض ثابتة. للماءكارهة 
ــــــواتج  متأينة ــــــزات التعــــــرض. مسيــــــة ن احملافظــــــة علــــــى تركي

التفكك. مقارنة األعمار النصفية للتحلـل ولنظـام 
 التعرض املستخدم يف االختبار.

يتطلــب التصــنيف رأي خبــري، وينبغــي أن يوضــع علــى أســاس 
 مقيسة، وينبغي تعيني مسية نواتج التفكك اهلامة.تركيزات 

 تعترب مماثلة للمخلوط املعقد. حتضري دفعات اختبار متثيلية. متعددة املكونات
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 تفسير جودة البيانات 6-3-9م 

 توحيد القياسيال 1-6-3-9م 

 صائصوتتضمن هذه العوامل خميكن أن تؤثر عوامل كثرية يف نتائج اختبارات السمية يف الكائنات العضوية املائية.  
 املــاء املســتخدم يف االختبــار، وتصــميم االختبــار، واخلصــائص الكيميائيــة للمــادة املختــربة، واخلصــائص احليويــة للكائنــات العضــوية املختــربة.

اســـتخدام إجــراءات اختبـــار قياســـية لتقليـــل تـــأثري املصـــادر املســـببة هلـــذا التبـــاين  ،يف إجـــراء اختبـــارات الســـمية املائيـــة ،مـــن املهـــم فـــإن لــذلك،
هلـذه املعـايري هـو تقليـل تبـاين االختبـارات وحتسـني دقـة النتـائج  التوحيد القياسي لالختبارات والتنسيق الـدويل. واهلدف من ارجي املصدراخل

 واتساقها. تهاوتكراري

 تدرج أولوية البيانات 2-6-3-9م 

 ذات نوعيـة جيـدة. وتفضـل البيانـات الـيت تتوافـق مـع توجيهـاتأوليـة بيانـات  أسـاس ينبغي أن يوضع التصنيف علـى 1-2-6-3-9م 
اجليدة. وبينما يفضل  املختربيةمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أو توجيهات معادلة هلا، وعلى املمارسة  االختبار اليت وضعتها
اختبــار قياســية، ميكــن أيضــاً اســتخدام نتــائج اختبــارات جتــرى  كائنــاتجتــة مــن طرائــق اختبــار منســقة دوليــاً وجتــرى علــى  اســتخدام بيانــات نا

يـة بطرائق وطنية أو دولية معرتف هبا على نطاق واسع، أو طرائق معادلـة هلـا مثـل طرائـق املنظمـة الدوليـة للتوحيـد القياسـي واجلمعيـة األمريك
تســتخدم البيانــات الناجتــة مــن اختبــارات تبــدو  ميكــن أنبيانــات تتفــق مــع املمارســة املعمليــة اجليــدة،  عــدم وجــود حالــةالختبــار املــواد. ويف 

 ال تستويف متطلبات املمارسة املعملية اجليدة.إن كانت متوافقة مع املبادئ التوجيهية املقبولة و 

تقديــر جـودة البيانـات يتوافـق مـع نظـم كثـرية أخـرى شـائعة نظامـاً ل (Pedersen et. al., 1995)بيدرسـن وآخـرون ويقـدم  2-2-6-3-9م 
. وميكـن الرجــوع أيضـاً "AQUIRE"يف قاعـدة بياناهتـا  (US-EPA)االستخدام، مبا فيها النظام الذي تستخدمه الوكالة األمريكية حلماية البيئة 

لالطـالع علـى مناقشـات حـول جـودة البيانـات. ويتضـمن نظـام تقـدير جـودة البيانـات الـذي  (Mensink et al., 1995)إىل منسـينك وآخـرين 
يصــفه بيدرســن خمططـــاً لتقــدير املوثوقيــة ميكـــن أن يســتخدم كنمــوذج للتصـــنيف يف نطــاق النظــام املنســـق. وتتعلــق املســتويات الثالثـــة األوىل 

 للبيانات اليت يصفها بيدرسن بالبيانات املفضلة.

. غري أنه نظراً ألن دوًال وسلطات أوليةستمد البيانات اليت تستخدم يف نطاق النظام املنسق من مصادر وينبغي أن تُ  3-2-6-3-9م 
وطنيــة كثــرية ســتقوم بــإجراء التصــنيف باســتخدام النظــام املنســق عامليــاً، فإنــه ينبغــي للتصــنيف أن يفســح جمــاًال لالســتعانة بدراســات أجرهتــا 

. وينبغـي أن تتضـمن مثـل هـذه الدراسـات ملخصـات لظـروف أوليـةمـا دامـت الدراسـات تقـوم علـى مصـادر سلطات وطنيـة وجمـالس خـرباء 
االختبار مفصلة مبا يكفي لتقييم وزن األدلـة والبـت يف التصـنيف. ويف حـاالت معينـة، ميكـن اسـتخدام نتـائج دراسـات أجرهتـا أفرقـة معروفـة 

 .أوليةبيانات  وصول إىلميكنها ال بالنظر إىل أنه (GESAMP)البحري مثل فريق اخلرباء املعين باجلوانب العلمية للتلوث 

بيانات اختبار جتريبية، ميكن استخدام بيانات معتمدة من العالقات الكمية للرتكيـب والنشـاط  حالة عدم وجودويف  4-2-6-3-9م 
(QSARs)  النشــاط، شــريطة أن تكـــون  -ات عالقــات الرتكيـــب لتعيــني الســمية املائيــة. وتفضـــل بيانــات االختبــار التجريبيــة دائمـــاً علــى تنبــؤ

 بيانات االختبار موثوق هبا.

 التحلل 4-9م 

 مقدمة 1-4-9م 

ذلــك أن متثلــه علــى البيئــة.  احملتمــل أناملتأصــلة الرئيســية للمــواد الــيت تعــني اخلطــر  اخلــواصمتثــل قابليــة التحلــل إحــدى  1-1-4-9م 
. وعلــى للكائنــات احليــةاملــواد غــري القابلــة للتحلــل تبقــى يف البيئــة، وبالتــايل تكــون هلــا قــدرة علــى إحــداث تــأثريات ضــارة علــى األمــد الطويــل 

 ذلك، فإن املواد القابلة للتحلل ميكن زواهلا بعد وصوهلا إىل جماري الصرف، أو يف وحدات معاجلة مياه الصرف، أو يف البيئة. خالف
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. غــري أن درجــة حتلــل أيــة مــادة ال تتوقــف علــى املقاومــة املتأصــلة خواصــهاصــنيف املــواد بصــورة رئيســية إىل ويســتند ت 
 )االختــزالاإلرجــاع (كمــون املتأصــلة لتحلــل اجلــزيء وحســب، ولكــن أيضــاً علــى الظــروف الفعليــة للوســط البيئــي املتلقــي، علــى ســبيل املثــال  

دقيقة مناسبة، وتركيز املواد، ووجود مواد أخرى وتركيزها. من هنا، يتطلب تفسري خصائص دروجيين، ووجود كائنات يواألكسدة، واألس اهل
املتأصلة للمادة والظروف البيئية السائدة للتوصل إىل بيان يوضح  اخلواصالتحلل يف سياق تصنيف اخلطورة املائية معايري تفصيلية توازن بني 

املواد العضـوية. وتوضـع  قابلية حتلل هو تقدمي توجيهات لتفسري بيانات قسمرض من هذا الاحتماالت التأثريات الضارة الطويلة األمد. والغ
 تفصيليخمطط  ،على أساس التوجيهات ،حتليل اجلوانب املذكورة أعاله فيما يتعلق بالتحلل يف البيئة املائية. ويقرتحأساس التوجيهات على 

ألغراض التصنيف. وأنواع بيانات قابلية التحلل املدرجة يف هـذه الوثيقـة التوجيهيـة هـي الختاذ القرار بشأن استخدام بيانات التحلل املتاحة 
مطلوبيـة االكسـجني البيولوجيـة بيانات التحلل األحيائي السريع، وبيانات حماكاة التحول يف املاء، والرتسب يف املاء والرتبة، وبيانات عالقـة 

وكـذلك تقنيـات تقـدير قابليـة التحلـل السـريعة يف البيئـة املائيـة. كمـا تـدرس قابليـة  (BOD5/COD) الكيميائيـة األكسـجني مطلوبيـة/أيـام 5يف 
ونتـائج اختبـارات حماكـاة حمطـات معاجلـة ميـاه الصـرف، وبيانـات التحـول الالحيـوي، مـن قبيـل  ،التحلل الالهوائية، وقابليـة التحلـل املتأصـلة

 لتطاير، وأخرياً، البيانات املستقاة من الدراسات امليدانية ودراسات الرصد واملراقبة.، وعملية الزوال مثل االضوئيوالتحلل املائي التحلل 

بأنــه حتلــل اجلزيئــات العضــوية لتكــوين جزيئــات أصــغر وتكــوين ثــاين  1-4التحلــل يف الفصــل مصــطلح ويــرد تعريــف  2-1-4-9م 
ة والفلزات، فإن مفهـوم قابليـة التحلـل علـى النحـو املنطبـق علـى أكسيد الكربون وماء وأمالح يف النهاية. أما بالنسبة للمركبات غري العضوي

زيـد أو ي . ويف الواقع، ميكن أن تتحول املادة عن طريق عمليات بيئية عادية حبيثال مدلول له تقريباً  مدلول حمدود أوذو  املركبات العضوية
 7-9م  قســملعضــوية أو املــواد الفلزيــة العضــوية. ويتنــاول العلــى تنــاول املــواد ا قســميقتصــر هــذا اللــذلك احليــوي للمــادة. و  تــوافرنخفض اليــ

 هجرة املادة من الوسط املائي يف اجتاه نطاقات بيئية أخرى.

أو من أنواع أخرى من الدراسات، أو  موحدة قياسياً التحلل من اختبارات  ائصوميكن استقاء البيانات املتعلقة خبص 3-1-4-9م 
االختبار.  لبيانات تفصيلياً يئات. ويتطلب تفسري بيانات التحلل هذه ألغراض التصنيف غالباً تقييماً ميكن تقديرها على أساس تركيب اجلز 

) 1-9تفاصـــيل إضــافية يف تــذييلني هلـــذا املرفــق يصــفان الطرائـــق املتاحــة (التـــذييل م  تــردتوجيهــات يف هــذا املوضـــوع، و  قســـمويقــدم هــذا ال
 ).2-9والعوامل املؤثرة يف التحلل يف البيئات املائية (التذييل م 

 تفسير بيانات قابلية التحلل 2-4-9م 

 قابلية التحلل السريع 1-2-4-9م 

البيئيـة. وينـدر أن يكـون احلصـول علـى  خبواصـهاة تتعلـق موجـودات يستند تصنيف اخلطورة املرتبطـة بـاملواد عـادة إىل بيانـ 
. بصـورة مباشـرة من بيانات االختبار ال تستويف بالضـرورة معـايري التصـنيف واسعةبيانات االختبار جملرد تسهيل التصنيف. فكثرياً ما تتاح طائفة 

ق تصنيف اخلطورة البيئية. وقد أعدت أدناه توجيهات على أساس املعايري وبالتايل، يلزم توفري توجيهات لتفسري بيانات االختبار املتاحة يف سيا
، 9-1-9م  ،8-1-9 م املنسقة لتفسري بيانات التحلل تتعلق بأنواع البيانات الثالثة املشمولة بتعبري "التحلل السـريع" يف البيئـة املائيـة (انظر

 ).3-11-2-1-4، الفقرة 1-4الفصل والتعريف الوارد يف  4-3-2-9إىل م  1-3-2-9م 

 لقابلية التحلل األحيائي السه 2-2-4-9م 

ملنظمــــة التعــــاون والتنميــــة يف امليــــدان  301يــــرد تعريــــف قابليــــة التحلــــل األحيــــائي الســــهل يف توجيــــه االختبــــار رقــــم  1-2-2-4-9م 
عتبــة يف اختبــار قياســي وضــعته منظمــة . وينبغــي اعتبــار أيــة مــواد عضــوية تتحلــل عنــد درجــة أعلــى مــن مســتوى ال(OECD 1992)االقتصــادي 

األحيائي السهل أو يف أي اختبار مماثل مـواد سـهلة التحلـل األحيـائي وبالتـايل سـريعة  قابلية التحللالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ل
ت ما إذا كان االختبار يستويف متطلبات التحلل أيضاً. غري أن بيانات اختبار منشورة كثرية ال حتدد مجيع الظروف اليت ينبغي تقييمها إلثبا

فيمـا يتعلـق بصـحة البيانـات قبـل اسـتخدامها ألغـراض التصـنيف.  االستعانة برأي خبرياختبار قابلية التحلل األحيائي السهل. لذلك، يلزم 
 األقل.ومع ذلك، ينبغي قبل استنتاج سهولة التحلل البيولوجي ملادة خمتربة ما دراسة البارامرتات التالية على 
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 تركيز املادة املختربة 2-2-2-4-9م 

تســتخدم تركيــزات عاليــة نســبياً للمــادة املختــربة يف اختبــارات ســهولة التحلــل البيولــوجي الــيت وضــعتها منظمــة التعــاون  
الـعالية مما يسبب  مغ/ل). غري أن مواد كثرية قد تكون مسية للكائنات امللقحة يف هذه الرتكيـزات 100-2والتنمية يف امليدان االقتصادي (
غــري مسيــة. وقــد ميكــن إثبــات مسيــة املــادة أقــل أن املــواد قــد تكــون ســريعة التحلــل يف تركيــزات  علــى الــرغم مــنحتلــًال منخفضــاً يف االختبــارات 

 209املختـربة باسـتخدام اختبـار مسيـة يف الكائنـات الدقيقــة (علـى سـبيل املثـال، توجيـه منظمــة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي رقــم 
). ISO 11348 تثبــيط البكرتيــا بالضــوء، أو اختبــار ISO 9509لالختبــار "الرواســب املنشــطة، اختبــار تثبــيط التــنفس"، أو اختبــار تثبــيط النرتتــة 

أن يكون التثبيط هو السبب الذي جيعل املادة غري سهلة التحلل، ينبغـي اسـتخدام النتـائج الـيت قـد تكـون متاحـة  احملتملوعندما يكون من 
على أساس كل حالة على حدة من اختبار تستخدم فيه تركيزات أقل غري مسية للمادة املختربة. وميكن دراسة هذا النوع من نتائج االختبار 

فيما يتصل مبعايري تصنيف التحلل السريع، ولو أنه يفضـل عمومـاً، عنـدما يتـاح ذلـك، اسـتخدام بيانـات اختبـار التحلـل يف امليـاه السـطحية 
 مع كتلة حيوية واقعية بيئياً من الكائنات الدقيقة وتركيز منخفض غري مسي واقعي للمادة املختربة.

 االختبارمدة  3-2-2-4-9م 

) شرطاً عاماً جلميع اختبارات قابلية التحلل األحيائي السهل هو 3-11-2 -1-4تتضمن املعايري املنسقة (انظر  
 301 أيام. وال يتفق هذا الشرط مع توجيه اختبار منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي رقـم 10بلوغ مستوى العتبة يف أقل من 

(توجيـه اختبــار  MITI Iأيـام علـى اختبـارات قابليـة التحلـل األحيـائي السـهل باستثنــاء االختبــار  10الـذي تنطبـق فيـه مـدة اختبـار مقـدارها 
دال)، مــدة اختبــار 301جــيم). وقــد تســتخدم بــدًال مــن ذلــك يف اختبــار القــارورة املغلقــة (توجيــه اختبــار املنظمــة رقــم 301املنظمــة رقــم 

أيام. وفضًال عن ذلك، غالباً ما ال يتاح سوى معلومـات قليلـة يف املراجـع الـيت  10يوماً عندما يتعني أخذ قياسات فيما بعد  14 مقدارها
يوماً بشكل مباشر لتقدير قابليـة  28تتناول اختبارات التحلل األحيائي. ولذلك، تستخدم، كنهج عملي، نسبة التحلل الذي حيدث بعد 

أيـام. غـري أنـه ينبغـي قبـول ذلـك فقـط بالنسـبة لبيانـات  10يف حالة عدم توفر معلومات عن مدة اختبار مقدارها  التحلل األحيائي السهل
 أيام. 10  االختبار القائمة أو البيانات الناجتة من اختبارات ال تنطبق عليها مدة ال

للمـــواد املعقـــدة املتعـــددة  يومـــاً  28ميكـــن التخلـــي عـــن شـــرط املشـــاهدة ملـــدة عشـــرة أيـــام وتطبيـــق مســـتوى القبـــول بعـــد و 
مريات و يف حالــة وجــود مــا يــربر ذلــك. وميكــن أن تكــون مكونــات هــذه املــواد ذات أطــوال سالســل ودرجــة أو موقــع تفــرع أو أيــز  ،املكونــات

علـى ، حىت إذا كانت يف أنقى أشكاهلا التجارية. وقد يكون اختبـار كـل مكـون علـى حـدة مكلفـاً وغـري عملـي وإذا أجـري االختبـار جمسمة
 10دئذ تطبيق شرط املشاهدة ملدة ـغي عنـينب ه الـاملادة املعقدة املتعددة املكونات وافرتض أنه جيري حتلل حيوي متتال للهياكل الفردية، فإن

سـيعطي معلومـات أيام لتفسري نتائج االختبار. غري أنه ميكن إجراء تقييم حالة حبالة بشأن ما إذا كان اختبار التحلل البيولوجي هلذه املادة 
 مفيدة بشأن حتللها البيولوجي بذاهتا (أي بشأن حتلل مجيع املكونات) أو ما إذا كان مطلوباً بدًال من ذلك حبث التحلل أو مكونات فريدة

 خمتارة بعناية من املادة املعقدة املتعددة املكونات.

 (COD)/ط ك أ (BOD5) 5ط ك ح أ 3-2-4-9م 

) ألغراض التصنيف إال إذا كانـت 5أيام (ط ك ح أ 5يف البيولوجية األكسجني  وبيةمطلال تستخدم املعلومات عن  
. وتفضل عليها البيانـات الناجتـة مـن اختبـارات قابليـة التحلـل األحيـائي السـهل ودراسـات حماكـاة لقابلية التحللتتوفر بيانات أخرى مقيسة 

ـــائ لقابليـــة التحلـــل، وهـــو اختبـــار تقليـــدي 5عـــن اختبـــار ط ك ح أقابليـــة التحلـــل يف البيئـــة املائيـــة. ويســـتعاض يف الوقـــت احلاضـــر  ، ياألحي
باختبــارات قابليــة التحلــل األحيــائي الســهل. وهلــذا الســبب، ال ينبغــي اســتخدامه اليــوم لتقيــيم قابليــة التحلــل األحيــائي الســهل للمــواد. ومــع 

يتعلــق بــاملواد  نــات أخــرى عــن قابليــة التحلــل األحيــائي. وفيمــاذلــك، ميكــن اســتخدام بيانــات االختبــار األقــدم عهــداً يف حالــة عــدم تــوافر بيا
")، وجيــب اســتخدام هــذه القيمــة بــدًال مــن قيمــة ThOD(ط ن أ " النظريــة األكســجني مطلوبيــةاملعروفــة الرتكيــب الكيميــائي، ميكــن حســاب 

 (ط ك أ). الكيميائية األكسجني مطلوبية
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 أدلة علمية مقنعة أخرى 4-2-4-9م 

، 1-4ميكــن إثبــات التحلــل الســريع يف الوســط املــائي باســتخدام بيانــات أخــرى غــري تلــك املشــار إليهــا يف الفصـــل  1-4-2-4-9م 
ـــــــل الالحيـــــــوي. وال 3-11-2-1-4 الفقـــــــرة ـــــــل احليـــــــوي و/أو التحل ـــــــات عـــــــن التحل ميكـــــــن  (أ) و(ب). وميكـــــــن أن تكـــــــون هـــــــذه بيان

واتج التحلــل لــن تصــنف كمــواد خطــرة علــى البيئــة املائيــة، أي أ�ــا ال تســتويف بيانـــات عـــن التحـــلل األويل إال يف حالــة إثبــات أن نــ اســتخدام
 معايري التصنيف.

 70 > (ج) أن تتحلل املادة يف البيئة املائيـة إىل مسـتوى 3-11-2-1-4ويتطلب استيفاء أحكام الفقرة  2-4-2-4-9م 
مناســــبة للرتكيــــزات الضــــعيفة املالحظــــة يف معظــــم  ، وهــــي1يومــــًا. ويف حالــــة افــــرتاض حركيــــة مــــن الرتبــــة  28املائــــة خــــالل مــــدة  يف

 متوسـطل مبعـدل حتلـيومـًا. وهكـذا، يسـتويف شـرط التحلـل  28  املائية، فإن سـرعة التحلـل تكـون ثابتـة نسـبياً طـوال مـدة ال األوساط
 يومًا. 16وهو يساوي  t½ < ln 2/0.043. ويقابل هذا الثابت عمراً نصفياً للتحلل: k > -(In 0.3- In 1)/28 = 0.043 day-1 ثابـت:

ومن ناحية أخرى، ونظراً ألن عملية التحلل تعتمد على درجة احلرارة، فإن هـذا البـارامرت جيـب أن يؤخـذ يف االعتبـار  3-4-2-4-9م 
ن الناحيـة عند تقييم التحلل يف البيئة. وينبغي إلجراء هذا التقييم استخدام بيانات ناجتة من دراسات أجريـت عنـد درجـات حـرارة واقعيـة مـ

، "Q10"البيئية. وإذا كان يتعني مقارنة بيانات ناجتة من دراسات أخرى أجريت يف درجات حرارة خمتلفة، أمكن استخدام الـنهج التقليـدي 
 س.°10عندما تنقص درجة احلرارة مبقدار  2أي أن يقسم معدل التحلل على 

املعيــار علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة باالســتعانة بــرأي خبــري. ومــع وينبغــي تقيــيم البيانــات املتعلقــة باســتيفاء هــذا  4-4-2-4-9م 
 ذلــك، تــرد أدنــاه توجيهــات لتفســري خمتلــف أنــواع البيانــات الــيت ميكــن اســتخدامها إلثبــات التحلــل الســريع يف البيئــة املائيــة. وعمومــاً، تعتــرب

للتطبيــق املباشــر. غــري أنــه ميكــن دراســة البيانــات الناجتــة مــن  البيانــات املســتقاة مــن اختبــارات حماكــاة التحلــل األحيــائي املــائي قابلــة وحــدها
 اختبارات احملاكاة يف نطاقات بيئية أخرى، إال أن هذه البيانات تقتضي عموماً حكماً علمياً بدرجة أكرب قبل استخدامها.

 اختبارات احملاكاة املائية 5-4-2-4-9م 

، لكنها حتاكي الظروف البيئية وتستخدم فيها عينات مل االختبارمعاختبارات احملاكاة املائية هي اختبارات جترى يف  
. وميكن استخدام اختبـارات احملاكـاة املائيـة يف أغـراض التصـنيف مباشـرة، عنـدما حتـاكي الظـروف البيئيـة الواقعيـة يف وسط غري ضارطبيعية ك

 املياه السطحية، أي:

 (غالباً يف النطاق املنخفض ميكروغرام/ل)؛ تركيز املادة واقعي بالنسبة للبيئة املائية العامة (أ)

 الوسط غري الضار مأخوذ من بيئة مائية مناسبة؛و  (ب)

 خلية/مليلرت)؛ 610-310تركيز الوسط غري الضار واقعي (و  (ج)

 س، على سبيل املثال)؛ °25س إىل °5درجة حرارة واقعية (و  (د)

 معدل التمعدن أو معدالت التحلل احملددة إلمجايل مسار التحلل األحيائي). تعيني تعيني التحلل النهائي (أيو  )ه(

 يومـاً، أي بعمـر نصـفي أقـل 28يف املائـة علـى األقـل خـالل مـدة  70واملواد اليت تتحلل حتـت هـذه الظـروف بنسـبة  
 يوماً، تعترب سريعة التحلل. 16 من
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 الدراسات امليدانية 6-4-2-4-9م 

أو جتــارب احلظــائر  أرض الواقــعاحملاكــاة يف معمــل االختبــار، توجــد الدراســات امليدانيــة علــى بــالتوازي مــع اختبــارات  
. وميكـن يف هـذه الدراسـات تتبـع مصـري و/أو تـأثريات املـواد الكيميائيـة يف البيئـات املفتوحـة أو يف (mesocosm experiments)البيئية الوسيطة 

ملستقاة من مثل هـذه التجـارب عـن مصـري مـادة مـا يف تقيـيم إمكانيـة التحلـل السـريع هلـذه نطاقات بيئية مطوقة. وميكن استخدام البيانات ا
املادة. غري أن هذا التقييم كثرياً ما تتضح صعوبته ألنه يتطلب إثبات أنه يوجد حتلل �ائي (مطلـق). وميكـن إثبـات ذلـك بتحضـري توازنـات 

، ومبراعــاة األجــزاء املســتبعدة مــن النظــام املــائي نتيجــة تــأثري عمليــات أخــرى مثــل كتليــة تبــني أنــه مل تتكــون نــواتج وســطية غــري قابلــة للتحلــل
 االمتصاص يف الرواسب أو التطاير من البيئة املائية.

 بيانات الرصد 7-4-2-4-9م 

قد ُتظهر بيانات الرصد زوال امللوثات من البيئة املائية. غري أنه يصعب اسـتخدام هـذه البيانـات ألغـراض التصـنيف.  
 ينبغي دراسة اجلوانب التالية قبل هذا االستخدام:و 

نتيجـــة لعلميـــات أخـــرى كـــالتخفيف أو التـــوزّع بـــني النطاقـــات البيئيـــة إنـــه الـــزوال نتيجـــة للتحلـــل أم  هـــذا هـــل (أ)
 (االمتصاص، التطاير)؟

 هل يستبعد تكّون نواتج وسطية غري قابلة للتحلل؟ (ب)

نات ألغراض التصنيف إال عندما يكون باإلمكان إثبات أن الزوال نتيجة وال ميكن النظر يف استخدام مثل هذه البيا 
يف البيئة  ستمرارإلثبات اال داعمةللتحلل النهائي يستويف معايري قابلية التحلل السريع. وعموماً، ال ينبغي استخدام بيانات الرصد إال كأدلة 

 املائية أو التحلل السريع.

 لل األحيائي املتأصلاختبارات قابلية التح 8-4-2-4-9م 

يف املائـة يف اختبـارات قابليـة التحلـل األحيـائي املتأصـل (توجيـه منظمـة  70تتسـم املـواد الـيت تتحلـل بنسـبة أكـرب مـن  
) خباصــية التحلــل األحيــائي النهــائي. غــري أنــه ال ميكــن افــرتاض قابليــة التحلــل األحيــائي 302التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي رقــم 

 السريع للمـواد الـيت تتسـم خباصـية القابليـة املتأصـلة للتحلـل، وذلـك بسـبب الظـروف املثلـى املتـوفرة يف هـذه االختبـارات. والظـروف املثلـى يف
ت بيئـااختبارات قابلية التحلل األحيائي املتأصل تنّشط تأقلم الكائنات الدقيقة، وبذلك تزيد من إمكانية التحلل البيولوجي، باملقارنة مع ال

 .)2(الطبيعية. كذلك، فإنه ال ينبغي تفسري النتائج اإلجيابية عموماً كدليل على التحلل السريع يف البيئة

____________________ 

، يـدرس الفريـق 4 زمنـةفيما يتصل بتفسري بيانات التحلل اليت تستويف املعايري املنسقة اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي للفئـة امل )2(
األحيـائي املتأصـل يف التقيـيم لكـل حالـة  التحلـل قابليـة اختبـاراتالعامل التابع لالحتاد األورويب إمكانية استخدام أنواع معينة من البيانات املسـتمدة مـن 

 على حدة، كأساس لعدم تصنيف املواد اليت تستويف على حنو آخر معيار التصنيف هذا:
 .MITI II (OECD TG 302 C)واالختبــار  (OECD TG 302 B)املتأصــل املعنيــة هــي اختبــار زان ويلنــز  يالتحلــل األحيــائقابليــة واختبــارات  

 وشروط االستخدام يف هذا الصدد هي:
 ال ينبغي أن تستخدم يف طرائق االختبار كائنات دقيقة سبق تعرضها (سابقة التأقلم)؛ (أ)

جيب أن تكون مدة التأقلم يف كل اختبار حمدودة. وال جيب أن ال تتعلق نقطة انتهاء االختبار إال بالتمعدن ومستوى العتبة، كمـا  (ب)
 دة الالزمة لبلوغ ذلك كما يلي، على التوايل:أنه جيب أن تكون امل

 يوماً  14يف املائة يف غضون  MITI II  <60مستوى عتبة االختبار  ‘1‘
 أيام. 7يف املائة يف غضون  70مستوى عتبة اختبار زان ويلنز >  ‘2‘
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 اختبارات حماكاة حمطات معاجلة مياه الصرف 9-4-2-4-9م 

ال ميكـــن اســـتخدام نتـــائج االختبـــارات الـــيت حتـــاكي الظـــروف يف حمطـــات معاجلـــة ميـــاه الصـــرف (مثـــل توجيـــه  
ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي) لتقريــر التحلــل يف البيئــة املائيــة. وأســباب ذلــك الرئيســية هــي أن كتلــة  303االختبــار رقــم 

بشدة عن الكتلة احليوية يف البيئة، وأن هناك اختالفاً ضخماً يف تركيب املواد، وأن وجـود مـواد  الكائنات الدقيقة يف حمطات املعاجلة ختتلف
 املشرتك. االستقالب (األيض)عضوية سريعة التحلل متمعدنة يف مياه الصرف يسهل حتلل املادة املختربة بواسطة 

 بيانات التحلل يف الرتبة والرتسبات 10-4-2-4-9م 

(غــري أليفــة للــدهون) هلــا معــدالت حتلــل مماثلــة إىل حــد كبــري يف  متصــاصة غــري قابلــة لالاتضــح أن مــواد عديــد 
ذات معــدالت حتلــل أقــل يف الرتبــة منهــا يف املــاء بســبب  أن تكــون الرتبــة ويف امليــاه الســطحية. أمــا املــواد األليفــة للــدهون، فإنــه يتوقــع عمومــاً 

يثبــت أن مــادة مــا تتحلــل بســرعة يف دراســة حماكــاة للرتبــة، فــإن األرجــح أيضــاً أن وهكــذا، فعنــدما متصــاص. التمعــدن اجلزئــي النــاتج عــن اال
عمليـاً يف الرتبـة هـو إثبـات كـاف إلثبـات التحلـل السـريع يف  معـنيتكون سريعة التحلـل يف البيئـة املائيـة. لـذلك يقـرتح أن وجـود حتلـل سـريع 

 املياه السطحية يف حالة:

 للكائنات الدقيقة يف الرتبة؛  عدم حدوث تعرض مسبق (تأقلم مسبق) (أ)
 اختبار تركيز واقعي بيئياً للمادة؛ و  (ب)
يومـــــاً وهــــــو ينـــــاظر معــــــدل  16يومـــــاً، مــــــع عمـــــر نصــــــفي <  28تتحلـــــل املــــــادة �ائيـــــاً يف خــــــالل و  (ج)

 .1-يوم 0.043 > حتلل

 اهلوائية. بالنسبة للبيانات املتعلقة بتحلل املواد يف الرتسبات يف الظروف ا الرأي صحيحاً عترب هذيو 

 بيانات التحلل الالهوائي 11-4-2-4-9م 

ال ميكـــن اســـتخدام البيانـــات املتعلقـــة بالتحلـــل الالهـــوائي للبـــت فيمـــا إذا كانـــت مـــادة مـــا تعتـــرب قابلـــة للتحلـــل  
لكائنات الـيت تسـتخدم يف السريع، ألن البيئة املائية تعترب عموماً نطاق التنفس اهلوائي الذي تعيش فيه الكائنات العضوية املائية، من قبيل ا

 تصنيف اخلطورة املائية.

 املائيالتحلل  12-4-2-4-9م 

ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان  111(مثـل، توجيـه االختبـار رقـم املائي ال ميكن النظر يف بيانات التحلل  
يومـاً. غـري  16 أقصـر مـن 9-4دروجيين يـيف نطـاق األس اهل املعـني ½tاالقتصادي) ألغراض التصنيف إال عندما يكون أطول عمر نصـفي 

ليس حتلًال �ائياً، وقد تتكـون نـواتج حتلـل وسـطية متنوعـة، بعضـها قـد يكـون بطـيء التحلـل. وال ميكـن النظـر يف البيانـات  املائيأن التحلل 
املتكونة ال تستويف معـايري التصـنيف املطلوبـة املائي ل إال عندما ميكن بشكل ُمرٍض إثبات أن نواتج التحلاملائي الناجتة من دراسات التحلل 

 للمواد اخلطرة على البيئة املائية.

ن هــذه < بضــعة أيــام)، تكــو  ½tوعنــدما يكــون حتلــل مــادة مــا باملــاء ســريعاً (علــى ســبيل املثــال، عمــر نصــفي  
 قد ميثل عملية التحول األويل يف التحلل األحيائي.املائي العملية جزءاً من التحلل الذي يقاس يف اختبارات التحلل األحيائي. والتحلل 

 التحلل الكيميائي الضوئي 13-4-2-4-9م 
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ــــائي الضــــوئي (علــــى ســــبيل املثــــال   ــن التحلــــل الكيمي ) ألغــــراض OECD, 1997يصــــعب اســــتخدام املعلومــــات عـــ
التعكـري). وعـادة و التصنيف. وتعتمد الدرجة الفعلية للتحلل الكيميائي الضوئي على الظـروف احملليـة (مثـل، عمـق امليـاه، واملـواد الصـلبة املعلقـة، 

 ضوئي.يكون خطر نواتج التحلل غري معروف. ورمبا يندر توفر معلومات كافية إلجراء تقييم شامـل عـلى أساس التحلل الكيميائي ال ما

 تقدير التحلل 14-4-2-4-9م 

ال ميكن النظر فيه إال املائي النشاط للتنبؤ بعمر نصفي تقرييب للتحلل  -وضعت قيم معينة لعالقات الرتكيب  1-14-4-2-4-9م 
لتصـنيف، ألن ال ميكـن اسـتخدامه، مـع ذلـك، إال حبـذر شـديد ألغـراض ااملـائي يف حالة عدم توفر بيانات جتريبية. والعمر النصفي للتحلل 

 -" يف هذا الفصل). وفضًال عن ذلك، ال تتمتع قيم عالقات الرتكيب املائيال يتصل بقابلية التحلل النهائية (انظر "التحلل املائي التحلل 
بعـدد حمـدود  يتعلق فيمااملائي للتنبؤ بإمكانية التحلل  النشاط اليت وضعت حىت اآلن إال بإمكانية تطبيق حمدودة، وال ميكن استخدامها إال

ـــــة. وعلـــــى ســـــبيل املثـــــال، ال ميكـــــن اســـــتخدام برنـــــامج بيانـــــات عالقـــــات الرتكيـــــب  رتـــــبمـــــن   النشـــــاط املعـــــروف باســـــم -املـــــواد الكيميائي
HYDROWIN (version 1.67, Syracuse Research Corporation)  ة وجــوداملــواد امل مخــسإال بالنســبة ألقــل مــن املــائي للتنبــؤ بإمكانيــة التحلــل

 .(Niemelä, 2000)(الدقيق) اليت أحصاها االحتاد األورويب  احملدد ئيزيالرتكيب اجلذات 

لتقدير درجة قابلية التحلل األحيائي للمواد العضوية  (QSAR)طريقة للتقدير الكمي  بعد وبصفة عامة، ال توجد 2-14-4-2-4-9م 
م نتـائج هـذه الطرائـق للتنبــؤ بـأن مـادة مـا غــري قابلــة للتحلـل بسـرعة. وعلــى تتسـم بالدقـة الكافيـة للتنبـؤ بالتحلــل السـريع. غـري أنـه ميكــن اسـتخدا

 BIOWINالتحلـل األحيـائي (مثــل  تمقـدراً بـالطرائق اخلطيــة أو غـري اخلطيـة يف برنــامج احتمـاال 0.5 < سـبيل املثـال، عنـدما يكــون االحتمـال

version 3.67 Syracuse Research Corporation(ملـواد غـري قابلـة للتحلـل السـريع )، فإنـه ينبغـي اعتبـار اOECD, 1994; Pedersen et al., 1995 & 

Langenberg et al., 1996(.  كمـا أن طـرقQSAR  األخـرى ميكـن اسـتخدامها كـرأي خبـري، مـثًال، عنـدما تتـوفر بيانـات التحلـل ملركبـات متماثلـة
النشاط بأن مادة مـا ليسـت  -حبذر شديد. وعموماً، يعترب التنبؤ عن طريق استخدام عالقات الرتكيب  رأيذا الهب األخذالرتكيب، لكن ينبغي 

 بيانات مفيدة عن التحلل.خاطئ، عندما ال تتوفر قابلة للتحلل السريع أفضل للتصنيف من تطبيق تصنيف 

 التطاير 15-4-2-4-9م 

بصــورة القــدرة املتأصـلة علــى التطــاير حتســب بالتطـاير. و  ميكـن زوال املــواد الكيميائيــة مـن بعــض البيئــات املائيــة 
للمادة. ويعتمد التطاير من البيئة املائيـة بشـدة علـى الظـروف البيئيـة للكتلـة املائيـة احملـددة املعنيـة،  (H)باستخدام ثابت قانون هنري  تقديرية

التطـاير إىل أن  وبـالنظرالكتلة املائيـة.  اتطبقوعدد املاء)،  من قبيل عمق املاء، ومعامالت تبادل الغازات (تبعاً لسرعة الريح ومعدل تدفق
، فإنه ال ميكن استخدام ثابت قانون هنري لتقدير التحلل ألغراض تصنيف اخلطورة البيئية وجه املاءال ميثل سوى زوال املادة الكيميائية من 

ة (انظر ياملواد اليت تكون يف الطـور الغـازي يف درجات احلرارة العادللمواد. غري أنه ميكن، على سبيل املثال، مواصلة النظر يف هذا الشأن يف 
 ).Pedersen et al., 1995أيضاً 

 عدم توفر بيانات عن التحلل 5-2-4-9م 

سـواء كانـت بيانـات مـن االختبـارات أو بيانـات  -عند عدم توفر بيانات مفيدة عـن قابليـة التحلـل األحيـائي  
 املادة غري قابلة للتحلل السريع.ينبغي اعتبار  -تقديرية 

 مشاكل التفسير العامة 3-4-9م 

 املواد املعقدة 1-3-4-9م 

تركز املعايري املنسقة لتصنيف املواد الكيميائية كمواد خطرة على البيئة املائية على املواد املفردة بصـورة رئيسـية.  
كونــات. وهــي عــادة طبيعيــة املنشــأ ويتطلــب األمــر أحيانــاً تعــددة املمــواد مويوجــد نــوع معــني مــن املــواد املعقــدة بشــكل متأصــل تتــألف مــن 
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اد دراستها. ورمبا يكون هذا هو احلال بالنسـبة للمـواد الكيميائيـة الـيت تنـتج أو تسـتخلص مـن زيـوت معدنيـة أو مـواد نباتيـة. وتعتـرب هـذه املـو 
عظـم احلـاالت، تعـّرف كسلسـلة متشـاكلة مـن املـواد يف نطـاق معـني الكيميائية املعقدة عادة كمواد مفردة يف سـياق اللـوائح التنظيميـة. ويف م

من أطوال سلسلة الكربون و/أو درجة االستبدال. وعندما يكون ذلك هو احلال، ال يتوقـع اخـتالف كبـري يف قابليـة التحلـل، وميكـن حتديـد 
ما يكـون هنـاك حتلـل حـّدي ألن بعـض املـواد املفـردة قـد درجة قابلية التحلل من اختبار املـادة الكيميائيـة املعقـدة. وهنـاك اسـتثناء واحـد عنـد

لـل مكونـات مفـردة يف لقابليـة حت تفصـيليتتحلل بسرعة بينما قد ال تتحلل مواد أخرى بسرعة يف هـذه احلالـة. ويقتضـي ذلـك إجـراء تقـدير 
يف املائـة  20املعقدة (على سبيل املثال، أكرب مـن املادة املعقدة. فإذا كانت املكونات غري القابلة للتحلل السريع متثل نسبة كبرية من املادة 

 أو نسبة أقل يف حالة وجود مكون خطر)، فإنه يتعني اعتبار املادة غري قابلة للتحلل السريع.

 املادة الذائبة توافر 2-3-4-9م 

يـــة بالرتبـــة أو الرتســـبات. ومـــن حيـــدث حتلـــل املـــواد العضـــوية يف البيئـــة غالبـــاً يف البيئـــات املائيـــة أو يف األطـــوار املائ 1-2-3-4-9م 
يتطلــب وجــود املــاء. ويعتمــد نشــاط الكائنــات الدقيقــة علــى املــاء. وفضــًال عــن ذلــك، يتطلــب التحلــل األحيــائي املــائي الطبيعــي أن التحلــل 

لدقيقـة هـو أهـم الطـرق ذوبان املادة يف الطور املائي الـذي حيـيط بالكائنـات اعليه، فإن مع املادة. و  ةمباشر  بصورة الكائنات الدقيقة تالمس
 ادة.املاملباشرة للتالمس بني البكرتيا والفطريات و 

ل املواد السهلة الذوبان. غري أنه توجد مواد عضوية كثرية ياسية احلالية لدراسة قابلية حتلوقد صممت الطرائق الق 2-2-3-4-9م 
أن يتحقق تـوافر  مغ/ل من املادة املختربة، فإنه قد ال ميكن  100-2درجة ذوبا�ا يف املاء ضئيلة. ونظراً ألن االختبارات القياسية تتطلب 

كبـات الضئيــلة الـذوبان طرائـق اختبـار مـع اخللـط املسـتمر و/أو يف املـاء. وتتـوفر أحيانـاً للمر  كاف من املواد ذات القابليـة املنخفضـة للـذوبان
 التعريض لفرتة ممتدة، أو اختبارات ذات تصميم خاص تستخدم فيها تركيزات للمـادة املختربة أدىن من حد قابلية الذوبان يف املاء.

 يوماً  28مدد االختبار اليت تقل عن  3-3-4-9م 

يومـاً احملـددة يف االختبـارات  28ل قـيم حتلـل يف اختبـارات أ�يـت قبـل انقضـاء فـرتة ا أحيانـاً  ذكرت يف الدراسـات 1-3-3-4-9م 
). وتنطبق هذه البيانات مباشرة ضمن احلصـول علـى قيمـة حتلـل مسـاوية أو أكـرب مـن املسـتوى احلـدي. وعنـد MITI, 1992القياسية (مثال، 

ذر. ويتمثـل أحـد االحتمـاالت يف أن مـدة االختبـار كانـت قصـرية بدرجـة  التوصل إىل درجة حتلل أقل، تكون النتائج حباجـة إىل تفسـريها حبـ
يومــاً. ويف حالــة حــدوث حتلــل شــديد يف  28األحيــائي مدتــه  لقابليــة التحلــلكبــرية وأنــه رمبــا كــان الرتكيــب الكيميــائي ســيتحلل يف اختبــار 
أيـام. ويف  10ل شرتاطـات التحـلل يف غضون مـدة اأو مع ا 0.5 ≥/ط ك أ 5غضون مدة قصرية، ميكن مقارنة الوضع مع مـعيار ط ك ح أ

 هذه احلالة، ميكن اعتبار املادة سهلة التحلل (وبالتايل سريعة التحلل) يف احلاالت التالية:

 أيام؛ 5يف املائة يف غضون  50إذا كانت قابلية التحلل األحيائية النهائية >  (أ)

، وهــي القيمــة املنــاظرة لعمــر 1-يــوم 0.1ه املــادة > إذا كــان ثابــت ســرعة التحلــل النهــائي خــالل هــذأو  (ب)
 أيام. 7نصفي مقداره 

إ�ـاء االختبـار مـن رغم علـى الـوتقرتح هذه املعايري من أجل التأكد من أنه قد حدث متعدن سـريع كامـل،  2-3-3-4-9م 
تســـتويف  بيانــات االختبـــار الــيت اليف تفســـري الشــديد يومـــاً وقبــل بلـــوغ املســتوى احلـــدي. وال بــد مـــن تــوخي احلـــذر  28قبــل انقضــاء 

وجيب حبث ما إذا كانت قابلية التحلل األحيائي األقل من املستوى احلدي سببها حتلل جزئي للمادة وليس املستويات احلدية املبينة. 
ملسـتوى قابليـة  إذا كـان التحلـل اجلزئـي هـو التفسـري املـرجح البيولوجيوجيب اعتبار أن املادة ليست سهلة التحلل التمعدن الكامل. 
 التحلل األحيائي.
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 التحلل األحيائي األويل 4-3-4-9م 

(أي التحلــل األويل)، علــى ســبيل املثــال عــن طريــق  ب األمّ يف بعــض االختبــارات، ال ميكــن إال تتبــع اختفــاء املرّكــ 
ال ميكن استخدام بيانات قابلية التحلل األحيائي تتبع التحلل بتحاليل كيميائية معينة للمادة املختربة أو للمجموعة اليت تنتمي إليها املادة. و 

تستويف معايري تصنيف املواد اخلطرة  األويل لتعيني قابلية التحلل السريع إال إذا كان ميكن اإلثبات بشكل مرٍض أن نواتج التحلل املتكونة ال
 على البيئة املائية.

 النتائج املتضاربة الختبارات الفحص التمهيدية 5-3-4-9م 

يؤدي توفر بيانات أكثر عن حتلل مادة واحدة إىل إمكانية حدوث تضارب. وبصفة عامة، ميكن تفسري النتائج  1-5-3-4-9م 
ه إذا املتضاربة ملادة ما مت اختبارها عدة مرات باستخدام اختبار مناسب لقابلية التحلل األحيائي باستخدام "�ج وزن األدلة". ويعين هذا أن

جيابية (أي حتلل أعلى من املستوى احلدي) ونتائج سلبية ملادة واحدة يف اختبارات سهولة قابلية التحلل األحيائي، مت احلصول على نتائج إ
وجب استخدام البيانات ذات اجلودة األعلى واألفضل توثيقاً من أجل تعيني سهولة قابليـة التحلـل األحيـائي للمـادة. غـري أنـه ميكـن اعتبـار 

ارات قابلية التحلل األحيائي صحيحة، بغض النظر عن النتائج السلبية، وذلك عنـدما تكـون اجلـودة العلميـة جيـدة النتائج اإلجيابية يف اختب
 وظروف االختبار موثقة جيداً، أي أن املعايري التوجيهية مستوفاة، مبا فيها استخدام وسط اختبار غري معرض مسبقاً (غري متأقلم). وليست

وينبغي احلذر يف تقييم النتائج املستقاة من استخدام إجراءات اختبار ، مناسبة الختبار مجيع أنواع املوادهناك أي اختبارات فحص متهيدية 
 ال تتناسب مع املادة احملددة قبل اختاذ قرار بشأن هذا االستخدام.

املستقاة من اختبارات  وهكذا، يوجد عدد من العوامل اليت قد تفسر البيانات املتضاربة لقابلية التحلل األحيائي 2-5-3-4-9م 
 الفحص التمهيدية:

 وسط االختبار؛ (أ)
 مسية املادة املختربة؛و  (ب)
 ظروف االختبار؛و  (ج)
 قابلية ذوبان املادة املختربة؛و  (د)

 تطاير املادة املختربة.و  )ه(

وتعتمد مالءمة وسط االختبار لتحليل املادة املختربة على وجود وكميـة العوامـل املسـببة للتحلـل وكفاءهتـا. وعنـد  3-5-3-4-9م 
احلصول على وسط االختبار من بيئة ُعّرضت من قبل للمادة املختربة، قد يكـون وسـط االختبـار متأقلمـاً كمـا يتضـح مـن قـدرة حتليـل أكـرب 

وسـط االختبـار مـن بيئـة غـري معرضـة، ولكـن عينـات بيئـة غـري معرضـة. وجيـب بقـدر اإلمكـان أخـذ من قدرة وسط اختبـار آخـر مـأخوذ مـن 
ذلك قد يكون صعباً أو مستحيًال بالنسبة للمواد اليت تستخدم يف كـل مكـان بكميـات كبـرية وتنطلـق يف البيئـة علـى نطـاق واسـع أو بصـفة 

التحقق مـن منشـأ وسـط االختبـار لتوضـيح مـا إذا كانـت االختالفـات  ،اربةيف حالة احلصول على نتائج متض ،متواصلة إىل حد ما. وينبغي
 ) امليكروبية هي السبب يف تضارب البيانات.اجملموعةيف العشرية (

وكما ذكر أعاله، قد يكون الكثري من املواد مسياً أو مثبطاً لوسط االختبار يف الرتكيزات العالية نسبياً املختربة يف  4-5-3-4-9م 
جــيم ملنظمـة التعــاون والتنميــة يف 301املعــّدل (توجيــه االختبـار رقــم  MITI (I)قابليــة التحلـل األحيــائي الســهل. ويقتضـي اختبــار  اختبـارات

واو ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي)، بوجـه  301امليدان االقتصادي) واختبار قياس التنفس املانومرتي (توجيه االختبار رقم 
مــغ/ل) يف اختبــارات القــارورة املغلقــة (توجيــه  10-2مــغ/ل) مــن املــادة املختــربة. ويوصــى برتكيــزات أقــل ( 100ات عاليــة (خــاص، تركيــز 
دال ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي). وميكــن تقيــيم إمكانيــة التــأثريات الســمية بــإدراج جمموعــة ضــابطة  301االختبــار رقــم 
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أجريــت علــى كائنــات التحلــل األحيــائي الســهل، أو مبقارنــة الرتكيــز املختــرب مــع نتــائج مســتقاة مــن اختبــارات مسيــة للســمية يف اختبــار قابليــة 
ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي)، أو اختبـار تثبـيط النرتتـة  209دقيقة، مثل اختبار تثبيط التنفس (توجيه االختبـار رقـم 

(ISO 9509)اختبار تثبيط الضيائية األحيائية  -وفر اختبارات مسية ميكروبية أخرى ، أو، فـي حالة عدم ت(ISO 11348) . حالة وجود ويف
نتــائج متضــاربة، قــد يرجــع ذلــك إىل مسيــة املــادة املختــربة. وإذا مل تكــن املــادة مثبطــة علــى مســتوى الرتكيــزات الواقعيــة بيئيــاً، فإنــه ميكــن 

الفحص التمهيديـة كأسـاس للتصـنيف. ويف حالـة تـوفر بيانـات مـن اختبـارات احملاكـاة يف هـذه استخدام أعلى حتلل مقيس يف اختبارات 
احلاالت، ميكن أن يكون من املهم على وجه اخلصوص دراسة هذه النتائج، ألنه قد يكون استخدم فيها تركيز منخفض غري مثبط مـن 

 ائي للمادة حتت الظروف الواقعية بيئياً.املادة، مما يعطي مؤشراً أكثر موثوقية للعمر النصفي للتحلل األحي

وعندما تكون قابلية ذوبان املادة املختربة أقل مـن الرتكيـزات املسـتخدمة يف اختبـار مـا، ميكـن أن يكـون هـذا البـارامرت  5-5-3-4-9م 
ت الـيت تســتخدم أقــل تركيــزات، عـامًال حيــد مــن التحلـل احلقيقــي املقــيس. ويف مثـل هــذه احلالــة، جيـب تفضــيل النتــائج املسـتقاة مــن االختبــارا

دال ملنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي) علـى النتـائج األخـرى. وبصـفة  301غالباً اختبار القارورة املغلقة (توجيه االختبار رقم 
التعــاون والتنميــة يف  ألــف ملنظمــة 301(توجيــه االختبــار رقـم  "DOC"يصــلح اختبــار اختفــاء الكربـون العضــوي املــذاب (ك ع م)  عامـة، ال

هــاء ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي)  301 امليــدان االقتصــادي) واختبــار الفحــص التمهيــدي املعــدل (توجيــه االختبــار رقــم
 مليدان االقتصادي).ملنظمة التعاون والتنمية يف ا 301الختبار قابلية التحلل األحيائي للمواد القليلة الذوبان (مثال، توجيه االختبار رقم 

دال  301 وال ينبغــي اختبــار املــواد الطيــارة إال يف الــنظم املغلقــة، مثــل اختبــار القــارورة املغلقــة (توجيــه االختبــار رقــم 6-5-3-4-9م 
 امليـــدان جـــيم ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف 301(توجيـــه االختبـــار رقـــم  MITI Iملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي)، واختبـــار 

واو ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي). وينبغي التزام  301االقتصادي) واختبار قياس التنفس املانومرتي (توجيه االختبار رقم 
يجـة للتطــاير، احلـذر يف تقيـيم نتــائج االختبـارات األخــرى، وعـدم النظــر يف تلـك النتـائج إال إذا أمكــن إثبـات أن زوال املــادة املختـربة لــيس نت

 وذلك عن طريق تقديرات التوازن الكتلي.

 يف بيانات اختبارات احملاكاة االختالف 6-3-4-9م 

يتوفر بشأن بعض املنتجات الكيميائية ذات األولوية العالية عدد من بيانات اختبار احملاكاة. وتوفر هذه البيانات يف  
ثل الرتبة و/أو الرتسبات و/أو املياه السطحية. وميكن أن تظهر االختالفات امللحوظة أحيان كثرية نطاقاً من قيم العمر النصفي يف أوساط م

بــني قــيم العمــر النصــفي يف اختبــارات احملاكــاة للمــادة ذاهتــا االختالفــات يف ظــروف االختبــار، الــيت ميكــن أن تكــون مجيعهــا ذات صــلة مــن 
للعمر النصفي يف قمة النطاق امللحوظ لقيم العمر النصفي املستقاة من هذه  الناحية البيئية. وينبغي ألغراض التصنيف اختيار قيمة مناسبة

الدراسات، وذلك باسـتخدام �ـج وزن األدلـة ومراعـاة واقعيـة ومالءمـة االختبـارات املسـتخدمة فيمـا يتصـل بـالظروف البيئيـة. وبصـفة عامـة، 
 الرتبة عندما يتعلق األمر بتقييم قابلية التحلل السريع يف البيئة املائية.تفضل البيانات املستمدة من احملاكاة املتصلة بالرتسبات املائية أو 

 مخطط اتخاذ القرار 4-4-9م 

ميكــن اســتخدام املخطــط التــايل الختــاذ القــرار كتوجيــه عــام لتيســري البــت بشــأن قابليــة التحلــل الســريع يف البيئــة املائيــة  
 املائية.وتصنيف املواد الكيميائية اخلطرة على البيئة 

 وال تعترب املادة قابلة للتحلل السريع ما مل تكن مستوفية ألحد املعايري التالية على األقل: 

يوماً لقابلية التحلل األحيائي السهل. وجيب بلوغ  28إثبات أن املادة قابلة للتحلل بسهولة يف اختبار مدته  (أ)
 ةنظريمطلوبية  يف املائة أو 70(ك ع م) بنسبة  املستوى احلدي يف االختبار (زوال الكربون العضوي املذاب

أيـام مـن بـدء التحلـل األحيـائي، إذا كـان ميكـن تقـدير  10يف املائـة) يف غضـون  60من األكسـجني بنسـبة 
ذلك على أساس بيانات االختبار املتاحة. فإذا مل ميكن ذلك، وجب تقييم املستوى احلدي يف غضون مدة 

 تهاء االختبار؛ يوماً، إن أمكن، أو بعد ان 14
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يومـاً  16، مع قيمة عمر نصـفي < )3(إثبات أن املادة حتللت �ائياً يف اختبار حماكاة يف املياه السطحيةأو  (ب)
 يوماً)؛  28يف املائة يف غضون  70(تناظر حتلًال > 

 16مـر نصـفي < ) يف البيئة املائية، مـع قيمـة عحيويأو غري  حيويإثبات أن املادة تعرضت لتحلل أويل (أو  (ج)
يومـــاً) وأن نـــواتج التحلـــل ال تســـتويف معـــايري التصـــنيف   28يف املائـــة يف غضـــون  70يومـــاً (تنـــاظر حتلـــًال > 

 كمواد خطرة على البيئة املائية.

 ويف حالة عدم توفر هذه البيانات، ميكن إثبات التحلل السريع، إذا استوىف أحد املعايري التالية:

 16، مـع قيمـة عمـر نصـفي < )3(�ائيـاً يف اختبـار حماكـاة للرتسـبات املائيـة أو الرتبـةإثبات أن املادة تتحلل  (د)
 يوماً)؛  28يف املائة يف غضون  70يوماً (تناظر حتلًال > 

، وتكون الكيميائية األكسجنيومطلوبية  مطلوبية األكسجني البيولوجيةعندما ال تتوفر سوى بيانات عن أو  )ه(
. وينطبــق املعيــار نفســه علــى اختبــارات قابليــة التحلــل األحيــائي الســهل 0.5 ≥/ط ك أ 5العالقــة ط ك ح أ
 أيام. 7يوماً، وإذا كان العمر النصفي <  28يف مدة أقل من 

أمـا عنــد عــدم تــوافر أي مـن البيانــات املــذكورة أعــاله، فــإن املـادة تعتــرب غــري قابلــة للتحلـل الســريع. ويــدعم هــذا القــرار 
 من املعايري التالية: باستيفاء واحد على األقل

 املادة غري قابلة بصورة متأصلة للتحلل يف اختبار لقابلية التحلل األحيائي املتأصل؛  '1'

ميكن توقع أن تكون قابلية التحلـل األحيـائي للمـادة بطيئـة إذا تـوفرت بيانـات صـحيحة علميـاً للعالقـات أو  '2'
إذا تبني أن التحلل السريع (النموذج اخلطي أو غري ، على سبيل املثال، (QSAR)النشاط  -الكمية للرتكيب 

 يف برنامج قابلية التحلل األحيائي؛  0.5اخلطي) < 

تعترب املادة غري قابلة للتحلل السريع على أسـاس أدلـة غـري مباشـرة، مـن قبيـل معلومـات مـن مـواد مشـاهبة أو  '3'
 من ناحية الرتكيب الكيميائي؛ 

 عن قابلية التحلل. عدم توفر أي بيانات أخرىأو  '4'

 التراكم األحيائي 5-9م 

 مقدمة 1-5-9م 

املتأصــلة اهلامــة للمــواد الــيت حتــدد اخلطــر احملتمــل الــذي متثلــه بالنســبة للبيئــة.  اخلــواصميثــل الــرتاكم األحيــائي إحــدى  1-1-5-9م 
ئي والــرتاكم األحيــائي إىل محــل قــد حيــدث أو ميثــل الــرتاكم األحيــائي فـــي كــائن عضــوي مــا خطــراً يف ذاتــه، ولكــن يــؤدي الرتّكــز األحيــا وال
تعبــري "القــدرة علــى  (OECD, 1998)حيــدث تــأثريات مسيــة. ويتضــمن النظــام املنســق لتصــنيف خطــورة املــواد علــى صــحة اإلنســان والبيئــة  ال

يعـّرف بأنـه النتيجـة الصـافية المتصـاص  الرتاكم األحيائي". غري أنه ينبغي التمييـز بـني الرتّكـز األحيـائي والـرتاكم األحيـائي. فـالرتّكز األحيـائي
منه، نتيجة لتعرض للمادة عن طريق املاء؛ بينما يشمل الرتاكم األحيائي مجيع سبل التعرض (عن طريق  وزواهلاوحتول مادة يف كائن عضوي 

ن خـالل السلسـلة الغذائيـة مبـا يـؤدي إىل اهلواء، واملاء، والرتسبات/الرتبة والغذاء). وأخـرياً، يعـّرف التضـخم احليـوي بأنـه تـراكم ونقـل املـواد مـ
____________________ 

املـادة الكيميائيـة، ودرجـة حـرارة واقعيـة، واسـتخدام كتلـة جيب أن تعكس اختبارات احملاكاة الظروف البيئية الواقعيـة، مثـل وجـود تركيـز مـنخفض مـن  )3(
 حيوية ميكروبية سائدة مل تعرض للمادة الكيميائية مسبقاً.
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). ويعتقد 1996 زيادة يف الرتكيزات الداخلية يف الكائنات العضوية املوجودة يف املستويات األعلى من السلسلة الغذائية (اللجنة األوروبية،
ص السائد. واالمتصاص من خـالل املـواد بالنسبة ملعظم املنتجات الكيميائية أن االمتصاص من املاء (الرتّكز األحيائي) هو مسلك االمتصا

 الغذائيــة ال يصــبح مهمــاً إال بالنســبة للمــواد األليفــة للمــاء جــداً. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن معــايري التصــنيف املنســقة تســتخدم معامــل الرتّكــز
األســباب، ال تــدرس هــذه الوثيقــة األحيــائي (أو ثابــت التــوزع بــني األوكتــانول واملــاء) كمقيــاس للقــدرة علــى الــرتاكم األحيــائي. وجلميــع هــذه 
 التوجيهية سوى الرتّكز األحيائي وال تأخذ يف احلسبان االمتصاص عن طريـق األغذية أو أي سبل أخرى.

املتأصــلة. غــري أن درجــة الرتّكــز األحيــائي تعتمــد أيضــاً علــى  خواصــهاإىل بالدرجــة األوىل ويســتند تصــنيف أيــة مــادة  2-1-5-9م 
االســـتقالب و الكـــائن العضـــوي املختـــرب، واالحتفـــاظ برتكيـــز تعـــرض ثابـــت، ومـــدة التعـــرض، وفيزيولوجيـــا عوامـــل مثـــل درجـــة التـــوافر احليـــوي، 

يف داخـــل جســـم الكـــائن املســـتهدف واإلفـــراغ. وهكـــذا، يتطلـــب تفســـري القـــدرة علـــى الرتّكـــز األحيـــائي ألغـــراض التصـــنيف تقييمـــاً  (األيـــض)
). وقد وضع علـى أسـاس BCFاملتأصلة للمادة، وكذلك تقييم الظروف التجريبية اليت يقدر فيها معامل الرتّكز األحيائي (م ت ح  للخواص

ألغــراض التصـنيف. ويركــز هــذا  (Log Kow) أومرار لتطبيقــه علـى بيانــات الرتّكـز األحيــائي أو علــى بيانـات لــو كهـذا الــدليل خمطـط الختــاذ القـ
 .7-9م  قسمعلى املواد العضوية واملواد الفلزية العضوية. كما يناقش الرتاكم األحيائي للفلزات يف ال قسمال

ي مــن االختبــارات القياســية أو ميكــن تقــديرها اســتناداً إىل الرتّكــز األحيــائ خــواصوميكــن احلصــول علــى بيانــات عــن  3-1-5-9م 
لبيانــات االختبــار. ولتســهيل هــذا  تفصــيلياً تركيــب اجلــزيء. ويتطلــب تفســري بيانــات الرتّكــز األحيــائي هــذه ألغــراض التصــنيف غالبــاً تقييمــاً 

) والعوامـل املـؤثرة يف القـدرة علـى الرتّكـز 9لثالـث للمرفـق التقييم، أدرج تذييالن إضافيان. وَيصف هذان التذييالن الطرائق املتاحة (التذييل ا
(التــذييل اخلــامس  أوم). وأخــرياً، تُرفــق قائمــة بــالطرائق التجريبيــة القياســية لتعيــني الرتّكــز األحيــائي وقــيم ك9األحيــائي (التــذييل الرابــع للمرفــق 

 ).9) باإلضافة إىل قائمة باملراجع (التذييل السادس للمرفق 9للمرفق 

 تفسير بيانات الترّكز األحيائي 2-5-9 م

البيئيــة. وينــدر إنتــاج بيانــات  خواصــهايســتند تصــنيف اخلطــورة البيئيــة ملــادة مــا يف املعتــاد علــى البيانــات املتــوفرة عــن  1-2-5-9م 
معايري التصنيف. وبالتايل اختبار بغرض أساسي هو تسهيل التصنيف. ويتاح غالباً نطاق متنوع من بيانات االختبار ال يتوافق بالضرورة مع 

 يلزم وجود توجيهات لتفسري بيانات االختبار يف سياق تصنيف اخلطورة.

وميكن تقدير الرتّكز األحيائي ملادة عضوية عملياً يف جتارب الرتّكز األحيائي، اليت يقـاس فيهـا معامـل الرتّكـز األحيـائي  2-2-5-9م 
ى أسـاس (م ت ح) باعتباره تركيز املادة يف الكائن احلي منسوباً إىل تركيزها يف املاء يف ظروف االتزان، كما ميكن تقدير الرتّكز األحيائي عل

. وبصـــفة عامـــة، تـــرتبط قـــدرة املـــادة العضـــوية علـــى الرتّكـــز (OECD 305, 1996) (K2)وثابـــت معـــدل اإلفـــراز  (K1)المتصـــاص ثابـــت معـــدل ا
الــذي يــرتبط  (Kow)مــاء  -أوكتــانول  -. ويتمثــل مقيــاس األلفــة للــدهون يف ثابــت التــوزع ع (Lipophilicity)األحيــائي بألفــة املــادة للــدهون 

أو حتـول حيـوي ضـئيل داخـل  )أيض(الستقالب ا يتعلق باملواد العضوية غري املتأينة األليفة للدهون اليت تتعرض مبعامل الرتّكز األحيائي فيم
لتقدير الرتّكز األحيائي للمواد العضوية على أساس العالقة التجريبية بني "لو م  ومالكائن العضوي. وعليه، تستخدم يف أحوال كثرية قيمة ك

. وهكذا، ميكن فيما يتصل بالبيانات املتعلقة Kow. وتتوفر بالنسبة ملعظم املواد العضوية طرائق تقدير حلساب قيمة (Kow) أوم"ت ح" و"لو ك
‘ 3‘، أو أومإجـراء تقـدير علـى أسـاس قـيم جتريبيـة لثابـت التـوزع ك‘ 2‘إجـراء تقـدير عملـي جتـرييب، أو ‘ 1‘الرتّكز األحيائي ملـادة مـا  خبواص

. وتـرد فيمـا يلــي (QSAR) النشـاط -مسـتقاة عــن طريـق تطبيـق العالقـات الكميـة للرتكيـب  أوميم لثابـت التـوزّع كإجـراء تقـدير علـى أسـاس قـ
 توجيهات لتفسري هذه البيانات، وتوجيهات لتقييم فئات املواد الكيميائية اليت تتطلب عناية خاصة.
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 (BCF)معامل الرتّكز األحيائي "م ت ح"  3-2-5-9م 

امــل الرتّكــز األحيــائي بأنــه النســبة الوزنيــة بــني تركيــز املــادة الكيميائيــة يف احليويــات وتركيزهــا يف الوســط يعــّرف مع 1-3-2-5-9م 
البيئي، وهو املاء هنا، يف حالة االتزان. وهكـذا ميكـن تقـدير قيمـة "م ت ح" جتريبيـاً يف ظـروف االتـزان علـى أسـاس تركيـزات مقيسـة للمـادة 

ساب قيمة معامل الرتّكز األحيائي باعتباره النسبة بني ثابت معـدل االمتصـاص وثابـت معـدل اإلفـراز مـن الكيميائية. غري أنه ميكن أيضاً ح
 الدرجة األوىل، وهي طريقة ال تتطلب توافر شروط االتزان.

وأكثرهـا وقد ُوثِّقت واعُتمدت مبادئ توجيهية متنوعة لالختبار إلجراء تقدير جترييب للرتكـز احليـوي يف األمسـاك،  2-3-2-5-9م 
 .(OECD 305, 1996)ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  305تطبيقاً بصفة عامة توجيه االختبار 

نهايــة، يفضــل ألغــراض التصــنيف اســتخدام قــيم جتريبيــة ذات جــودة عاليــة ملعامــل الرتّكــز األحيــائي حيــث الويف  3-3-2-5-9م 
 .أومثل قيم كتكون هلا األولوية على البيانات البديلة م

وتعــرف البيانــات ذات اجلــودة العاليــة بأ�ــا البيانــات الــيت تســتوىف وتبــني فيهــا معــايري الصــالحية بالنســبة للطريقــة  4-3-2-5-9م 
االتزان، والتغريات يف درجة احلرارة وحمتوى األكسجني، وإثبات بلوغ ظروف ، املطبقة، على سبيل املثال احملافظة على استقرار تركيز التعرض

اء وما إىل ذلك. وتعترب التجربة دراسة عالية اجلودة إذا قدم فيها وصف سليم (باستخدام املمارسة املعملية اجليدة) يتـيح التحقـق مـن اسـتيف
ج األمساك معايري الصالحية. كما جيب استخدام طريقة حتليل مناسبة إلجراء تقدير كمي للمادة الكيميائية ونواجتها السمية يف املاء ويف نسي

 بالتذييل الثالث لالطالع على مزيد من التفاصيل). 1(انظر القسم 

وقـــد تعطـــي قـــيم معامـــل الرتّكـــز األحيـــائي املنخفضـــة اجلـــودة أو ذات اجلـــودة غـــري املؤكـــدة قيمـــة خاطئـــة أو بالغـــة  5-3-2-5-9م 
ختـربة يف األمسـاك ويف امليـاه، بينمـا تكـون القياسـات قـد الضعف هلذا املعامل؛ وهذا هو احلال مثًال عند اسـتخدام تركيـزات مقيسـة للمـادة امل

ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  306أجريــت بعــد فــرتة تعــرض بالغــة القصــر مل يــتم فيهــا بلــوغ حالــة االتــزان (انظــر توجيــه االختبــار رقــم 
جيب أن ختضع هذه البيانات لتقييم دقيق قبل استخدامها ، املتعلق بتقدير املدة الالزمة لبلوغ حالة االتزان). وبالتايل، 1996االقتصادي، 

 بدًال منها. أوموينبغي النظر يف استخدام قيم ك

ويف حالة عدم توفُّر قيمة ملعامل الرتّكز األحيائي يف نوع معني من األمساك، ميكن استخدام بيانات عالية اجلودة  6-3-2-5-9م 
 ASTM)يف بلح البحر األزرق، واحملار، واحملار املروحـي  التقديري(مثل معامل الرتّكز األحيائي  لقيمة معامل الرتّكز األحيائي يف أنواع أخرى

E 1022-94).وينبغي توخي احلذر عند استخدام قيم معامل الرتّكز األحيائي املسجلة يف الطحالب اجملهرية .( 

بالنســـبة للمـــواد  أوم االخنفـــاض مـــع زيـــادة قـــيم لـــوكومتيـــل قـــيم معامـــل الرتّكـــز األحيـــائي املســـتمدة مـــن التجربـــة إىل 7-3-2-5-9م 
. وتشري التفسريات النظرية لعدم خطية هذه العالقة، بصورة رئيسية، 6اليت تزيد على  أومالشديدة األلفة للدهون، كما هو احلال مع قيم لوك

دهــون الكائنــات احليــة. وهكــذا حيــدث اخنفــاض يف إىل اخنفــاض حركيــة النفاذيــة الغشــائية أو إىل اخنفــاض قابليــة ذوبــان اجلزيئــات الكبــرية يف 
ُحـــوِّرة التجريبيـــة مثـــل عـــدم بلـــوغ حالـــة االتـــزان

، التـــوافر احليـــوي وامتصـــاص هـــذه املـــواد يف الكـــائن احلـــي. ومـــن العوامـــل األخـــرى التـــأثريات امل
ء التحليل. من هنا ينبغي اختاذ احتياطات واخنفاض التوافر احليوي بسبب االمتصاص يف الكائنات العضوية املوجودة يف الطور املائي وأخطا

مــن خاصـة لتقيـيم النتـائج االختباريــة املتعلقـة مبعامـل الرتّكـز األحيــائي للمـواد الشـديدة األلفــة للـدهون، ألن هـذه البيانـات تنطــوي علـى قـدر 
 الشك أكرب كثرياً من قيم معامل الرتّكز األحيائي املقدرة للمواد األقل ألفة للدهون.

 معامل الرتّكز األحيائي يف خمتلف األنواع األحيائية املختربة 8-3-2-5-9م 

تستند قيم معامل الرتّكز األحيائي املستخدمة ألغراض التصنيف إىل قياسات جترى يف كائن عضوي بأكمله. وكما  1-8-3-2-5-9م 
أو بطـرق مماثلـة علـى املسـتوى الـدويل تسـتخدم فيهـا  "OECD 305"ر ذُكر أعاله، متثل قـيم الرتّكـز األحيـائي، املسـتقاة باالسـتعانة بطريقـة االختبـا

أمســاك صــغرية احلجــم، أفضــل بيانــات ميكــن اســتخدامها ألغــراض التصــنيف. ونظــراً ألن نســبة مســطح اخلياشــيم إىل الــوزن يف األمســاك الصــغرية 
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غرية منـــه يف الكبـــرية. وهكـــذا يكتســـب حجـــم األمســـاك أعلـــى منهـــا يف األمســـاك الكبـــرية، فـــإن بلـــوغ حالـــة االتـــزان يكـــون أســـرع يف األمســـاك الصـــ
املســتخدمة يف دراســات الرتّكــز األحيــائي أمهيــة كبــرية فيمــا يتصــل بــالزمن املســتخدم يف تقريــر مرحلــة االمتصــاص عنــدما توضــع القيمــة املســجلة 

اء يف حالة االتزان. وهلذا السـبب، يكـون مـن املهـم يف ملعامل الرتّكز األحيائي فقط على أساس تركيزات املادة املختربة املقيسة يف األمساك ويف امل
القـدر حالة استخدام أمساك كبرية احلجم، مثل أمساك السلمون البالغة، يف دراسات الرتّكز األحيائي تقييم ما إذا كانت فرتة االمتصـاص طويلـة ب

 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 الرتّكز األحيائي  2-8-3-2-5-9م 
) وألعضـاء خمتلفـة يف السـمكة. وتتطلـب "clams"من نوع أمساك خمتلف أو أنواع أحيائية مائية أخـرى (مثـل الرخويـات أو األمسـاك الصـدفية 

. وقد لوحظ وجود عالقة وثيقـة بـني احملتـوى مـن الليبيـدات يف مسكـة تطبيعاً أو مع املعايري أساساً مشرتكاً أو  ينهافيما بمقارنة هذه البيانات 
اك أو عند أو يف كائن مائي وقيمة معامل الرتّكز األحيائي امللحوظة. وبالتايل، عند مقارنة قيم معامل الرتّكز األحيائي ألنواع خمتلفة من األمس

الرتّكز األحيـائي ألعضـاء حمـددة إىل قـيم للجسـم بأكملـه، يعـّرب بصـفة عامـة عـن قـيم معامـل الرتّكـز األحيـائي علـى أسـاس  حتويل قيم معامل
 حمتوى مشرتك من الليبيدات. فإذا وجدت يف الدراسات املنشورة مثالً قيم ملعامل الرتّكز األحيائي للجسم بأكمله أو ألعضاء حمددة، تكون

مل الرتّكز األحيائي على أساس النسبة املئوية لليبيدات، باستخدام احملتوى النسيب للـدهون يف األمسـاك (يوجـد يف اخلطوة األوىل حساب معا
املختــرب) أو يف العضــو احملــدد يف الســمكة. ويف اخلطــوة الثانيــة  للكــائنالدراســات املنشــورة أو يف توجيــه االختبــارات حمتــوى الليبيــدات املميــز 

حيائي للجسم كله لكائن مائي عادي (نوع مسك صغري) بـافرتاض حمتـوى ليبيـدات أصـلي مشـرتك. والقيمـة األكثـر حيسب معامل الرتّكز األ
نظراً ألن هذه القيمة متثل حمتوى الليبيدات املتوسـط يف  (Pedersen et al., 1995)يف املائة  5شيوعاً يف استخدامها هي قيمة أصلية مقدارها 
 .OECD 305 (1996)األمساك الصغرية املستخدمة يف توجيه االختبار 

وبصفة عامة، تستخدم أعلى قيمة صحيحة معرباً عنها على أساس هذا احملتوى املشرتك من الليبيـدات مـن أجـل  3-8-3-2-5-9م 
ئي علـــى أســـاس الـــوزن الرطـــب، هبـــدف مقارنـــة هـــذه القيمـــة مـــع القيمـــة احلديـــة ملعامـــل الرتّكـــز األحيـــائي تعيـــني قيمـــة معامـــل الرتّكـــز األحيـــا

 ).1-4بالفصل  1-1-4يف معايري التصنيف املنسقة (انظر اجلدول  500 وهي

 استخدام املواد املوسومة إشعاعياً  9-3-2-5-9م 

مة إشعاعياً حتليل عينات املاء واألمسـاك. غـري أنـه مـا مل تكـن هـذه ميكن أن يسّهل استخدام مواد االختبار املوسو  1-9-3-2-5-9م 
الطريقة مصحوبة بطريقة حتليل خاصة، فإن قياس النشاط اإلشعاعي الكلي يعكس وجود املادة األم وكذلك وجود واحد أو أكثر من نواتج 

وبالتـــايل، فـــإن قـــيم معامـــل الرتّكـــز األحيـــائي املقـــدرة ووجـــود الكربـــون املســـتقلب الـــذي انـــدمج يف اجلزيئـــات العضـــوية باألنســـجة. اســـتقالهبا 
 باستخدام مواد اختبار موسومة إشعاعياً تكون عادة مبالغاً يف تقديرها.

وعنـــد اســـتخدام مـــواد موســـومة إشـــعاعياً يكـــون الوســـم اإلشـــعاعي يف أكثـــر األحيـــان واقعـــاً يف اجلـــزء املســـتقر مـــن  2-9-3-2-5-9م 
االســـتقالب ة معامـــل الرتّكـــز األحيـــائي املقـــدرة علـــى هـــذا النحـــو قيمـــة معامـــل الرتّكـــز األحيـــائي لنـــواتج اجلـــزيء، وهلـــذا الســـبب تتضـــمن قيمـــ

هو الذي ميثل السمية األشد، وأعلـى قـدرة علـى الـرتاكم األحيـائي. وبالتـايل، مـن االستقالب . ويف حالة بعض املواد، يكون ناتج (األيض)
حـىت يتسـىن تفسـري خطـر مثـل هـذه املـواد علـى البيئـة املائيـة (مبـا يف ذلـك االسـتقالب لك بنـواتج املهم إجراء قياسات تتعلق باملادة األم وكـذ

 القدرة على الرتاكم األحيائي).

ويف التجارب اليت استخدمت فيها مواد موسومة إشعاعياً، كثرياً ما وجدت تركيزات عاليـة مـن الواسـم اإلشـعاعي  3-9-3-2-5-9م 
يف احلويصـــلة االســـتقالب ة. ويفســـر ذلـــك بأنـــه نـــاجم عـــن التحـــول احليـــوي يف الكبـــد، وبالتـــايل بـــإخراج نـــواتج يف احلويصـــلة املراريـــة للســـمك

تأكـل األمسـاك،  . وعنـدما ال(Comotto et al., 1979; Wakakayashi et al., 1987; Goodrich et al., 1991; Toshima et al., 1992)الصـفراوية 
يف احلويصـلة. وهكـذا ميكـن أن االسـتقالب ة يف األمعـاء وميكـن أن تـرتاكم تركيـزات مرتفعـة مـن نـواتج تفرغ حمتويات حويصـلتها الصـفراوي ال

يــؤثر نظـــام التغذيـــة تـــأثرياً واضـــحاً يف قياســـات معامـــل الرتّكـــز األحيــائي. وتوجـــد عـــدة دراســـات منشـــورة اســـتخدمت فيهـــا مركبـــات موســـومة 
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 يكوند تركيزات مرتفعة من املادة املشعة يف احلويصلة الصفراوية. ويف هذه الدراسات، إشعاعياً ومل تغذى فيها األمساك. ونتيجة لذلك، توج
يف معظــم احلــاالت. وهلــذا يلــزم عنــد تقيــيم التجــارب الــيت تســتخدم فيهــا مركبــات موســومة إشــعاعياً إجــراء  مبالغــاً فيــه تقــدير الرتّكــز األحيــائي

 تقييم لنظام التغذية أيضاً.

ملنظمــة  305، فــإن توجيـه االختبــار رقـم 1 000 ≥معامـل الرتّكــز األحيـائي معــرباً عنـه بالبقايــا املشعــة  وإذا كـان 4-9-3-2-5-9م 
) يوصـي بشـدة، علـى سـبيل املثـال، بالنسـبة ملبيـدات اآلفـات، بتعريـف وقيـاس كميـة نــواتج 1996التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي (

يف املائــة علــى األقــل مــن البقايــا اإلمجاليــة يف حالــة االتــزان. ويف غيــاب تعريــف وقيــاس كميــة  10التحلــل يف نســيج األمســاك إذا كانــت متثــل 
أمـا  نواتج التحلل، جيب أن يوضع تقييم الرتّكز األحيائي على أساس قيمة معامل الرتّكز األحيائي املقيسة على املركبـات املوسـومة إشـعاعياً.

) سوى قيم ملعامـل الرتّكـز األحيـائي مقـدرة 500 ≥ديد للرتاكم األحيائي (معامل الرتّكز األحيائي إذا مل يتوفر يف حالة املواد اليت هلا ميل ش
على أساس قياسات املرّكب األم من ناحية، وقياسات على املركبات املوسومة إشعاعياً، من ناحية أخرى، فإنه ينبغي استخدام هذه األخرية 

 لتعيني التصنيف.

 (Kow)ماء  -معامل التوزّع أوكتانول  4-2-5-9م 

، أو قـيم سـبق أوميفضل يف حالة املواد العضوية اسـتخدام قـيم عاليـة اجلـودة مسـتمدة مـن التجربـة لثابـت التـوزع ك 1-4-2-5-9م 
التصـنيف اسـتخدام  تقييمها يف الدراسات باعتبارهـا "القـيم املوصـى هبـا". ويف حالـة عـدم تـوفر بيانـات جتريبيـة عاليـة اجلـودة، ميكـن ألغـراض

. وميكن استخدام البيانات املعتمدة للعالقات الكمية أوملتقييم لوك (QSARs)النشاط  -بيانات معتمدة من قبيل العالقات الكمية للرتكيب 
بالنسبة ملواد مثل النشاط هذه دون تعديل املعايري املتفق عليها إذا كانت تقتصر على مواد كيميائية ثبت جيداً انطباقها عليها. و  -للرتكيب 

القوية، أو املواد اليت تتفاعل مع مادة الشطف أو املواد املخفضة للتوتر السطحي، يفضل توفري قيمة لثابت التوزع  واملواد القاعديةاألمحاض 
توضـع علـى أسـاس أوكتـانول واملـاء، بـدًال مـن قيمـة  -أو على أساس قيم قابلية الذوبان املنفصلة يف ع  QSARمقدرة على أساس قيم  أومك

. ويف حالـة املـواد القابلـة للتـأين، جتـرى القياسـات علـى الشـكل غـري (EEC A. 8, 1992; OECD 117, 1989) أومتقـدير حتليلـي لثابـت التـوزع ك
دروجيين يــدروجيين لــه أقــل مــن األس اهليــاحلــرة)، باســتخدام مــنظم مناســب يكــون األس اهل املــواد القاعديــةاملتــأين هلــذه املــواد (األمحــاض أو 

 احلرة. للمادة القاعديةدروجيين يللحامض احلر أو أعلى من األس اهل

 Kowالتقدير التجرييب لثابت التوزع  2-4-2-5-9م 

، كطريقـة القـارورة اهلـزازة أوميرد يف املبادئ التوجيهية القياسـية طرائـق خمتلفـة عديـدة للتقـدير العملـي لقـيم ك 
 OECD Test، على النحو الوارد يف املبادئ التوجيهيـة القياسـية، مثـل (HPLC)والكروماتوغرافيا (االستشراب) السائلية العالية األداء 

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

ASTM, (1993) .وال تنطبق هذه الطريقة إال علـى املـواد 4و 2-بني  أومويوصى باستخدام طريقة القارورة اهلزازة عندما تقع قيمـة لو ك .
أوكتانول. وبالنسبة للمواد الشديدة األلفة للدهون اليت تذوب ببطء يف املـاء تكـون البيانـات  -النقية تقريباً، اليت تذوب يف املاء ويف ع 

أكثـر موثوقيـة. كمـا أن الصـعوبات العمليـة املرتبطـة بتكـّون قطـريات صـغرية يف جتربـة القـارورة  ءاملسـتقاة باسـتخدام طريقـة التقليـب البطـي
حيــث يتحقــق االتــزان بــني املــاء واألوكتــانول واملركــب املختــرب يف مفاعــل  ءاهلــزازة ميكــن التغلــب عليهــا إىل حــد مــا بطريقــة التقليــب البطــي

) إجـــراء قيـــاس دقيـــق 123رقـــم ء. وتتـــيح طريقـــة التقليـــب البطـــيء (توجيـــه منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي يقلـــب هبـــدو 
. أما فيما يتعلق بطريقة القارورة اهلزازة، فإن طريقة التقليب 8.2إىل  أومللمركبات اليت تصل فيها قيمة لو ك أومومضبوط ملعامل التوزّع ك

ـــاً، القابلـــة للـــذوبان يف املـــاء وع البطـــيء ال تنطبـــق إال  أوكتـــانول. ويوصـــى باســـتخدام طريقـــة الكروماتوغرافيـــا  -علـــى املـــواد النقيـــة تقريب
ة . والطريقــ6يف النطـاق صـفر إىل  أومالــيت جتـرى يف أعمـدة حتليليــة عنـدما تقـع قيمـة لــو ك (HPLC)(االستشـراب) السـائلية العاليـة األداء 

املركب املخترب باملقارنة مع طريقة القارورة اهلزازة. ومتثل طريقة العمود املولد  أقل حساسية لوجود شوائب يف(االستشرابية)  الكروماتوغرافية
(generator column) أومتقنية أخرى لقياس لو ك (USEPA, 1985). 
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واد الشديدة الذوبان يف املاء، على الدوام، على سبيل املثال للم أومونظراً لعدم إمكانية إجراء قياس عملي لقيمة ك 
مشـــتقة مـــن العالقـــات الكميـــة  أومواملـــواد األليفـــة للـــدهون، واملـــواد املخفضـــة للتـــوتر الســـطحي، ميكـــن اســـتخدام قيمـــة معامـــل التـــوزّع ك

 .(QSAR)النشاط  - للرتكيب

 (log Kow) أوملتقدير قيمة لو ك (QSARs)النشاط  -استخدام قيم العالقات الكمية للرتكيب  3-4-2-5-9م 

، جيــب أخــذ طريقــة التقــدير يف االعتبــار. وقــد وضــعت وال تــزال توضــع قــيم أومعنــد وجــود قيمــة تقديريــة للمعامــل ك 
. وتستخدم يف أحيان كثرية أربعة برامج حاسوبية متاحـة جتاريـاً أومالنشاط بغرض تقدير قيمة املعامل ك -عديدة للعالقات الكمية للرتكيب 

(CLOGP, LOGKOW (KOWWIN), AUTOLOGP, SPARC)  لتقــدير املخــاطر إذا مل تتــوفر بيانــات مســتقاة مــن التجربــة. وتقــوم الــربامج
CLOGP وLOGKOW وAUTOLOGP  ــــامج ــــة، بينمــــا يقــــوم برن علــــى أســــاس  SPARCعلــــى أســــاس إضــــافة مســــامهات اجملموعــــات التفاعلي
بشــكل عــام للمركبــات غــري العضــوية  SPARCن اســتخدام ســوى برنــامج بدرجــة أكــرب حملاكــاة الرتكيــب الكيميــائي. وال ميكــ ةنظريــ يــةخوارزم

للمركبات املخفضة للتوتر السطحي، واملركبات االسـتخالبية  أومك املركبات الفلزية العضوية. ويتطلب األمر اتباع طرائق خاصة لتقدير لو أو
ن اعتماد طرائق تقدير قيم العالقات الكميـة للرتكيـب بشأ US EPA/ECيف املشروع املشرتك  CLOGPواملخاليط. ويوصى باستخدام برنامج 

ألغــراض  LOGKOWو CLOGPباســتخدام الربنــاجمني  (Pedersen et al., 1995). وقــد أوصــى بيدرســن (US EPA/EC, 1993)النشــاط  -
ألغــراض التصــنيف (اجلــدول التصــنيف بســبب موثوقيتهمــا وتوفرمهــا جتاريــاً، وســهولة اســتخدامهما. ويوصــى باســتخدام طرائــق التقــدير التاليــة 

 ).1-5-9 م

 (KOW) أومالنشاط الموصى باستخدامها في تقدير قيم ك -: قيم العالقات الكمية للتركيب 1-5-9الجدول م 

 المواد المعنية أومنطاق قيم لو ك النموذج
CLOGP (أ)9 < أوملو ك<  صفر

ـــــو ك  ـــــامج قيمـــــة ل ـــــوي  أومحيســـــب الربن ـــــون، علـــــى للمركبـــــات العضـــــوية الـــــيت حتت الكرب
 دروجني، النرتوجني، األكسجني، اهلالوجني، الفوسفور و/أو الكربيت.ياهل

LOGKOW 

(KOWWIN) 

ـــــو ك (ب)8 < أوملو ك < 4- ـــــامج قيمـــــة ل ـــــوي  أومحيســـــب الربن ـــــون، علـــــى للمركبـــــات العضـــــوية الـــــيت حتت الكرب
دروجني، النرتوجــني، األكســجني، اهلــالوجني، الســليكون، الفوســفور، الســلينيوم، يــاهل

الليثيـــوم، الصـــوديوم، البوتاســـيوم، و/أو الزئبـــق. وميكـــن أيضـــاً التنبـــؤ بواســـطة الربنـــامج 
األصــــباغ، و بـــبعض املــــواد املخفضــــة للتــــوتر الســـطحي (مثــــل إيثوكســــيالت الكحــــول، 

 واملواد املتفككة).
AUTOLOGP ـــــو ك 5> أوملو ك ـــــامج قيمـــــة ل ـــــوي  أومحيســـــب الربن ـــــون، علـــــى للمركبـــــات العضـــــوية الـــــيت حتت الكرب

وجتــــــرى  ،دروجني، النرتوجــــــني، األكســــــجني، اهلــــــالوجني، الفوســــــفور والكربيــــــتيــــــاهل
 .AUTOLOGPحتسينات لتوسيع انطباق الربنامج 

SPARC يعطــــي نتــــائج أفضــــل مــــن KOWWIN 
للمركبـــات الـــيت تكـــون فيهـــا  CLOGPو

 5>  أوملو ك قيمة

 منوذجـــاولـــيس  احلراريـــة الديناميـــة مبـــادئ علـــى يقـــومآيل  منـــوذج هـــو SPARCبرنـــامج 
 عــن خيتلــف لــذلك وهــو. بيانــات املالحظــة مــن مســتقاة معلومــات إىل يســتندتعليليــاً 

، CLOGP ،KOWWINالنشــــــاط ( -الرتكيــــــب  عالقــــــات تســــــتخدم الــــــيت النمــــــاذج
AUTOLOGP(  جملموعـــة مـــن  أوملقيمـــة لـــو كيف أنـــه ال يتطلـــب أي بيانـــات مقيســـة

املنتجـــــات الكيميائيـــــة املرجعيـــــة. وبصـــــفة عامـــــة، ال ميكـــــن اســـــتخدام ســـــوى برنـــــامج 
SPARC .للمركبات غري العضوية واملركبات الفلزية العضوية 

الربنــامج  مقــدرة جتريبيــاً وقيمــاً مت فحصــها، وقــد أوضــحت الدراســة أن أومدراســة الختبــار الصــالحية تضــمنت قــيم لــو ك (Niemelä)أجــرى نيمــيال  (أ)
، 501(ن =  9 تــرتاوح بــني أقــل مــن صــفر وأكــرب مــنأوم لعــدد كبــري مــن املنتجــات الكيميائيــة العضــوية، متثــل قيمــة لــو كأوم بدقــة بقيمــة لــو ك تنبــأ

 .r2  =0.967 ((temaNord, 1995:581) وقيمة
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 13 058ب ) ويتعلـق Syracuse Research Corporation 1999( أوم للتشـتت ميثـل القـيم املقـدرة والتجريبيـة ملعامـل التـوزع لـو كيقـدر علـى أسـاس رسـم بيـاين (ب)
 .8-و 4-ترتاوح بني  أوملو كنتائج صحيحة للمركبات متثل قيمة يعطي  LOGKOWأن الربنامج  مركباً، علماً 

 أوماهتماماً خاصاً بقيم معامل الترّكز األحيائي ومعامل التوزّع كالمواد الكيميائية التي تتطلب رتب  3-5-9م 
الكيميائيــة الفيزيائيــة صــعوبة تقــدير أو قيــاس معامــل الرتّكــز األحيــائي. وتوجــد مــواد  اخلــواصميكــن أن تســبب بعــض  1-3-5-9م 
الكيميائية الفيزيائية األخرى، وعلى سبيل املثال، اإلعاقة الفراغية، أو املواد اليت جتعل  خواصهاترتكز يف البيئات احليوية بشكل يتسق مع  ال

 غري مناسب. أوملو كعل كًال من قياس واستخدام قيمة ة غري مناسب، مثل النشاط السطحي، الذي جيياستخدام البيانات الوصف

 املواد الصعبة 2-3-5-9م 
الكيميائيـــة يف الـــنظم املائيـــة، وقــد وضـــعت توجيهـــات للمســاعدة يف اختبـــار هـــذه املـــواد  يصــعب اختبـــار بعـــض املــواد 1-2-3-5-9م 

(DoE, 1996; ECETOC 1996; US EPA 1996; OECD, 2000) .التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي عـن  والوثيقـة التوجيهيـة ملنظمـة
مصـدر جيـد للمعلومـات الـيت تفيـد أيضـاً يف دراسـات الـرتاكم  هي (OECD, 2000)اختبار السمية املائية للمواد واملخاليط الصعبة 

املتعلقة بأنواع املواد اليت يصعب اختبارها واخلطوات الالزمة لضمان التوصل إىل استنتاجات صحيحة من اختبار هذه املواد. وقد  األحيائي
لســريع بســبب عمليــات مــن قبيــل التحلــل بالضــوء، أو تكــون املــواد الــيت يصــعب اختبارهــا قليلــة الــذوبان، أو متطــايرة، أو معرضــة للتحلــل ا

 ، أو التأكسد، أو التحلل األحيائي.املائيالتحلل 

جيــب لكــي ترتكــز املــادة كمركــب عضــوي أن تكــون املــادة قابلــة للــذوبان يف الــدهون، وأن تكــون موجــودة يف املــاء، و  2-2-3-5-9م 
الـيت تغـري هـذه القـدرة علـى التـوافر تغـري الرتّكـز األحيـائي الفعلـي للمـادة،  اخلـواصوأن تكون متاحة الخـرتاق خياشـيم األمسـاك. لـذلك، فـإن 

الـزمن.  باملقارنة مع القيم املتوقعة. وعلى سبيل املثال، قد ال توجـد املـواد السـهلة التحلـل األحيـائي يف البيئـة املائيـة سـوى لفـرتات قصـرية مـن
فضان الرتكيز واملدة اليت تكون املادة خالهلا متاحة للرتكز األحيائي. ويتمثل بارامرت هـام آخـر خياملائي وباملثل، فإن القابلية للتطاير والتحلل 

قــد خيفــض تركيــز التعــرض احلقيقــي ملــادة مــا يف االمتــزاز، ســواء علــى جســيمات أو علــى األســطح بصــفة عامــة. وهنــاك عــدد مــن املــواد الــيت 
اخنفاض قيمة معامل الرتّكز األحيائي عن القيمة املتوقعة. وقد يكون الرتّكز األحيائي  أظهرت سرعة حتوهلا يف الكائن العضوي، مما يؤدي إىل

غـري الكيميائيـة الفيزيائيـة البسـيطة. وهـذا هـو احلـال أيضـاً يف املـواد  اخلـواصللمواد اليت تكّون جسيمات أو تكتالت أقـل ممـا هـو متوقـع مـن 
يستصوب اسـتخدام عوامـل االنتثـار  املتكونة نتيجة الستخدام عوامـل االنتثـار. من هنا، ال) micella(للدهون اليت حتتويها املذيالت  األليفة

 يف اختبارات الرتاكم األحيائي.

 -علـى أســاس املـادة األم  -مـاء  -وبصفة عامة، يعترب قياس قيم معامل الرتّكز األحيائي ومعامـل التـوزّع أوكتـانول  3-2-3-5-9م 
نية الرتّكز األحيائي. كما أن التوثيق السـليم لرتكيـز االختبـار شـرط أساسـي إلثبـات صـالحية قيمـة معامـل الرتّكـز شرطاً أساسياً لتحديد إمكا

 األحيائي املعين.

 املواد الضعيفة الذوبان واملواد املعقدة 3-3-5-9م 
قـل مـن حـد االكتشـاف يف جيب إيالء اهتمام خاص للمواد القليلة الذوبان. وكثرياً ما تكـون قابليـة ذوبـان هـذه املـواد أ 

حيـائي الطريقة التحليلية، وهو ما يسبب مشاكل يف تفسري قدرة هـذه املـواد علـى الرتّكـز األحيـائي. وجيـب تقيـيم قـدرة هـذه املـواد علـى الرتّكـز األ
 .(QSAR)النشاط  -أو وضع تقديرات هلا على أساس قيم عالقة الرتكيب  أومعلى أساس التحديد املعملي لقيم لو ك

ويف حالــة عــدم الــذوبان الكامــل يف املــاء ملــادة ترتكــب مــن عــدة مكونــات، ينبغــي تعيــني مكونــات املخلــوط بقــدر  
رة على املستطاع عملياً، وتعيني قدرة هذه املادة على الرتّكز األحيائي باستخدام املعلومات املتاحة عن مكوناهتا. فإذا كانت املكونات القاد

يف املائــة أو حــىت أقــل مــن ذلــك  20احليويــة متثــل نســبة كبــرية مــن املــادة املعقــدة (علــى ســبيل املثــال أكــرب مــن الرتّكــز األحيــائي يف األوســاط 
 بالنسبة للمكونات اخلطرة)، فإن هذه املادة تعترب قادرة على الرتاكم األحيائي.

 املواد ذات الوزن اجلزيئي املرتفع 4-3-5-9م 
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اد فوق أبعاد جزيئية معينة. وحيتمل أن يرجـع ذلـك إىل اإلعاقـة الفراغيـة ملـرور تتناقص القدرة على الرتّكز األحيائي للمو  
). غـري أنـه 1996 األوروبيـة، للوزن اجلزيئـي (علـى سـبيل املثـال، اللجنـة 700املادة عرب أغشية اخلياشيم. وقد اقرتح تطبيق قيمة حدية قدرها 

، واقرتحـت بـدالً منهــا قيمــة (CSTEE, 1999)لـى إحـداث تـأثريات مائيـة غـري مباشـرة وجه انتقاد هلذه القيمة احلدية أل�ا تستبعد مواد قادرة ع
النهائيــة أو نــواتج حتلــل اجلزيئــات الكبــرية  االســتقالب (األيــض). وينبغــي بصــفة عامــة مراعــاة الــرتاكم األحيــائي لنــواتج 1 000حديــة مقــدارها 

لرتّكز األحيـائي للجزيئــات ذات الــوزن اجلزيئــي املرتفـع بدقــة، وعــدم اســتخدامها مــا مل احلجـم يف البيئــة. مــن هنــا، جيـب تقيــيم البيانــات املتعلقــة بــا
 البيئة. �ائية ونواتج حتلل يف استقالبتعترب صحيحة، سواء كان األمر يتعلق مبركب أُّم أو بنواتج 

 املواد املخّفضة للتوتر السطحي 5-3-5-9م 
السطحي من جزء أليف للدهون (غالبـاً سلسـلة ألكيـل) وجـزء أليـف للمـاء (اجملموعـة تتكون املواد املخفضة للتوتر  1-5-3-5-9م 

 نيـة، أوالقطبية الرئيسية). وتبعاً لشحنة اجملموعة القطبية الرئيسية تصنف املواد املخفضة للتـوتر السـطحي إىل فئـات خمتلفـة: أنيونيـة أو كاتيو 
وعـات القطبيـة الرئيسـية، تشـّكل املـواد املخفضـة للتـوتر السـطحي فئـة متنوعـة الرتكيـب غري أيونية، أو مذبذبة (أمفوترية). وبسبب تنـوع اجملم

السطحي  من املركبات اليت تعني وفقاً لنشاطها السطحي أكثر منه وفقاً لرتكيبها الكيميائي. وينبغي بالتايل دراسة قدرة املواد املخفضة للتوتر
املختلفـة الـيت تنتمـي إليهـا (أنيونيـة، أو كاتيونيـة، أو غـري أيونيـة، أو مذبذبـة (أمفوتريـة))،  على الرتاكم األحيائي فيما يتصل بالفئات الفرعيـة

ولــيس مبجموعــة املــواد املخفضــة للتــوتر الســطحي يف جمملهــا. واملــواد املخفضــة للتــوتر الســطحي قــد تكــّون مســتحلبات يصــعب فيهــا تعيــني 
ري اجلـزء املتـاح حيويـاً، حـىت عنـدما يظهـر تكـّون احملاليـل، ممـا يـؤدي إىل مشـاكل يف التوافر احليـوي. وميكـن أن يـؤدي تكـّون ُمـذيالت إىل تغيـ

 تفسري القدرة على الرتاكم األحيائي.

 عوامل الرتّكز األحيائي املستمدة من التجارب العملية 2-5-3-5-9م 

لة األلكيــل يف اجلـــزيء تبــني قــيم معامــل الرتّكـــز األحيــائي املقيســة أن معامــل الرتكـــز قــد يزيــد مــع زيـــادة طــول سلســ 
 ويكون معتمداً على موقع ارتباط اجملموعة القطبية الرئيسية، وكذلك على اخلصائص الرتكيبية األخرى.

 (Kow)) أومماء (ك -معامل التوزّع أوكتانول  3-5-3-5-9م 

القـارورة اهلــزازة أو مـاء بطريقــة  -يف حالـة املـواد املخفضــة للتـوتر السـطحي، ال ميكــن تعيـني معامـل التــوزع أوكتـانول  
طريقة التقليب البطيء بسبب تكّون املستحلبات. كما أن جزيئات املادة املخفضة للتوتر السطحي تكون موجودة يف الطور املائي يف صورة 

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

أنه بالنسـبة لـبعض  (Tolls, 1998) . وأوضح تولز(Tolls, 1998)املخفضة للتوتر السطحي األيونية وغري األيونية يزيد مع زيادة األلفة للدهون 
أن متثـل القـدرة علـى الـرتاكم األحيـائي؛ غـري أنـه  LOGKOWاملقدرة باستخدام برنامج  أوماملـواد املخفضة للتوتر السطحي، ميكن لقيمة لو ك

، وذلـك باستخدام طريقة روبرتس التقديرية أوميلزم يف حالة مواد أخرى خمفضة للتوتر السطحي إدخال بعض التصحيحات على قيمة لو ك
(Roberts, 1989)والرتّكـــز األحيـــائي تعتمـــد علـــى فئـــة املـــادة املخفضـــة للتـــوتر  أوم. وتظهـــر هـــذه النتـــائج أن نوعيـــة العالقـــة بـــني تقـــديرات لـــو ك

 .أوميم لو كالسطحي املعنية ونوعها احملدد. لذلك، ينبغي توخي احلذر يف تصنيف القدرة على الرتّكز األحيائي على أساس ق

 البيانات المتضاربة وعدم توفر البيانات 4-5-9م 
 بيانات معامل الرتّكز األحيائي املتضاربة 1-4-5-9م 

يف احلاالت اليت تتاح فيها بيانـات متعـددة ملعامـل الرتّكـز األحيـائي ملـادة واحـدة، ميكـن أن توجـد بيانـات متضـاربة.  
وبصفة عامة، جيب تفسري البيانات املتضاربة ملادة خضعت عدة مرات الختبار مناسب للرتكز األحيائي وفقاً لنهج مـن نـوع "وزن األدلـة". 

اســتخدام فإنــه ينبغــي  ،علــى الســواء 500و<  ≥احلصــول ملــادة مــا علــى قــيم جتريبيــة ملعامــل الرتّكــز األحيــائي ويعــين هــذا الــنهج أنــه إذا مت 
ودة، البيانات اليت تتسم بأفضل جودة ممكنة والبيانات األفضل توثيقاً لتعيني قدرة املادة على الرتّكز األحيائي. وإذا ظلت االختالفـات موجـ
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عالية اجلودة ملعامل الرتّكز األحيائي ألنواع خمتلفة من األمساك، فإنه ينبغي اسـتخدام أعلـى قيمـة صـحيحة   على سبيل املثال، إذا توفرت قيم
 كأساس للتصنيف.

أو قيم أكرب) للنوع األحيائي ذاته وملرحلة احلياة ذاهتا، فإنه ميكن اسـتخدام  4وعندما تتاح جمموعات بيانية أكرب ( 
 ز األحيائي باعتباره القيمة التمثيلية ملعامل الرتّكز األحيائي لذلك النوع األحيائي.املتوسط اهلندسي لقيم معامل الرتكّ 

 املتضاربة أومبيانات لوك 2-4-5-9م 

للمـادة ذاهتــا. فـإذا مت احلصــول  أومقـد تنشـأ نتــائج متضـاربة يف احلــاالت الـيت تتــوفر فيهـا بيانـات متعــددة لقيمـة لــو ك 
، فإنه ينبغي استخدام البيانات ذات اجلودة األعلى واألفضـل توثيقـاً مـن أجـل تعيـني قـدرة املـادة على السواء 4و<  ≥ أومعلى بيانات لو ك

على الرتّكز األحيائي. وإذا ظلت االختالفات موجودة، فإنه ينبغي بصفة عامة إعطاء أسبقية ألعلى قيمة صحيحة. ويف هذه احلالة، ميكن 
 .(QSAR)النشاط  -ى أساس العالقات الكمية للرتكيب عل التقديرية أوماستخدام قيمة لو ك

 االستعانة برأي خبري 3-4-5-9م 

، وال يتـوفر أي تنــبؤ لقيمـة لـو أوميف حالة عدم توفر أية قيمة مقـدرة بالتجربـة ملعامـل الرتّكـز األحيـائي أو قيمـة لـو ك 
نة برأي خبري. وميكن أن يستند رأي اخلبري على مقارنة بني تركيب اجلزيء ، فإنه ميكن تقييم القدرة على الرتكيز يف البيئة املائية باالستعاأومك

 .أوماملقدرة بالتجربة، أو على تنبؤات لقيمـة ثابـت التوزّع ك أوموتركيب مواد أخرى تتوفر بشأ�ا قيم للرتكز األحيائي أو قيم لو ك

 مخطط اتخاذ القرار 5-5-9م 

املناقشــات واالسـتنتاجات املــذكورة أعــاله وضــع خمطـط الختــاذ القــرار قــد ُيسـّهل البــت فيمــا إذا كانــت  سمت علـى أســا 1-5-5-9م 
 مادة ما قادرة أو غري قادرة على الرتّكز األحيائي يف األنواع األحيائية املائية.

بـــة وذات جـــودة عاليـــة. يفضـــل يف النهايـــة اســـتخدام قـــيم للرتكـــز األحيـــائي مســـتقاة مـــن التجر  ،وألغــــراض التصـــنيف 2-5-5-9م 
أل�ـا ميكـن أن تعطـي  أومينبغي استخدام قيم منخفضة اجلودة أو غري مؤكدة اجلودة ألغراض التصنيف إذا توفرت بيانـات عـن قـيم لـو ك وال

غ ظـروف حالـة قيمة زائفة أو بالغة االخنفاض ملعامل الرتّكز األحيائي، على سبيل املثال بسبب فرط قصر مدة التعـرض الـيت مل يـتم فيهـا بلـو 
يف أنـواع  االتزان. ويف حالة عدم توفر قيمة ملعامل الرتّكز األحيائي ألنواع أمساك ميكن استخدام بيانات عالية اجلودة ملعامل الرتّكـز األحيـائي

 أحيائية أخرى (مثل بلح البحر).

وردت تقديرات ، أو قيم Kowلثابت التوزّع وفيما يتعلق باملواد العضوية، تفضل قيم عالية اجلودة مستقاة من التجربة  3-5-5-9م 
التصــنيف يف عمليــة يف الدراســات املنشــورة واعتــربت "قيمــاً موصــى هبــا". ويف حالــة عــدم تــوفر بيانــات جتريبيــة ذات جــودة عاليــة، ميكــن  هلــا

املعتمــدة هــذه  QSARقيمــة ، وميكــن اســتخدام أوملتعيــني قيمــة لــو ك (QSARs)النشــاط  -اسـتخدام قــيم معتمــدة للعالقــات الكميــة للرتكيــب 
دون تعــديل معــايري التصــنيف، إذا كانــت مقتصــرة علــى مــواد كيميائيــة ثبــت جيــداً انطباقهــا عليهــا. ويف حالــة مــواد مثــل األمحــاض والقواعــد 

أسـاس عالقات الرتكيب  مقدرة عـلى أومالقوية، واملركبات الفلزية املعقدة، واملواد املخفضة للتوتر السطحي، ينبغي توفري قيمة لثابت التوزّع ك
 .أومأوكتانول واملاء بدًال من إجراء تقدير حتليلي لثابت التوزّع ك -النشاط أو تقدير على أساس قابلية ذوبان منفصلة يف كل من ع  -

 االستعانة برأي خبري. فإنه ينبغيوإذا كانت البيانات متوفرة لكنها غري معتمدة،  4-5-5-9م 

البت فيما إذا كانت مادة ما قـادرة أو غـري قـادرة علـى الرتكـز األحيـائي يف الكائنـات العضـوية املائيـة ومن هنا، ميكن  5-5-5-9م 
 باتباع املخطط التايل:

 قيمة صحيحة/ذات جودة عالية ملعامل الرتّكز األحيائي حمددة بالتجربة = نعم: (أ)
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 الرتّكز األحيائياملادة قادرة على : 500 ≥معامل الرتّكز األحيائي (م ت ح)  '1'

 املادة غري قادرة على الرتّكز األحيائي.: 500معامل الرتّكز األحيائي (م ت ح) <  '2'

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

 ادرة على الرتّكز األحيائياملادة ق: 4 ≥ أوملو ك '1'
 املادة غري قادرة على الرتّكز األحيائي.: 4 < أوملو ك '2'

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

 = نعم: أوملتقدير قيمة لو ك QSARالنشاط  -استخدام قيم صحيحة لعالقات الرتكيب 
 املادة قادرة على الرتّكز األحيائي: 4 ≥ أوملوك '1'
 املادة غري قادرة على الرتّكز األحيائي.: 4<  أوملوك '2'

 )QSARالنشاط ( -استخدام العالقات الكمية للتركيب  6-9م 

 خلفية تاريخية 1-6-9م 

يرجــع تــاريخ اســتخدام العالقــات الكميــة بــني الرتكيــب والنشــاط يف علــم الســموم املائيــة إىل األعمــال الــيت أجنزهــا يف  1-1-6-9م 
. وقـد أوضـح هـذان (Lipnick, 1989a)فــي مـاربورغ  (Meyer)وماير  (Lipnick, 1986)وريخ ييف ز  (Overton)أواخر القرن التاسع عشر أوفرتون 

مباشراً مبعامل توزعها املقيس بني زيت الزيتون  اً املواد على إحداث ختدير يف صغار الضفادع وصغار األمساك ترتبط ارتباطالباحثان أن قدرة 
فرضـية بـأن هــذا االرتبـاط يظهـر السـمية الـيت حتـدث يف تركيـز أو  ",Studien über die Narkose" 1901واملاء. وطرح أوفرتـون يف دراسـته يف 

. كما أنه خلص إىل أن هـذا ينـاظر (Lipnick, 1991a)ياسي، يف نطاق موقع جزيئي معني يف داخل الكائـن العضوي حجم جزيئي (مويل) ق
الرتكيـز أو احلجــم نفســه يف خمتلــف الكائنــات، بغــض النظــر عمــا إذا كــان االمتصـاص مــن املــاء أو عــن طريــق استنشــاق غــازي. ويعــرف هــذا 

 أوفرتون. -االرتباط يف علم التخدير باسم نظرية ماير 

ماء كنظام قياسي  -أوكتانول  -يف كلية بومونا استخدام نظام ع ومعاونوه (Corwin Hansch)واقرتح كورفن هانش  2-1-6-9م 
للتوزيع، ووجد أن معامالت التوزع هذه قيم مجعية تركيبية ميكن تقديرها مباشرة على أساس الرتكيب الكيميائي. وذكر هـؤالء البـاحثون  

ئج. وأعلــن يف النتــا (regression) االحنــداركــذلك أنــه ميكــن تصــميم منــاذج للعالقــات الكميــة بــني الرتكيــب والنشــاط علــى أســاس حتليــل 
 log (1/C) منوذجاً للعالقات الكمية للرتكيب والنشاط يف شكل 137ما جمموعه  1972الباحثون عن طريق تطبيق هذا النهج يف عام 

= A log Kow + B  حيثKow  أوكتـانول واملـاء، و -هو معامـل التـوزّع بـني عC اسـتجابة  الرتكيـز اجلزيئـي للمـادة الكيميائيـة الـذي يسـبب
قياســية لتــأثري املركبــات العضــوية غــري اإللكرتوليتيــة وغــري املتفاعلــة يف حيوانــات كاملــة، أو أعضــاء، أو خاليــا، بــل وأنزميــات نقيــة. بيولوجيــة 

وكانت االحندارات ومقاطع حماور اإلحداثيات متطابقة تقريباً يف مخٍس من هذه املعادالت اليت تتعلق بسمية مخسة كحوالت بسيطة أحادية 
، الذي يبدو أنه 1981يف عام  (Könemann)نمان يخلمسة أنواع من األمساك، وكانت يف الواقع مطابقة تقريباً ملا توصل إليه كدروكسيل ياهل

نمـان وآخـرون أن كـل هـذه املـواد البسـيطة غـري اإللكرتوليتيـة وغـري املتفاعــلة تعمـل مـن يمل يكن على علـم بأعمـال هـانش السـابقة. وأثبـت ك
 .(Lipnick, 1989b)خالل آلية ختدير يف اختبار السمية احلادة يف األمساك، مما يؤدي إىل مسية دنيا أو مسية خط األساس 
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 األخطاء التجريبية التي تسبب بخس تقدير الخطورة 2-6-9م 

 -كــن أن تكــون هنــاك مــواد غــري إلكرتوليتيــة أخــرى أشــد مسيــة ممــا تتنبــأ بــه قيمــة كميــة تقديريــة لعالقــات الرتكيــب مي 1-2-6-9م 
. لكنهـا ال تكـون أقـل مسيـة إال نتيجـة خلطـأ يف إجـراء االختبـار. وتشـمل أخطـاء إجـراء االختبـار البيانـات املتعلقـة مبركبـات (QSAR)النشاط 
 التطاير أثناء التجربة، وكذلك باملركبات اليت تكره املاء بشدة، اليت قد تكون مدة اختبار مسيتها احلادة غري  دروكربونات اليت متيل إىليمثل اهل

اره للمـاء. كافية لبلوغ توزيـع حالـة االتـزان بـني الرتكيـز يف الطـور املـائي (حملـول االختبـار يف املـرىب املـائي) وموقـع التـأثري املخـدر الـداخلي الكـ
لكرتوليتية وغري املتفاعلة، عالقة اإلمقابل لو ك ت هلذه املواد البسيطة غري  أومالنشاط اليت متثل لو ك -ياين لعالقة الرتكيب ويظهر الرسم الب

األشد  خطية شريطة بلوغ هذا االتزان قبل �اية االختبار. وفيما وراء هذه النقطة، تالحظ عالقة ثنائية اخلطية، تكون فيها املادة الكيميائية
 .(Lipnick, 1995)اليت يتحقق فيها االتزان  أومهي اليت تعطي القيمة األكرب للوغاريتم لو ك مسية

ومثة مشكلة اختبار أخرى متثلها القيمة احلدية لقابلية الذوبان يف املاء. فعندما يكون الرتكيز السمي الالزم إلحـداث  2-2-6-9م 
 يالحـظ أي تـأثري، حـىت يف حالـة التشـبع يف املـاء. كمـا أن املركبـات الـيت يقـرتب تركيزهـا التأثري أعلى من حد قابلية ذوبان املركب يف املـاء ال

اهرة السمي املتوقع من حد قابلية الذوبان يف املاء ال حتدث تأثرياً هي األخرى إذا كانت مدة االختبار غري كافية لبلوغ االتزان. وتالحظ ظـ
ة للتـوتر الســطحي إذا كانــت السـمية متوقعــة عنــد تركيـز أعلــى مــن الرتكيـز احلــرج للُمــذيالت. مماثلـة للقيمــة احلديــة يف حالـة املركبــات املخفضــ

 وبينمـا ميكــن هلـذه املــواد أال تظهــر مسيـة يف هــذه الظـروف عنــد اختبارهــا مبفردهـا، فــإن مسـامهاهتا الســمية تكــون واضـحة يف املخــاليط دائمــاً.
، تظهـر االختالفـات يف قابليـة الـذوبان يف املـاء اختالفـات يف احملتويـات احلراريـة أوملـو ك وبالنسبة للمركبات الـيت تعطـي قيمـاً متطابقـة ملعامـل

لالنصـــهار، املســـجلة عنـــد نقطـــة االنصـــهار. ونقطـــة االنصـــهار هـــي انعكـــاس لدرجـــة ثبـــات الشـــبكة البلوريـــة وتعتمـــد قيمتهـــا علـــى الـــروابط 
 .(Lipnick, 1990). وكلما زاد متاثل املركب كانت نقطة انصهاره أعلى اهلدروجينية بني اجلزيئية، وعدم املرونة البنيوية، والتماثل

 النشاط -قضايا وضع نماذج لعالقة التركيب  3-6-9م 

النشـاط يعـين أن يعطـي النمــوذج تنبـؤاً موثوقـاً بـه لسـمية مـادة كيميائيــة مل  -إن اختيـار قيمـة مناسـبة لعالقـة الرتكيـب  1-3-6-9م 
النشـاط  -وبصفة عامة، تتناقص املوثوقية مـع تزايـد تعقيـد الرتكيـب الكيميـائي، مـا مل تكـن قيمـة عالقـة الرتكيـب  ختترب أو لنشاطها احليوي.

النشـاط مشـتقة  -مشتقة جملموعة ضيقة من املواد الكيميائية تشبه املـادة املرشـحة يف الرتكيـب. ويف املعتـاد، تسـتخدم منـاذج لعالقـة الرتكيـب 
الكيميائية يف تطوير املستحضرات الصيدالنية مىت مت تعيني مركب رائـد جديـد، ومـىت كانـت هنـاك حاجـة إىل  لرتب ضيقة حمدودة من املواد

إدخال تعديالت تركيبية طفيفة لزيادة نشاطه (وتقليل مسيته). واهلدف، إمجاًال، هو عمل تقديرات عن طريق االستكمال الداخلي أكثر منه 
 عن طريق االستكمال اخلارجي.

ساعة يف مسك  96عند تعرض  50ت ق النصفيوعلى سبيل املثال، عندما تتوفر البيانات املتعلقة بالرتكيز القاتل  2-3-6-9م 
ا بالنسبة لتأثريات ع لتنبؤات تكون موثوق هبا إىل حد منونانول، فإن ا -هكسانول، ع  -بوتانول، ع  - املنوَّه بالنسبة لإليثانول، ع

وباملقابــل، يكــون مثــل هــذا التنبــؤ أقــل موثوقيــة بالنســبة لتــأثري امليثــانول ألن األمــر يتعلــق هنــا باســتكمال بنتــانول.  -بروبــانول، أو ع  -
خارجي لعدد من ذرات الكربون أقل بشكل واضح من العدد يف الكحوالت املختربة األخرى. ويف الواقع، يكون سلوك املركب األول يف 

ال ينبغـي التنبــؤ بـه علــى أسـاس البيانــات املتعلقـة باملركبــات األخـرى يف اجملموعــة. بـل إن مسيــة اجملموعــة املتشـاكلة عــادة األشـد شــذوذاً و  هـذه
أقل ااالستكمال اخلارجي الكحوالت ذات السلسلة املتفرعة ميكن أن تشكل استكماًال خارجياً غري معقول تبعاً للتأثري املعين. ويصبح هذا 

املركب األم لتأثري حمدد ما. وباملثل، إذا كانت السمية حتدث من خالل  خبواص، وليس يض)االستقالب (األ بنواتجموثوقية إىل حد ارتباط 
 آلية ارتباط مبتلٍق حمدد، فإن التأثريات املالحظة نتيجة إلدخال تغيريات طفيفة ميكن أن تكون ذات شأن كبري.

لتــأثري  QSARهبــا املركبــات الشــتقاق قيمــة ومــا حيكــم يف النهايــة صــالحية هــذه التنبــؤات هــو الدرجــة الــيت تســتخدم  3-3-6-9م 
معينة منوذجاً آليـاً، ولكـن  QSARبيولوجي حمدد من خالل آلية جزيئية عامة. ويف كثري من احلاالت، إن مل يكن يف معظمها، ال متثل قيمة 

يائية اليت تعمل مجيعها وفق آلية سلسلة من املنتجات الكيم مشتقاً منجمرد منوذج ترابطي. وجيب أن يكون النموذج اآليل الصحيح بالفعل 
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جزيئيــة واحــدة وختضــع ملعادلــة تســتخدم واحــداً أو أكثــر مــن البــارامرتات املرتبطــة بشــكل مباشــر بواحــدة أو أكثــر مــن مراحــل اآلليــة املعنيــة. 
مـن هـذه الواصـفات اجلزيئيـة بصـورة أعـم حتـت اسـم البيانـات اجلزيئيـة الواصـفة. وينبغـي مراعـاة أن عـدداً  اخلواصوتعرف هذه البارامرتات أو 

 الشائعة االستخدام ليس هلا بالضرورة تفسري فيزيائي مباشر. وحيتمل يف النموذج الرتابطي أن يكون التوافق اإلحصائي للبيانات أضعف منه
بالضـرورة، ولكـن مـا هـو يف النمـوذج اآليل حـىت إذا أخـذت يف االعتبـار حـدود النمـوذج اآليل املـذكورة آنفـاً. واآلليـات ليسـت مفهومـة متامـاً 

علــى معــروف ميكــن أن يكــون كافيــاً لتعزيــز هــذا الــنهج. ويف حالــة النمــاذج الرتابطيــة تتزايــد موثوقيــة التنبــؤات إذا كــان نطــاق الــرتابط حمــدوداً: 
أن تقــاس ألي مركــب  ســبيل املثــال، الفئــات األليفــة لإللكرتونــات، مثــل األكــريالت، الــيت تكــون فيهــا درجــة التفاعليــة مماثلــة والســمية ميكــن 

 وحده. أومكيميائي "جديد" باستخدام منوذج يقوم على معيار لو ك

رابطـة ثنائيـة أو ثالثيـة متصـلة مـع جمموعـة علـى وكمثال، جند أن الكحوالت األولية والكحوالت الثانويـة الـيت حتتـوي  4-3-6-9م 
للمركبــات املشــبعة  QSARدروكســيل (الكحــول األليلــي أو الكحــول الربوبــارجيلي) تتســم بســمية أشــد مــن الســمية الــيت يتنبــأ هبــا منــوذج ياهل

بواسطة اإلنـزمي الشـائع استقاليب تنطوي على تنشيط  (Proelectrophile)املناظرة. وقد نسب هذا السلوك إىل آلية كامنة األلفة لإللكرتونات 
الكحول لأللدهيدات غري املشبعة ألفا وبيتا والكيتونات املناظرة اليت ميكن أن تعمل كمواد أليفة لإللكرتونات من خالل آلية  دروجينازيديه

دروجيناز الكحـول مثـل الكحـوالت يـ. وتسـلك هـذه املركبـات يف وجـود مثـبط اإلنـزمي ديه(Veith et al., 1989)ُمتَقــبِّل مــن نــوع آليـة ميشـيل 
 تسم بسمية مفرطة تتفق مع الفرضية اآللية.األخرى، وال ت

ويصــبح الوضــع أكثــر تعقيــداً بســرعة مــىت جتــاوز املــرء سلســلة متشــاكلة مــن املركبــات. مثــال ذلــك، مشــتقات البنــزين   5-3-6-9م 
كبــري يف مسيــة   البســيطة. وقــد تبــدو سلســلة مركبــات الكلــوروبنزين كسلســلة مماثلــة للسلســلة املتشــاكلة. وال حيتمــل أن يكــون هنــاك اخــتالف

للكلوروبنزينـــات القائمـــة علـــى أســـاس بيانـــات اختبـــار أحـــد هـــذه  QSARمركبـــات ثنـــائي كلـــوروبنزين األيســـومرية الثالثـــة حبيـــث تكـــون قيمـــة 
األيسومرات كافية. فماذا عن االستبدال يف اجملموعات التفاعليـة األخـرى يف حلقـة البنـزين؟ علـى خـالف الكحـول األليفـايت، تـؤدي إضـافة 

دروكســيل تفاعليـة إىل حلقــة بنـزين إىل إنتــاج فينـول ال يعــود متعـادًال بعــد، ولكـن مركــب محضـي متــأين، بسـبب االســتقرار الــرنيين يوعـة هجمم
للشــحنة الســلبية الناجتـــة. وهكــذا، ال يعمــل الفينـــول كمــادة خمـــدرة حقيقيــة. وبإضــافة بـــدائل أليفــة لإللكرتونــات علـــى الفينــول (مثـــل ذرات 

ىل مركبــات تعمــل كعوامــل تفكيــك الفســفتة املؤكســدة (علــى ســبيل املثــال، مبيــد احلشــائش دينوســب). ويــؤدي االســتبدال الكلــور) ننتقــل إ
 باستخدام جمموعة ألدهيد إىل زيادة يف السمية من خالل آلية األلفة لإللكرتونات ألن هذه املركبات تتفاعل مع جمموعات األمينو من قبيل

. وباملثــل، يعمــل كلوريــد البنزيــل كمركــب أليــف لإللكرتونــات (Schiff)اتج إضــافة مــن نــوع قاعــدة شــيف لتكــوين نــ 4-جمموعــة ليســني أمينــو
مع جمموعات سلفدريل. وينبغي عند التنبؤ بسمية مركب غري خمترب أن تدرس بعناية التفاعلية الكيميائية هلـذه تكافؤية لتكوين نواتج إضافة 

ألخرى، وتفاعل بعضها مع بعض، وأن تبذل حماوالت لتوثيقها من الدراسات الكيميائية املنشورة اجملموعات وكثري من اجملموعات التفاعلية ا
(Lipnick, 1991b). 

لوضـع التنبـؤات، تسـتخدم هـذه الطريقـة   QSARالنشـاط  -وبالنظر إىل هذه القيود يف اسـتخدام قـيم عالقـة الرتكيـب  6-3-6-9م 
ديل لالختبار، ما مل تتـوفر بيانـات آليـة معينـة عـن املركـب غـري املختـرب نفسـه. والواقـع أن كأفضل وسيلة لوضع أولويات االختبار، وليس كب

عــدم القــدرة علــى وضــع تنبــؤ بتــأثريات تعــرض وتســرب معــروفني يف البيئــة ميكــن حبــد ذاتــه أن يكــون كافيــاً للشــروع يف إجــراء اختبــارات أو 
من املنتجات الكيميائية اليت تتطلب مثل هذه املعلومات. وميكن وضع منوذج  البيئة لفئة ما -استحداث منوذج جديد لقيم عالقة الرتكيب 

، مــن مثــل هــذه اجملموعــة مــن البيانــات. وميكــن، كمحاولــة أوىل التشــتتالنشــاط بالتحليــل اإلحصــائي، وخباصــة بتحليــل  -لعالقــة الرتكيــب 
 .أوماستخدام البيان اجلزيئي الواصف األكثر شيوعاً وهو لوك

النشـاط فهمـاً أو فرضـية عمليـة لآلليـة اجلزيئيـة،  -املقابل، يتطلب اشتقاق آلية تعتمـد علـى منـوذج عالقـة الرتكيـب وب 7-3-6-9م 
مرت أو البــارامرتات الــيت توضــع منــاذج هلــا بشــكل مناســب. ومــن املهــم مراعــاة أن هــذا خيتلــف عــن فرضــية تتعلــق بأســلوب الفعــل اومعرفــة البــار 
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 ) في التصنيف المائيQSARالنشاط ( -استخدام قيم العالقات الكمية للتركيب  4-6-9م 

 املتأصلة التالية للمواد مناسبة ألغراض التصنيف فيما يتصل بالبيئة املائية: اخلواصتعترب  1-4-6-9م 

 ؛(log Kow) أومماء لو ك -أوكتانول  -معامل التوزّع ع  (أ)

 ؛(BCF)معامل الرتّكز األحيائي م ت ح  (ب)

 غري األحيائي والتحلل األحيائي؛ -قابلية التحلل  (ج)

 وبراغيث املاء والطحالب؛يف األمساك السمية املائية احلادة  (د)

 ألمساك وبراغيث املاء.يف االسمية املمتدة  )ه(

، بشــرط أن تكــون (QSAR)النشــاط  -وتفضــل بيانــات االختبــار دائمــاً علــى التنبــؤات علــى أســاس عالقــة الرتكيــب  2-4-6-9م 
ملــلء ثغــرات البيانــات ألغــراض التصــنيف. ونظــراً لتبــاين موثوقيــة القــيم املتاحــة لعالقــة  QSARبيانــات االختبــار صــحيحة، مــع اســتخدام قــيم 

نطبق قيود خمتلفة على التنبؤ بكل من نقط انتهاء املالحظة املذكورة. ومع ذلك، إذا كان مركب النشاط وتباين نطاق تطبيقها، ت -الرتكيب 
 -منـوذج عالقـة الرتكيـب مـن خمترب ما ينتمي إىل رتبـة كيميائيـة أو نـوع تـركييب (انظـر أعـاله) يوجـد بالنسـبة لـه قـدر مـن الثقـة يف فائـدة التنبـؤ 

بيانــات االختبــار العملــي، حيــث إنــه لــيس مــن غــري املعتــاد اســتخدام هــذا الــنهج لكشــف بعــض النشــاط، فإنــه جتــدر مقارنــة هــذا التنبــؤ مــع 
يسفر  ما األخطاء التجريبية (التطاير، وعدم كفاية مدة االختبار لبلوغ حالة االتزان، وحد قابلية الذوبان يف املاء) يف البيانات املقيسة، وهو

 السمية الفعلية.غالباً عن تصنيف املواد يف رتبة مسية أدىن من 

النشـاط أو تبـدو قابلـة لالنطبـاق، يكـون مـن املفيـد مقارنـة  -قيمتان أو أكثر من قيم عالقـة الرتكيـب تنطبق وعندما  3-4-6-9م 
يكـن  تنبؤات هذه النماذج املتنوعـة فيمـا بينهـا بـنفس الطريقـة الـيت تقـارن هبـا بيانـات التنبـؤ مـع البيانـات املقيسـة (كمـا ذكـر أعـاله). فـإذا مل

هنــاك تبــاين بــني هــذه النمــاذج، فــإن النتيجــة تشــجع علــى الثقــة يف صــحة التنبــؤات. وقــد يعــين ذلــك بــالطبع أن مجيــع النمــاذج قــد وضــعت 
باستخدام بيانات عن مركبات متشاهبة وباستخدام طرق إحصائية متماثلة. ومن ناحية أخرى، إذا كانت التنبؤات خمتلفة بشـدة، فـإن هـذه 

اصــلة فحصــها. وهنــاك دائمــاً احتمــال أال يعطــي أي مــن النمــاذج املســتخدمة تنبــؤاً صــاحلاً. وكخطــوة أوىل، ينبغــي دراســة النتيجــة تتطلــب مو 
املواد الكيميائية املستخدمة الشتقاق كل من مناذج التنبؤ ملعرفة ما إذا كانت أي مناذج مبنية على مواد كيميائية مشاهبة يف  وخواصتركيبات 

ة الكيميائية املطلوب وضع تنبؤ بشأ�ا. فـإذا كانـت جمموعـة مـن البيانـات تضـم مـادة مشـاهبة اسـتخدمت يف اشـتقاق هذه اجلوانب مع املاد
مقارنة القيمة املقيسة يف قاعدة بيانـات ذلـك املركـب مـع التنبـؤ الـذي اسـتنبط باسـتخدام النمـوذج. فـإذا كانـت النتـائج  فإنه ينبغيالنموذج، 

وباملثـل، فإنـه إذا مل تكـن هـذه النمـاذج  يكـون اسـتخدامه أكثـر موثوقيـة. الـذي حيتمـل أنن هذا النموذج هـو تتوافق عموماً مع النموذج، فإ
 بيانات اختبار بشأن مثل هذا التشابه، فإنه يُوصى باختبار املادة الكيميائية.على حتتوي 

موقعهــا علـى شــبكة اإلنرتنـت مشــروع مـؤخراً علـى  (US EPA)وقـد وضـعت وكالــة الواليـات املتحــدة حلمايـة البيئـة  4-4-6-9م 
". وتقـرتح الوثيقـة اسـتخدام (HPV)وثيقة بعنوان "وضع الفئات الكيميائية يف برنامج اختبار املواد الكيميائية ذات حجم اإلنتاج الكبـري 

جات الكيميائية املدرجة املتعلقة بكامل املنت (SIDS)فئات املنتجات الكيميائية لغرض "... إجراء جتميع طوعي جملموعة بيانات الفحص 
... (لتـوفري) بيانـات الفحـص األساسـي الالزمـة لعمـل  يف الواليـات املتحـدة (HPV)على قائمـة املـواد الكيميائيـة املنتجـة بكميـات كبـرية 

ــــــــــدئي  ــــــــــة، وتأثرياهتــــــــــا يف صــــــــــحة اإلنســــــــــان  -الكيميائيــــــــــة  للخــــــــــواصتقيــــــــــيم مب ــــــــــة للمــــــــــواد الكيميائيــــــــــة، ومصــــــــــريها يف البيئ الفيزيائي
يف  1990 مادة كيميائية تنتج بكميات كبرية مت حصـرها يف عـام 2 800. وتتضمن هذه القائمة "... حنو (US EPA, 1999) والبيئة"

 ".(Toxic Substances Control Law)املنتجات الكيميائية إطار استكمال قائمة املواد السمية مبوجب قانون مراقبة 
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ويتمثل أحد النهج املقرتحة يف أنه "... عندما يكون لذلك ما يربره من الناحية العلمية، ... تدرس املواد الكيميائية  5-4-6-9م 
على حدة. ومن هذا املنظور، ليس من الضروري املتشاهبة بشكل مباشر باعتبارها جمموعة واحدة، أو فئة واحدة، بدالً من اختبار كل منها 

". وميكــن تربيــر هــذه االختبــارات (SIDS)إخضــاع كــل منــتج كيميــائي لالختبــار لكــل معيــار مــن معــايري التــأثري يف جمموعــة بيانــات الفحــص 
ثاليـة بطريقـة االسـتكمال الـداخلي بـني احملدودة بشرط "... أن تسمح جمموعة البيانات النهائية بتقييم التأثريات غري املختربة، من الناحية امل

ة مركبات الفئة أو فيما بني هذه املركبات". وترد عملية تعريف هذه الفئات واحلصول على هذه البيانات يف مشـروع وثيقـة وكالـة محايـة البيئـ
(US EPA). 

 -تطبيق مبادئ عالقة الرتكيب  يتمثل يف "... (US EPA, 2000a)يتطلب قدراً أقل من البيانات قد وهناك �ج ثان  6-4-6-9م 
. ")‘املواد املتشاهبة‘على أي مركب كيميائي مفرد قريب الشبه من مركب أو عدة مركبات معروفة بدرجة أفضل ( (SAR)النشاط 

 ECOSARويتمثل �ج ثالث يف استخدام "جمموعة من هذين النهجني: �ج الفئة و�ج التشابه ... [مثل النهج] املتبع يف برنامج 

(US EPA, 2000b) النشاط  -، وهو برنامج حاسويب يقوم على بيانات عالقة الرتكيب(SAR) ميكن احلصول منه على قيم للسـمية ،
يف دراسة  US EPAالنشـاط فـي برنامج  -أيضًا بالتفصيل تاريخ استخدام بيانات عالقة الرتكيب  US EPAالبيئية". وتتضمن وثيقـة 

 -دة، واملســار الــذي يتبــع يف مجــع وحتليــل البيانــات املســتخدمة يف هــذه الــنهج املتعلقــة بعالقــة الرتكيــب املنتجــات الكيميائيــة اجلديــ
 .(SAR)النشاط 

"تصـنيف اخلطـورة البيئيـة" يتضـمن  معنونـاً  (Pederson et al., 1995)وقـد نشـر اجمللـس الـوزاري للبلـدان الشـمالية تقريـراً  7-4-6-9م 
لقابلية الذوبان  (QSAR)النشاط  -) معنوناً "تقديرات العالقات الكمية للرتكيب 8-2-5ريها، وقسماً (معلومات عن مجع البيانات وتفس

. وألغـراض التصـنيف، أوم، مبـا فيهـا لـو كالفيزيولوجيـةيف املاء والسمية املائية احلادة". ويناقش هذا القسم أيضـاً تقـدير اخلصـائص الكيميائيـة 
معدالت "السمية املائية احلادة الدنيا" "للمركبات املتعادلة، والعضوية، وغري املتفاعلة، وغري املتأينة،  للتنبؤ بيوصى باستخدام طرائق التقدير 

دروكربونات العطريـــــــة، يـــــــمثــــــل الكحـــــــوالت، والكيتونـــــــات، واإليثـــــــرات واأللكـــــــيالت، وهاليـــــــدات األريـــــــل، وميكـــــــن اســـــــتخدامها أيضـــــــاً لله
الكربيتيـد" علـى النحـو الـذي ذكـر سـابقاً يف  ئيدروكربونات األليفاتية، وكـذلك أمـالح الكربيتيـد وثنـايهلدروكربونات العطرية املهلجنة، وايواهل

أيضاً أقراصاً مرنة للتطبيـق البلدان الشمالية . وتتضمن وثيقة (OECD, 1995)الوثيقة التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
 احملوسب لبعض هذه الطرائق.

"اسـتخدام قـيم العالقـات  معنونـاً تقريـراً  (ECETOC)لسـموم البيئيـة ومسـوم املـواد الكيميائيـة علـم اونشر املركز األورويب ل 8-4-6-9 م
يف اختبــار صــالحية البيانــات أو ملــلء ثغــرات البيانــات ألغــراض وضــع األولويــات، وتقريــر األخطــار،  (QSARs)النشــاط  -الكميــة للرتكيــب 

للتنبؤ باملصري البيئـي والسـمية املائيـة. ويـذكر التقريـر أن هنـاك حاجـة  QSAR. وتوصف يف التقرير طرائق قيم (ECETOC, 1998)والتصنيف" 
إىل تــــوفري جمموعــــة متناســــقة مــــن البيانــــات عــــن تــــأثري مــــا (نقطــــة انتهــــاء املالحظــــة)، تتعلــــق بنطــــاق حمــــدد جيــــداً مــــن الرتكيبــــات الكيميائيــــة 

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

 )أومماء (ك -أوكتانول  -معامل التوزّع ع  9-4-6-9م 

 SPARC (US EPA, 2000b)، وLOGKOW (US EPA, 2000a)، وCLOGP (US EPA, 1999)تتـوفر طرائـق حموسـبة مثـل  1-9-4-6-9م 
التفاعليــة،  علــى إضــافة إســهامات اجملموعــات LOGKOWو CLOGPمــن الرتكيــب الكيميــائي مباشــرة. ويقــوم الربناجمــان  أومحلســاب قيمــة لــو ك
وجيــب اختــاذ جانــب احلــذر عنــد اســتخدام قــيم  الرتكيــب الكيميــائي.حتــاكي بدرجــة أكــرب  ةنظريــ يــةعلــى خوارزم SPARCبينمــا يقــوم برنــامج 

أو للتفاعـل علــى حنـو آخــر، ألنــه جيـب أخــذ هـذه التحــوالت يف االعتبــار يف تفسـري بيانــات اختبــار  املــائيحمسـوبة للمركبــات القابلـة للتحلــل 
للمركبـــات غـــري العضـــوية  SPARCالســـمية املائيـــة هلـــذه املنتجـــات الكيميائيـــة الـــيت تتفاعـــل. وبصـــفة عامـــة، ال ميكـــن اســـتخدام ســـوى منـــوذج 

أو الســــمية املائيــــة للمركبــــات املخفضــــة للتــــوتر الســــطحي، وعوامــــل  أومواملركبــــات الفلزيــــة العضــــوية. ومــــن ناحيــــة أخــــرى، فــــإن تقــــدير لــــو ك
 االستخالب، واملخاليط، يتطلب طرائق خاصة.
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للمركـب مخاسـي كلوروفينـول واملركبـات املشـاهبة سـواء يف شـكلها املتـأين أو غـري املتـأين  أوموميكن حساب قيم لـو ك 2-9-4-6-9م 
(املتعادل). وميكن من حيث املبدأ عمل الشيء نفسه لـبعض اجلزيئـات املتفاعلـة (مثـل ثالثـي كلـوروبنزول) شـريطة مراعـاة تفاعليتهـا وحتللهـا 

للمركبـات  أومنيـاً هلـذه الفينـوالت املتأينـة. وميكـن اسـتخدام منـاذج خاصـة حلسـاب قـيم لـو كبـارامرتاً ثا pKaالالحق باملاء. وباملثل، متثـل قيمـة 
 الفلزية العضوية، لكن جيب أن تطبق هذه النماذج حبذر ألن بعض هذه املركبات توجد يف الواقع يف شكل أزواج من األيونات يف املاء.

باسـتخدام  6.5إىل  6 مـن تصـل أومميكـن أخـذ قياسـات لـو كويف حالة املركبات الفائقة األلفـة للـدهون،  3-9-4-6-9م 
وذلـك باسـتخدام طريقـة التقليـب البطـيء  8تصـل إىل حنـو  أومطريقة القارورة اهلزازة، وميكن توسيع نطـاق القيـاس حـىت قـيم لـو ك

(Bruijn et al., 1989) قياسـه بـأي مـن هـاتني الطـريقتني. . وتعترب احلسابات مفيدة حىت يف االستكمال اخلارجي مبا يتجاوز مـا ميكـن
للعامـــل للســـمية، ومـــا إىل ذلـــك، تقـــوم علـــى مـــواد كيميائيـــة هلـــا قـــيم منخفضـــة  QSARأن منـــاذج العالقـــات الكميـــة  وينبغــي بـــالطبع مراعـــاة

عالقـة غـري  أومك العالقة مع لـونه يف حالة الرتّكز األحيائي، تصبح أ، ويكون التنبؤ ذاته استكماًال خارجياً أيضاً؛ ومعروف يف الواقع أومك لو
، ميكن أيضاً تطبيق إسهام اجملموعات التفاعلية، لكن ذلك أوملو كللعامل خطية يف القيم األعلى. ويف حالة املركبات ذات القيم املنخفضة 

ية، تـوزّع قليـل، إن كــان السـلب أومحيـث إنـه ميكـن أن حيـدث هلـذه املـواد، وخصوصـاً ذات قـيم لـو ك ةليس مفيداً جداً ألغراض تقدير اخلطـور 
، تسبب مسية من خالل تأثريات تناضحيـة (أمسوزية) (Overton)هنـاك توزّع أصًال، يف املواقع األليفة للدهون، وأن هذه املواد، وفقاً ألوفرتون 

(Lipnick, 1986). 

 BCF معامل الرتّكز األحيائي 10-4-6-9م 

األحيائي مقيسة يف التجربـة، ينبغـي أن تسـتخدم ألغـراض التصـنيف. وجيـب إجـراء  يف حالة توفر قيم ملعامل الرتّكز 1-10-4-6-9م 
ان يف قياسات الرتّكز األحيائي على عينات نقية، يف تركيزات اختبار أقل من حد قابلية الذوبان يف املاء، وطوال مدة كافية لبلوغ حالة االتز 

نسجة األمساك. كما أنه يف حالة اختبارات الرتّكز األحيائي يف فرتة ممتدة، تستقر العالقة احلالة الساكنة بني تركيز املادة يف املاء وتركيزها يف أ
ويف النهايــة تــنقص. ويف ظــروف البيئــة، حيــدث الرتّكــز األحيــائي للمــواد الكيميائيــة األليفــة بشــدة للــدهون يف البدايــة عــن طريــق  أوممــع لــوك

. ومـن ناحيـة أخـرى، 6تقـع يف حـدود  أومإىل االمتصاص مـن الغـذاء فقـط عنـد قيمـة لـو كاالمتصاص املزدوج من الغذاء واملاء، مث االنتقال 
 QSAR كمؤشر للتنبؤ لقدرة املركبات العضوية على الرتّكز األحيائي. ومتيل االحنرافات عن قيم  QSARمع منوذج  أومميكن استخدام قيم لو ك

هــذه إىل جتســيد اختالفــات يف املــدى الــذي تتعــرض فيــه املــواد الكيميائيــة لالســتقالب (األيــض) يف األمســاك. وهكــذا، ميكــن لــبعض املــواد 
ذر عند الكيميائية مثل أمالح الفثاالت أن ترتكز حيوياً بدرجة أقل كثرياً مما تشري إليه التنبؤات هلذا السبب. كما أنه ينبغي اختاذ جانب احل

 رنــة القــيم املتنبــأ هبــا ملعامــل الرتّكــز األحيــائي مــع القــيم الناجتــة باســتخدام مركبــات موســومة إشــعاعياً، حيــث قــد ميثــل الرتكيــز املقــيس يفمقا
 .تكافؤية)، أو حىت املادة األم أو ناتج استقالب يف ارتباط برابطة االستقالباألنسجة خليطاً من املادة األم واملستقلبات (نواتج 

. غري أن القيم األقدم عهداً الناجتة بطريقة القارورة اهلزازة اليت تكون أعلى من أوملوكل ويفضل استخدام قيم جتريبية  2-10-4-6-9م 
ليسـت موثوقــاً هبــا، واألفضــل يف حــاالت كثــرية اســتخدام متوســط لقــيم حمســوبة أو إعــادة قيــاس هــذه القــيم باســتخدام طريقــة التقليــب  5.5

 .أوملوك للعامل. ويف حالة وجود شك معقول يف دقة البيانات املقيسة، تستخدم قيم حمسوبة (Bruijn et al., 1989)البطيء 

 األحيائي وغري األحيائي -قابلية التحلل  11-4-6-9م 

) اليت تستخدم لتقييم التحلل غري األحيائي يف األطوار املائية QSARالنشاط ( -إن قيم العالقات الكمية للرتكيب  
حمددة يف نطاق ضيق مباشر لرتب حمددة من املواد الكيميائية واآلليات. وعلى سبيل املثال، تتوفر  (LFER)خطية للطاقة احلرة هي عالقات 

مثــل هــذه العالقــات اخلطيــة بالنســبة للتحلــل املــائي لكلوريــدات البنزيــل (الكلــوروبنزوالت) الــيت توجــد فيهــا اســتبداالت متنوعــة علــى احللقــة 
احملــددة يف نطــاق ضــيق إىل املوثوقيــة الكبــرية إذا تــوفرت بــارامرتات االســتبدال (االســتبداالت)  LFERاذج هــذه العالقــات العطريــة. ومتيــل منــ

، أي أن التفاعل مـع األشـعة فـوق البنفسـجية يعطـي مـواد متفاعلـة، وذلـك الضوئياملطلوبة املعنية. وميكن إجراء استكمال خارجي للتحلل 
فإ�ا  باستخدام التقديرات املأخوذة للنطاق البيئي اهلوائي. وبينما ال تفضي هذه العمليات الالأحيائية عادة إىل حتلل كامل للمواد العضوية،
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الـيت تسـتخدم يف حسـاب قابليـة  QSARدداً لسـرعة التحلـل. وتكـون قـيم تعترب غالباً نقاط بدايـة مهمـة للتحلـل، وميكـن أن تكـون عـامًال حمـ
، أو مناذج تستخدم فيها إسهامات اجملموعات التفاعلية، كما هو (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., 1992; Boethling et alاحلـال يف الربنـامج 

1994; Howard and Meylan, 1992; Loonen et al., 1999 .(أن نطاق تطبيق النماذج املعتمدة اخلاصة بفئـة مـا مـن املركبـات  وعلى الرغم من
التفاعليـة ميكـن أن يكـون أوسـع، لكنـه يقتصـر علـى يكون مباشراً جداً، فإن نطاق تطبيق النماذج اليت تستخدم فيها إسهامات اجملموعات 

إمكانية استخدام تنبؤات قابلية إىل بعض دراسات اختبار الصالحية  أشارتتركيبات فرعية يغطيها النموذج. وقد على املركبات اليت حتتوي 
"قابليـة التحلـل غـري السـهلة"   للتنبـؤ ب حاليـاً  التحلل األحيائي اليت تستنبط من النماذج اليت تستخدم إسهامات اجملموعات التفاعليـة املتـوفرة

(Pedersen et al., 1995; Langenberg et al., 1996; USEPA, 1993)يتعلق بتصنيف اخلطورة على  ، وبالتايل "قابلية التحلل غري السريع"، فيما
 البيئة املائية.

 بالسمية املائية احلادة يف األمساك وبراغيث املاء والطحال 12-4-6-9م 

ميكــن التنبــؤ بالســمية املائيــة احلــادة للمنتجــات الكيميائيــة غــري املتفاعلــة وغــري اإللكرتوليتيــة (الســمية األساســية) علــى  
املتصلة هبا بدرجة ثقة عالية نوعاً مـا، وذلـك شـريطة عـدم كشـف وجـود جمموعـات تفاعليـة أليفـة لإللكرتونـات أو كامنـة  أومأساس قيم لو ك

أو تعمـــل مـــن خـــالل آليـــة خاصـــة (انظـــر أعـــاله). وتظـــل هنـــاك مشـــاكل تتعلـــق هبـــذه املـــواد الســـمية  (Proelectrophile)األلفـــة لإللكرتونـــات 
معـايري بسـيطة لتعيـني طرائـق الفعـل السـليمة، يتعـني  عـدم وجـوداملناسـبة هلـا بأسـلوب نظـري. وبقـدر  QSARاخلاصة، اليت يلـزم اختيـار قيمـة 

غري  QSARج مناسب. وهكذا، ميكن أن يصل خطأ التنبؤات إىل عدة رتب أمهية إذا استخدمت قيمة تطبيق رأي خبري جترييب الختيار منوذ 
 مناسبة، ويف حالة السمية األساسية سيكون التنبؤ بسمية أقل وليس أكرب.

 يف األمساك وبراغيث املاء  املمتدةالسمية املائية  13-4-6-9م 

يف األمسـاك وبراغيـث املـاء إللغـاء تصـنيف قـائم علـى بيانـات جتريبيـة  ينبغي عدم استخدام قيم حمسوبة للسـمية املزمنـة 
يف األمساك وبراغيث املاء. وتوضع هذه النماذج فقط  املمتدةللسمية احلادة. وال يتوفر سوى عدد قليل من النماذج املؤكدة حلساب السمية 

ملتفاعلة وغري اإللكرتوليتيـة، وال تناسـب املـواد الكيميائيـة الـيت هلـا وتقتصر يف تطبيقها على املركبات العضوية غري ا أومعلى ترابطات مع لو ك
أساليب عمل خاصة يف ظروف التعـرض املمتـد. ويعتمـد التقـدير املوثـوق بـه لقـيم السـمية احلـادة علـى التمييـز الصـحيح بـني آليـات السـمية 

ئـة مبقـدار عـدة رتـب مـن حيـث األمهيـة. وينبغـي مالحظـة أنـه علـى املزمنة غـري النوعيـة والنوعيـة، وإال ميكـن أن تكـون السـمية املتنبـأ هبـا خاط
يف اختبـار السـمية املزمنـة يـرتبط بفـرط مسيتهـا يف اختبـار السـمية احلـادة، فـإن ذلـك لـيس هـو احلـال  )4(الرغم من أن فرط مسية مركبـات كثـرية

 دائماً.

 تصنيف الفلزات والمركبات الفلزية 7-9م 

 مقدمة 1-7-9م 

إن النظام املنسق لتصنيف املواد هو نظام يستند إىل تقييم اخلطورة، وأساس تعيـني اخلطـورة هـو السـمية املائيـة للمـواد   1-1-7-9م 
وجــه اخلطـورة املرتبطـة بأيــة . وحيـث إن هــذه الوثيقـة ال تتنـاول إال أ(OECD, 1998)واملعلومـات املتاحـة عـن ســلوك التحلـل والرتّكـز األحيــائي 

ملاء، فإن التعرض هلذا املصدر حمدود بقابلية ذوبان املادة يف املاء والتوافر احليوي للمادة يف األنواع األحيائية اليت تعيش ذائبة يف عمود امادة 
يف البيئــة املائيــة. وهكــذا، تقتصــر خمططــات تصــنيف اخلطــورة الــيت تتســم هبــا الفلــزات واملركبــات الفلزيــة علــى اخلطــورة الــيت حتــدثها الفلــزات 

عندما يكون موجوداً يف صورة  +Mدما تكون متـاحة (أي عنـدما تكون موجودة يف شكل أيونات الفلز الذائبة على سبيل املثال ومركباهتا عن
M-NO3 وال تأخذ يف االعتبار حاالت التعرض للفلزات ومركباهتا غري الذائبة يف عمود املاء وإن كانـت ال تـزال متاحـة، مـن قبيـل الفلـزات ،(

____________________ 

 حظة.ال= (السمية األساسية املتنبأ هبا)/السمية امل Teفرط السمية  )4(
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) املوجـودة يف املركبـات الفلزيـة، والـيت قـد تكـون مسيـة، أو الـيت -CNاأليونات الالفلزية (مثـل أيـون  قسمء. وال يتناول هذا الاملوجودة يف الغذا
قد تكون عضوية وقد تسبب خطورة نامجة عن الـرتاكم األحيـائي أو اسـتمرار وجودهـا يف البيئـة. وجيـب أن تؤخـذ يف االعتبـار أيضـاً بالنسـبة 

 رة األيونات الالفلزية.هلذه املركبات خطو 

وحيــدد مســتوى األيــون الفلــزي الــذي قــد يوجــد يف احمللــول نتيجــة إلضــافة الفلــز و/أو مركباتــه، بقــدر كبــري، بعمليتــني:  2-1-7-9م 
يف مدى قدرته على الذوبان، أي قابليته للذوبان يف املاء، ومـدى قدرتـه علـى التفاعـل مـع الوسـط حبيـث يتحـول إىل أشـكال قابلـة للـذوبان 

 املاء. وميكن أن يتباين بشدة معدل ومدى هذه العملية األخرية، املعروفة باسم "التحول" ألغراض هـذه التوجيهـات، بـني املركبـات املختلفـة
ر والفلز نفسه، وهي عامل مهم يف تعيـني رتبـة اخلطـورة املناسـبة. وحيثمـا تكـون البيانـات املتعلقـة بـالتحول متاحـة، ينبغـي وضـعها يف االعتبـا

 .10عند حتديد التصنيف. ويرد بروتوكول تعيني املعدل السالف الذكر يف املرفق 

وبصفة عامة، ال يعترب معدل ذوبان املادة مناسباً لتعيني مسيتها املتأصلة. غري أنه بالنسبة للفلزات وكثري مـن املركبـات  3-1-7-9م 
بــة بتقنيــات التــذويب العاديــة شــديدة حبيــث يتعــذر متييــز عمليــيت الــذوبان الفلزيــة غــري العضــوية القليلــة الــذوبان، تكــون صــعوبات حتقيــق اإلذا

والتحول. وهكذا، فإنه حيثما يكون املركب ضعيف الذوبان بدرجة كافية حبيث ال تتجاوز املستويات املذابة بعد حماوالت التذويب العادية 
الوسط  خواصويتأثر التحول بعدد من العوامل ليست أقلها  ، ينبغي التعامل مع معدل ومدى التحول.50القيمة املتاحة للمعيار ت(ف)ق

توجد عوامل أخرى تلعب دوراً  اخلواص، وعسر املاء، ودرجة احلرارة، وما إىل ذلك. وباإلضافة إىل هذه (pH)دروجيين يفيما يتعلق باألس اهل
احتها السـطحية النوعيـة، وطـول مـدة التعـرض للوسـط، يف تعيني مستوى أيونات الفلز الذائبة يف املاء، منها حجم اجلسيمات املختربة ومسـ

وبالطبع كتلة محـل املـادة أو مسـاحتها السـطحية يف الوسـط. ولـذلك، فإنـه ال ميكـن النظـر يف بيانـات التحـول واعتبارهـا موثوقـاً هبـا ألغـراض 
 .10التصنيف عموماً إال إذا أجريت االختبارات وفقاً للربوتوكول القياسي الوارد يف املرفق 

قياســياً حبيــث ميكــن إرجــاع مســتوى األيــون املــذاب مباشــرة إىل توحيــد املتغــريات الرئيســية الربوتوكــول ويســتهدف هــذا  4-1-7-9م 
، 50ت(ف)ق مستوى احلمل هذا هو الذي ينـتج مسـتوى األيـون الفلـزي الـذي يعـادل القيمـة املتاحـة للمعيـار ذلك أنمحل املادة املضافة. 

وصــف  ويــرد فيــه. 10اخلطــورة املناســبة للتصــنيف. وتــرد تفاصــيل منهجيــة االختبــار يف املرفــق  فئــةالــيت ميكــن اســتخدامها بعــد ذلــك لتعيــني 
 لالسرتاتيجية اليت تتبع يف استخدام البيانات الناجتة من خمطط االختبار واشرتاطات البيانات املطلوبة لتشغيل تلك االسرتاتيجية.

عـــني مراعـــاة عـــدد مـــن العوامـــل لـــدى حبـــث تصـــنيف الفلـــزات ومركباهتـــا، الســـهلة الـــذوبان والضـــعيفة الـــذوبان علـــى ويت 5-1-7-9م 
ملركبـات غـري العضـوية والفلـزات، ا يف حالـةإىل حتلل اجلزيئـات العضـوية. أمـا  التحلل"، يشري مصطلح "1-4السواء. فكما جاء يف الفصل 

هـو مفهـوم ومسـتخدم يف املـواد العضـوية، ذو مغـزى حمـدود أو بـال مغـزى. وعلـى حنـو أكثـر  فإن من الواضح أن مصطلح قابلية التحلل كما
يف  دقـة، قـد تتحـول املـادة مـن خـالل العمليـات البيئيـة العاديـة بــحيث تزيـد أو تقلـل التـوافر احليـوي للمـواد السـمية. وباملثـل، ال ميكـن النظـر

نـاتج تفاعـل مـا مـن  أواسـتقاليب فكرة إمكانية عدم سرعة اختفاء مادة مـا أو نـاتج  كمقياس للقدرة على الرتاكم. غري أن  أومك استخدام لو
 البيئة و/أو إمكانية تراكمها يف الكائنات احلية تنطبق جيداً على الفلزات واملركبات الفلزية مبثل انطباقها على املواد العضوية.

دروجيين، وعسر املـاء ومتغـريات أخـرى، وقـد تنـتج يمثل األس اهلاألشكال الذائبة بعوامل تنوّع وميكن أن يتأثر نشوء  6-1-7-9م 
 نتيجـة عـددأشكال خاصة من أيون الفلز ذات درجة مسية أكرب أو أقل. كما أن أيونات الفلز ميكـن أن تصـبح غـري متاحـة مـن عمـود املـاء 

جـة جتعلهــا شـبيهة بالتحلــل لـدى تقيــيم تصــنيف مـن العمليــات (مثـل التمعــدن والتـوزّع). وميكــن أن تكـون هــذه العمليــات سـريعة أحيانــاً بدر 
الناحيـة السمية املزمنة. غري أن انفصال أيون الفلز من الوسط املائي وانتقاله إىل أوساط بيئية أخرى ال يعين بالضرورة أنه مل يعد متاحاً مـن 

 احليوية، وال يعين أن الفلز أصبح غري متاح بصفة دائمة.

علومات على نطاق واسع بدرجة كافية من الظروف البيئيـة ذات الصـلة تتعلـق مبـدى انفصـال وكثرياً ما ال تتاح م 7-1-7-9م 
أيون العنصر من الوسط املائي، أو مدى حتول أو إمكان حتول فلز إىل شكل أقل مسية أو عدمي السمية، ولذا فإن األمر يقتضي وضع عدد 

اضـات إذا أوضـحت البيانـات املتاحـة خـالف ذلـك. ويفـرتض يف احلالـة من االفرتاضـات للمسـاعدة يف التصـنيف. وميكـن تعـديل هـذه االفرت 
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ري. األوىل أن أيونات الفلز ال تنفصل بسرعة من الوسط املائي بعد أن تصـبح موجـودة يف املـاء، وبالتـايل فـإن هـذه املركبـات ال تسـتويف املعـاي
فإ�ا تظل متاحة يف الظروف البيئية املعتادة. وميكن أال يكون  ويكمن يف أساس ذلك افرتاض هو أنه بينما ميكن أن ينشأ تنوع صور املواد،

الوضــع علــى هــذا النحــو دائمــاً، حســبما هــو مبــني أعــاله، وجيــب أن يــدرس بكــل عنايــة أي دليــل يــوحي بتغــريات يف التــوافر احليــوي علــى 
أن تستخدم بيانـات الـرتاكم األحيـائي  وينبغيقدة، يوماً. والرتاكم األحيائي للفلزات واملركبات الفلزية غري العضوية هو عملية مع 28 مدى

 حبذر. وجيب توخي تطبيق معايري الرتاكم األحيائي على أساس كل حالة على حدة، مع املراعاة الواجبة جملموع البيانات املتاحة.

ابليـة الـذوبان، وميكن كذلك وضع افرتاض آخر، ميثل �جاً حذراً، هـو أنـه يف حالـة عـدم تـوفر أي بيانـات عـن ق 8-1-7-9م 
، وبالتــايل ميكــن 50مقيســة أو حمســوبة، ملركــب فلــزي بعينــه، تكــون املــادة قابلــة للــذوبان بقــدر يكفــي إلحــداث مسيــة علــى مســتوى ت(ف)ق

تصنيفها بنفس طريقة تصنيف األمالح األخرى القابلة للذوبان. ومرة أخرى، من الواضح أن احلال ليس هبذه الصورة دائماً، وقد يكون من 
 كمة احلصول على بيانات مناسبة لقابلية الذوبان.احل

الفلـــزات ومركباهتـــا. وتوصـــف الفلـــزات واملركبـــات الفلزيـــة يف ســـياق هـــذه الوثيقـــة التوجيهيـــة  قســـمويتنـــاول هـــذا ال 9-1-7-9م 
 :قسمبالسمات التالية. ولذلك، فإن املركبات الفلزية العضوية ال تدخل يف نطاق هذا ال

اليت يف احلالة األساسية غري قابلة للذوبان يف املـاء لكنهـا ميكـن أن تتحـول لتعطـي شـكالً ، (M0)الفلزات  (أ)
متاحاً للذوبان. ويعين هذا أن الفلز يف حالته األساسية ميكن أن يتفاعل مع املاء أو مع إلكرتوليت مائي 

حـول أثنـاء هـذه العمليـة خمفف إلعطاء نـواتج كاتيونيـة أو أنيونيـة قابلـة للـذوبان، وأن يتأكسـد الفلـز أو يت
 مروراً باحلالة املتعادلة أو درجة أكسدة ترتاوح بني صفر ودرجة أكسدة أعلى؛

يف املركــب الفلــزي البســيط، مثــل األكســيد أو الكـــربيتيد، يوجـــد الفـــلز فعــًال يف حالــة أكســدة، حبيــث  (ب)
 ي.حيتمل حدوث مزيد من األكسدة للفلز عند إدخال املركب يف الوسط املائ ال

غري أنه بينما قد ال تتغري األكسدة، قد يعطـي التفاعـل مـع الوسـط مزيـداً مـن األشـكال القابلـة للـذوبان. وميكـن  
اعتبار مركب فلزي شحيح الذوبان مركباً ميكن حساب ناتج قابلية ذوبانه، وينتج كميـة صـغرية مـن الشـكل املتـاح بالـذوبان. غـري أنـه ينبغـي 

للمحلــــول قــــد يتــــأثر بعــــدد مــــن العوامــــل، منهــــا نــــاتج ذوبــــان بعــــض املركبــــات الفلزيــــة املرتســــبة أثنــــاء اختبــــار  التســــليم بــــأن الرتكيــــز النهــــائي
 دروكسيد األلومنيوم.يالتحول/اإلذابة، مثل ه

 تطبيق بيانات السمية المائية وبيانات قابلية الذوبان ألغراض التصنيف 2-7-9م 

 تفسري بيانات السمية املائية 1-2-7-9م 

ينبغـي عـادة أن تكـون دراســات السـمية املائيـة الـيت جتــرى وفقـاً لربوتوكـول معـرتف بــه صـاحلة ألغـراض التصــنيف.  1-1-2-7-9م 
لالطـــالع علـــى املســـائل العامـــة الشـــائعة يف تقيـــيم أي عناصـــر بيانـــات للســـمية املائيـــة ألغـــراض  3-9وينبغـــي أيضـــاً الرجـــوع إىل القســـم م 

 التصنيف.

 نشوء األشكال الفلزية د الفلزات و تعقّ  2-1-2-7-9م 

الذائبـة.  يبدو أن مسية أي فلز يف احمللول تعتمد بالدرجة األوىل (وال تقتصر متاماً) على كمية أيونـات الفلـز احلـرة 1-2-1-2-7-9م 
التــأثري يف ‘ 1‘ دروجيين، أن تــؤثر يف مسيــة الفلــزات بإحــدى طــريقتني:يــوميكــن لعوامــل غــري أحيائيــة مثــل القلويــة، والشــدة األيونيــة، واألس اهل

 التأثري يف امتصاص الفلز املتاح وترابطه يف األنسجة احلية.‘ 2‘أشكال كيميائية من الفلز يف املاء (والتأثري بالتايل يف التوافر) وتنوع 
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فيهــا األشــكال الفلزيــة ُمهمــاً، ميكــن وضــع منــاذج لرتكيــزات األشــكال الفلزيــة املختلفــة، مبــا تنــوّع وحيثمــا يكــون  2-2-1-2-7-9م 
األشكال اليت حيتمل أن تسبب مسية. وقد ال تتاح دائماً طرائـق حتليـل لعمـل تقـدير كمـي لرتكيـزات التعـرض قـادرة علـى التمييـز بـني األجـزاء 

 ال تكون هذه الطرائق اقتصادية. قد املعقدة وغري املعقدة من املادة املختربة، أو

عضوية وغري عضوية يف وسط االختبار والبيئات الطبيعية،  (ligands)وميكن تقدير تعقد الفلزات مع أربطة  3-2-1-2-7-9م 
دروجيين، وعســـر املـــاء، يـــوذلـــك باســـتخدام منـــاذج نشـــوء األشـــكال الفلزيـــة. وميكـــن اســـتخدام منـــاذج لنشـــوء األشـــكال الفلزيـــة تتضـــمن األس اهل

 ،WHAM, (Tipping, 1994)، وMINTEQ (Brown and Allison, 1987)والكربـون العضـوي املـذاب (ك ع م)، واملـواد غـري العضـوية مثـل منـاذج 
 ، حلســــاب األجــــزاء غــــري املعقــــدة واملعقــــدة لأليونــــات الفلزيــــة. كمــــا ميكــــن اســــتخدام منــــوذجCHESS (Santore and Driscoll, 1995)و

، الذي يتيح حساب تركيز األيونات الفلزية املسؤولة عن التأثري السمي على مسـتوى الكـائن العضـوي. ومل يـتم (BLM)املربوطات األحيائية 
. (Santore and Di Toro, 1999) يف الوقــت احلاضــر إال لعـدد حمــدود مـن الفلــزات والكائنــات احليـة والتــأثريات "BLM"التثبـت مــن النمـوذج 

إىل البيئـات الطبيعيــة  حتويلهـاميكـن مـن إعـادة  ملسـتخدمة يف وصـف تعقـد الفلــز يف الوسـط بوضـوح ممـاوينبغـي دائمـاً بيـان النمـاذج والصـيغ ا
(OECD, 2000). 

 تفسري بيانات قابلية الذوبان 2-2-7-9م 

ينبغــي لــدى دراســة البيانــات املتاحــة عــن قابليــة الــذوبان تقيــيم صــالحيتها وانطباقهــا علــى تعيــني خطــر املركبــات  1-2-2-7-9م 
 دروجيين الذي يتم عنده إنتاج البيانات.يزية. وينبغي على وجه اخلصوص معرفة األس اهلالفل

 تقييم البيانات املتاحة 2-2-2-7-9م 

تكون البيانات املتاحة يف أحد ثالثة أشكال. فبالنسبة لبعض الفلزات املدروسة جيداً، تكون هناك نواتج ذوبان  
دروجيين يــزيــة غــري العضــوية املختلفــة. وميكــن أيضــاً أن تكــون العالقــة بــني قابليــة الــذوبان واألس اهلو/أو بيانــات ذوبــان تتعلــق باملركبــات الفل

وصفية وحسب، على سـبيل املثـال "ضـعيفة لزية أن تكون املعلومات املتاحة معروفة. غري أنه حيتمل بالنسبة لكثري من الفلزات واملركبات الف
الذوبان". ومما يؤسف له أنه ال توجد فيما يظهر سوى توجيهات (متسقة) قليلة جداً عن نطاقات قابلية الذوبان املتعلقة هبذه املصطلحات 

باســـــتخدام بروتوكـــــول الوصـــــفية. وحيثمـــــا ال يتـــــاح ســـــوى هـــــذه املعلومـــــات، حيتمـــــل أن تـــــدعو احلاجـــــة إىل توليـــــد بيانـــــات قابليـــــة الـــــذوبان 
 ).10التحول/الذوبان (املرفق 

 اختبار الفحص التمهيدي لتقدير قابلية ذوبان املركبات الفلزية 3-2-2-7-9م 

يف حالة عدم توفر بيانات عن قابلية الذوبان، ميكن إجراء "اختبار متهيـدي" لتقـدير قابليـة الـذوبان علـى أسـاس  
). ووظيفة اختبار الفحص هي تعيـني املركبـات 10مبني يف بروتوكول التحول/الذوبان (املرفق ساعة، كما هو  24أعلى معدل ِمحْل خالل 

الفلزية اليت حيدث هلا ذوبان أو حتول سريع حبيث ال ميكـن متييزهـا مـن األشـكال القابلـة للـذوبان، وهكـذا ميكـن تصـنيفها علـى أسـاس تركيـز 
الفحــص الــواردة تفاصــيله يف بروتوكــول التحول/الــذوبان، ينبغــي اســتخدام أعلــى قيمــة األيونــات الذائبــة. ويف حالــة تــوفر بيانــات مــن اختبــار 

دروجيين املختــــرب. ويف حالــــة عـــدم تــــوفر بيانـــات عــــن النطـــاق الكامــــل لــــألس يـــقابليـــة الــــذوبان مت احلصـــول عليهــــا يف كامـــل نطــــاق األس اهل
لتنـوّع ن قد مت احلصول عليها باستخدام مناذج دينامية حراريـة مناسـبة دروجيين، ينبغي التحقق مما إذا كانت هذه القابلية القصوى للذوباياهل

يسـتخدم إال يف حالـة  ). وينبــغي مالحظـة أن هـذا االختبـار ال3-2-1-2-7-9م  األشكال أو باستخدام طرائـق مناسـبة أخـرى (انظـر
 املركبات الفلزية.
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 ركبات الفلزيةاالختبار الكامل لتقدير قابلية ذوبان الفلزات وامل 4-2-2-7-9م 

دروجيين يـتتمثل املرحلة األوىل من هذا اجلزء من الدراسة، كما هو احلـال يف اختبـار الفحـص، يف تعيـني األس اهل 
دروجينية) اليت جيب إجراء الدراسة عندها. ويف املعتاد، يتعني إجراء االختبـار الكامـل عنـد األس اهلـدروجيين الـذي حيقـق بلـوغ ي(اآلساس اهل

أليونـات الفلــز الذائبـة يف احمللـول. ويف هـذه احلــاالت، ميكـن اختيـار األس اهلـدروجيين باتبــاع التوجيهـات ذاهتـا املبينـة يف اختبــار أقصـى تركيـز 
 الفحص.

أيـام لكـل  7 من االختبار الكامـل ميكـن بلـوغ تركيـز أليونـات الفلـز يف احمللـول بعـد الناجتةوعلى أساس البيانات  
مـــغ/ل للحمـــل  100مـــغ/ل للحمـــل املتوســـط، و 10مغمـــل للحمـــل الضـــعيف، و1مة يف االختبـــار (وهـــي مـــن األمحـــال الثالثـــة املســـتخد

 28 املرتفع). فإذا كان املقصود من االختبار تقييم اخلطورة الطويلة األمد (املزمنة) للمادة، أمكـن متديـد االختبـار عنـد احلمـل الضـعيف إىل
 دروجيين.ييوماً عند قيمة مناسبة لألس اهل

 مقارنة بيانات السمية املائية وبيانات قابلية الذوبان 3-2-7-9م 
ميكن البت يف تصنيف املادة أو عدم تصنيفها مبقارنة بيانات السمية املائية وبيانات قابلية الذوبان. وعند جتاوز  

دروجيين نفسها وعندما تكون هذه ي، بغض النظر عما إذا كانت بيانات السمية والذوبان قد سجلت عند قيمة األس اهل50قيمة ت(ف)ق
يتجـاوز قيمـة  هي البيانات الوحيدة املتاحة، ينبغي تصنيف املادة. ويف حالة توفر بيانات أخـرى لقابليـة الـذوبان توضـح أن تركيـز اإلذابـة لـن

كــن أن يفــرتض هــذا دروجيين، ينبغــي أال تصــنف املــادة يف شــكلها القابــل للــذوبان. ومييــعلــى مــدى النطــاق الكامــل لــألس اهل 50ت(ف)ق
 التأثري. -القرار استخدام بيانات إضافية من اختبارات السموم البيئية أو من مناذج مناسبة لعالقة التوافر احليوي 

 تقدير التحول البيئي 3-7-9م 
صـطلح ال ميثل التحـول البيئـي ألحـد أشـكال فلـز إىل شـكل آخـر للفلـز نفسـه حتلـًال بـاملفهوم الـذي يعنيـه هـذا امل 1-3-7-9م 

عندما ينطبق على املركبات العضوية، وميكن أن يسبب زيادة أو نقصان األشكال السمية للفلز أو توافرها احليوي. غري أنه ميكن لأليونات 
هر االفلزية أن تنفصل من الوسط املائي حتت تأثري عمليات جيوكيميائية طبيعية. وهناك بيانات وفرية عن زمن البقاء يف الوسط املائي، والظو 

اليت حتدث عند سطح االلتقاء بني املاء والرتسبات (أي الرتسب وإعادة احلركة)، لكنها مل جتمع يف قاعدة بيانات ذات مغزى. ومع ذلك، 
 ، إدراج هذا النهج يف التصنيف.1-7-9فإنه ميكن باستخدام املبادئ واالفرتاضات اليت نوقشت أعاله يف م 

ات ملثل هـذه التقـديرات، وينبغـي تناوهلـا علـى أسـاس دراسـة كـل حالـة علـى حـدة. ويصعب جداً أن توفر توجيه 2-3-7-9م 
 غري أنه ميكن أخذ االعتبارات التالية يف احلسبان:

أنه جيب أيضاً، أخذ  غريأشكال فلزية إذا كانت تؤدي إىل تكوين أشكال غري متاحة، تنوّع التغريات يف  (أ)
 العتبار؛احتمال إعادة التحول إىل الشكل األول يف ا

التغريات اليت تؤدي إىل تكوين مركب فلزي ذي قابليـة ذوبـان أقـل كثـرياً مـن قابليـة ذوبـان املركـب الفلـزي  (ب)
 موضع الدراسة.

 .6-1-7-9م  وأيضاً  5-1-7-9ويوصى باختاذ قدر من احلذر، انظر م  

 التراكم األحيائي 4-7-9م 
نبــؤ مبعامــل الرتّكــز األحيــائي ألنــواع معينــة مــن املركبــات العضــوية، مثــل املــواد معيــاراً جيــداً للت أومبينمــا يعتــرب لــو ك 1-4-7-9م 

 العضوية الالقطبية، فإن هذا املعيار ال أمهية له بالنسبة للمركبات الفلزية غري العضوية.
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أي منــوذج عــام واآلليــات الــيت تــنظم معــدالت امتصــاص الفلــزات وإزالتهــا معقــدة للغايــة ومتنوعــة، وال يوجــد حاليــاً  2-4-7-9م 
 خبري. لوصفها. وينبغي باألحرى تقييم الرتاكم األحيائي للفلزات تبعاً ملعايري التصنيف على أساس كل حالة على حدة، باالستعانة برأي

وبينمــا تعطــي قــيم معامــل الرتّكــز األحيــائي مؤشــرات للقــدرة علــى الــرتاكم األحيــائي، ميكــن أن يتــدخل عــدد مــن  3-4-7-9م 
تفســـري قـــيم هـــذا املعامـــل املقيســـة للفلـــزات واملركبـــات الفلزيـــة غـــري العضـــوية. ويف حالـــة بعـــض الفلـــزات واملركبـــات الفلزيـــة غـــري التعقيـــدات يف 

هـم العضوية، تكون العالقـة بـني الرتكيـز يف املـاء ومعامـل الرتّكـز األحيـائي عكسـية، وينبغـي اسـتخدام بيانـات الرتّكـز األحيـائي حبـذر. وهـذا م
للفلزات األساسية من وجهة النظـر البيولوجيـة. ذلـك أن الفلـزات األساسـية مـن وجهـة النظـر البيولوجيـة تـنظم بصـورة  بشكل خاص بالنسبة

 نشــطة يف الكائنــات احليــة الــيت يكــون فيهــا الفلــز أساســياً. ونظــراً ألن املتطلبــات الغذائيــة للكائنــات ميكــن أن تكــون أعلــى مــن الرتكيــزات يف
نشط ميكـن أن يسـفر عـن قـيم عاليـة ملعامـل الرتّكـز األحيـائي وعـن عالقـة عكسـية بـني قـيم الرتّكـز األحيـائي وتركيـز البيئة، فإن هذا التنظيم ال

ز لتلبية الفلز يف املاء. وعندما تكون الرتكيزات يف البيئة منخفضة، قد يتوقع ارتفاع قيم معامل الرتّكز األحيائي كنتيجة طبيعية المتصاص الفل
ويف هذه األحـوال ميكـن النظـر إليهـا كظـاهرة عاديـة. وفضـًال عـن ذلـك، إذا كـان الرتكيـز الـداخلي يـنظم بواسـطة الكـائن املتطلبات الغذائية، 

احلي، فإن قياسات معامل الرتّكز األحيائي قد تنخفض مع تزايد الرتكيـز اخلـارجي. وعنـدما تكـون الرتكيـزات اخلارجيـة مرتفعـة حبيـث تتجـاوز 
آلية التنظيم، قد يسبب ذلك ضرراً للكائنات. لذلـك، فعندما ال يكـون الفلـز أساسـياً أو عنـدما يكـون  ب علىتتغلمستوى حدياً معيناً أو 

 الرتّكز األحيائي لفلز أساسي أعلى من املستويات الغذائية، ينبغي إيالء اعتبار خاص خلطر الرتّكز األحيائي واملشاكل البيئية.

 ت ومركباتهاتطبيق معايير التصنيف على الفلزا 5-7-9م 

 مقدمة السرتاتيجية تصنيف الفلزات واملركبات الفلزية 1-5-7-9م 

 .1-7-9م  ترد أدناه خمططات تصنيف الفلزات واملركبات الفلزية، كما ترد موجزة يف صورة بيان ختطيـطي فـي الشكل 1-1-5-7-9م 
 التوصــل إىلقــرار. ولــيس اهلــدف مــن خمططــات التصــنيف وهنــاك عــدة مراحــل يف هــذه املخططــات تســتخدم فيهــا البيانــات ألغــراض اختــاذ ال

 اخلرباء. بيانات جديدة. وسيكون من الضروري يف حالة عدم توفر بيانات صحيحة استخدام مجيع البيانات املتاحة ورأي

حتيــــل إىل عنصــــر أو عناصــــر البيانــــات الــــيت ينبغــــي  50ويف األقســــام التاليــــة، فــــإن اإلشــــارة إىل املعيــــار ت(ف)ق 
 تصنيف الفلز أو املركب الفلزي. فئةاستخدامها الختيار 

 يُعـّرب عـن للمركبـات الفلزيـة، يكـون مـن املهـم التأكـد مـن أن 50وعند دراسـة البيانـات املتعلقـة باملعيـار ت(ف)ق 2-1-5-7-9م 
كب الفلزي املطلوب تصنيفه. وتعرف هذه العملية باسم التصحيح تبعاً للوزن اجلزيئي. البيانات املستخدمة كمربر للتصنيف بوزن جزيء املر 

وهكذا، بينما يعرب عن معظم بيانات الفلزات، على سبيل املثال، بوحدة مغ/ل من الفلز، تكون هذه القيمة حباجة إىل تصحيح تبعاً للوزن 
 اجلزيئي املناظر للمركب الفلزي. وهكذا:

 (الوزن اجلزيئي للمركب/الوزن الذري للفلز)× للفلز  50الفلزي = ت(ف)قللمركب  50ت(ف)ق 

 ) تبعاً للوزن اجلزيئي للمركب الفلزي.NOECوقد يلزم تصحيح البيانات املتعلقة بالرتكيز الذي بدون تأثري ملحوظ ( 

 اسرتاتيجية تصنيف الفلزات 2-5-7-9م 

مــغ/ل، تنتفــي احلاجــة إىل  100لزيــة موضــع الدراســة أعلــى مــن لأليونــات الف 50عنــدما تكــون قيمــة ت(ف)ق 1-2-5-7-9م 
 مواصلة النظر يف تصنيف الفلزات املعنية.

مغ/ل، فإنـه جيـب دراسـة البيانـات املتـوفرة  100 ≤لأليونات الفلزية املعنية  50أما عندما تكون قيمة ت(ف)ق 2-2-5-7-9م 
عــن معـــدل ومـــدى توليـــد هـــذه األيونـــات مـــن الفلـــز. وينبغـــي لكــي تكـــون هـــذه البيانـــات صـــحيحة وقابلـــة لالســـتخدام أن تكـــون ناجتـــة مـــن 

 ).10استخدام بروتوكول التحول/الذوبان (املرفق 
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وجــود بيانــات واضــحة وموثــوق هبــا بدرجــة كافيــة تبــني عــدم  وحيثمــا ال تتــوفر مثــل هــذه البيانــات، أي عنــد عــدم 3-2-5-7-9م 
)، ألن مسيـة هـذه األشـكال الفلزيـة القابلـة للـذوبان تعتـرب 4التحـول إىل أيونـات فلزيـة، ينبغـي تصـنيف املنـتج كـإجراء أمـان (أي الفئـة املزمنـة 

 مقلقة بشكل كاف يوجب تصنيفها.

 التالية: ذوبان ينبغي استخدام النتائج لتسهيل التصنيف وفقاً للقواعدويف حالة توفر بيانات من بروتوكول ال 4-2-5-7-9م 

 أيام 7اختبار التحول يف  1-4-2-5-7-9م 

، يسـتعاض عـن 50أيام (أو قبـل ذلـك) قيمـة ت(ف)ق 7يف حالة جتاوز تركيز األيونات الفلزية الذائبة بعد مدة  
 التصنيف األصلي للفلز بالتصنيف التايل:

قيمـــــة  ≥معـــــدل احلمـــــل املــــنخفض للمـــــادة املختـــــربة يف حالـــــة ز األيونـــــات الفلزيـــــة الذائبــــة إذا كــــان تركيـــــ (أ)
إذا مل يوجد دليل علـى  1صنَّف أيضاً يف الفئة املزمنة وي. 1يف الفئة احلادة  تصنَّف املادة، 50ت(ف)ق

 ؛على السواء انفصال سريع من عمود املاء وعدم حدوث تراكم أحيائي

قيمـــــة  ≥معـــــدل احلمـــــل املتوســـــط للمـــــادة املختـــــربة يف حالـــــة ونـــــات الفلزيـــــة الذائبـــــة إذا كـــــان تركيـــــز األي (ب)
إذا مل يوجد دليل علـى  2صنف أيضاً يف الفئة املزمنة وي. 2يف الفئة احلادة  املادة صنفت، 50ت(ف)ق

 ؛على السواءانفصال سريع من عمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي 

قيمــــــة  ≥معــــــدل احلمــــــل املرتفــــــع للمــــــادة املختــــــربة يف حالــــــة إذا كــــــان تركيــــــز األيونــــــات الفلزيــــــة الذائبــــــة  (ج)
إذا مل يتوفر دليل  3ويتم أيضاً التصنيف يف الفئة املزمنة  .3يف الفئة احلادة  املادة ، تصنف50ت(ف)ق

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

 يوماً  28اختبار التحول يف  2-4-2-5-7-9م 

، انتفـت احلاجـة إىل أي تقيـيم 1بالتصنيف يف الفئة املزمنـة  1-4-2-5-7-9إذا انتهت العملية املبينة يف م  
 إضايف، ألن الفلز يصنف دون النظر إىل أية معلومات إضافية.

الل اختبـــار الـــذوبان/التحول يف ويف مجيـــع احلـــاالت األخـــرى، قـــد ميكـــن احلصـــول علـــى بيانـــات إضـــافية مـــن خـــ 
أن تركيـــز  4أو  3أو  2يومـــاً هبـــدف إظهـــار أنـــه جيـــوز تعـــديل التصـــنيف. فـــإذا اتضـــح بالنســـبة للمـــواد املصـــنفة يف الفئـــات املزمنـــة  28 مـــدة

الرتكيــز بــدون تــأثري قــيم  ≤يومــاً  28األيونــات الفلزيــة الذائبــة يف حالــة معــدل احلمــل املــنخفض للمــادة املختــربة بعــد مــدة إمجاليــة مقــدارها 
 ملحوظ لألجل الطويل، أمكن إلغاء هذا التصنيف.

 اسرتاتيجية تصنيف املركبات الفلزية 3-5-7-9م 
مــغ/ل، تنتفـي احلاجــة إىل مواصــلة  100لأليونــات الفلزيــة موضـع الدراســة >  50حيثمـا تكــون قيمـة ت(ف)ق 1-3-5-7-9م 

 النظر يف تصنيف املركبات الفلزية املعنية.

 ، تصّنف املادة على أساس األيونات القابلة للذوبان.50قيمة ت(ف)ق ≥إذا كانت قيمة قابلية الذوبان  2-3-5-7-9م 

تعتــرب مجيــع املركبــات الفلزيــة الــيت تكــون قابليتهــا للــذوبان يف املــاء (ســواء املقيســة، مــثالً يف اختبــار فحــص للــذوبان  1-2-3-5-7-9م 
لأليونــات الفلزيــة الذائبــة، مركبــات فلزيــة ســهلة الــذوبان.  50قيمــة ت(ف)ق ≥ســاعة، أو املقــدرة، مــثالً مــن بيانــات نــاتج الــذوبان)  24خــالل 

لـة الــيت تكـون فيهــا قابليـة الــذوبان قريبـة مــن قيمـة الســمية احلـادة ألن الظــروف الـيت جيــرى فيهـا قيــاس قابليـة الــذوبان وينبغـي تـوخي احلــذر يف احلا
 ميكن أن ختتلف بشكل ملحوظ عن ظروف اختبار السمية احلادة. ويف هذه احلالة، يفضل استخدام نتائج اختبار فحص الذوبان.
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(مصــححة عنــد االقتضــاء تبعــاً للــوزن  50ســهلة الــذوبان علــى أســاس قيمــة ت(ف)قوتصــنف املركبــات الفلزيــة ال 2-2-3-5-7-9م 
 اجلزيئي) على النحو التايل:

. 1 احلـادةصّنف املركـب يف الفئـة يمغ/ل، 1 ≤لأليونات الفلزية الذائبة  50إذا كانت قيمة ت(ف)ق (أ)
يع مـن عمـود املـاء وعلـى ، إذا مل يتـوفر دليـل علـى انفصـال سـر 1املزمنـة ويتم التصـنيف أيضـاً يف الفئـة 

 ؛على السواء عدم حدوث تراكم أحيائي
 10 ≤ مـــغ/ل، لكـــن1لأليونـــات الفلزيـــة الذائبـــة للمركـــب املختــــرب >  50إذا كانـــت قيمـــة ت(ف)ق (ب)

إذا مل يتـوفر دليـل  2. ويصـنف املركـب أيضـاً يف الفئـة املزمنـة 2صنف املركب يف الفئة احلادة يمغ/ل، 
 ؛على السواء على انفصال سريع من عمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي

صـنف يمغ/ل،  100 ≤مغ/ل، لكن  10لأليونات الفلزية الذائبة >  50إذا كانت قيمة ت(ف)ق (ج)
سـريع مـن أيضـاً إذا مل يوجـد دليـل علـى انفصـال  3. ويتم التصنيف يف الفئة املزمنة 3يف الفئة احلادة 

 .على السواء عمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي

 .4، ميكن أن يصّنف املركب يف الفئة املزمنة 50إذا كانت قيمة قابلية الذوبان < قيمة ت(ف)ق 3-3-5-7-9م 
ن هلـا قابليـة الـذوبان يف سياق معايري التصنيف، تعّرف املركبات الفلزية الضـعيفة الـذوبان بأ�ـا املركبـات الـيت تكـو  1-3-3-5-7-9م 
 50سـاعة، أو مقـدرة، مـثًال مـن نـاتج الـذوبان) أقـل مـن قيمـة ت(ف)ق 24عروفـة (مقيسـة، مـثًال باسـتخدام اختبـار فحـص الـذوبان ملـدة امل

 ).4لأليون الفلزي القابل للذوبان. ويف هذه احلاالت، ينبغي تطبيق تصنيف مبدئي للمركب من قبيل األمان (الفئة املزمنة 

 أيام 7اختبار التحول يف مدة  2-3-3-5-7-9م 

ملركبــات الفلزيــة القليلــة الــذوبان املصــنفة مبــدئياً يف الفئــة املنــاظرة إلجــراء األمــان، ميكــن أيضــاً اســتخدام ا يف حالــة 
انــات مســتويات أيــام. وينبغــي أن تتضــمن مثــل هــذه البي 7املعلومــات اإلضــافية الــيت قــد تكــون متاحــة مــن اختبــار التحول/الــذوبان يف مــدة 

 التحول عند مستويات احلمل املنخفضة واملتوسطة واملرتفعة للمركب املعين.

 يســــتعاض، 50أيــــام (أو أقــــل) يتجــــاوز قيمــــة ت(ف)ق 7فــــإذا كــــان تركيــــز األيونــــات الفلزيــــة الذائبــــة بعــــد مــــدة  
 بالتصنيف التايل: املبدئيتصنيف ال

صــنف ي، 50قيمــة ت(ف)ق ≥عــدل احلمــل الضــعيف لــة يف حا إذا كــان تركيــز األيونــات الفلزيــة الذائبــة (أ)
أيضـاً إذا مل يتــوفر دليــل علــى انفصــال ســريع مــن  1صــنف يف الفئــة املزمنــة وي. 1املركـب يف الفئــة احلــادة 

 ؛على السواء عمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي
صــنف ي، 50قيمــة ت(ف)ق ≥معــدل احلمــل املتوســط يف حالــة إذا كــان تركيــز األيونــات الفلزيــة الذائبــة  (ب)

أيضـاً إذا مل يتــوفر دليــل علــى انفصــال ســريع مــن  2صــنف يف الفئــة املزمنــة وي. 2املركـب يف الفئــة احلــادة 
 ؛على السواءعمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي 

صـــنف ي، 50قيمـــة ت(ف)ق ≥معـــدل احلمـــل املرتفـــع يف حالـــة إذا كـــان تركيـــز األيونـــات الفلزيـــة الذائبـــة  (ج)
أيضـاً إذا مل يتــوفر دليــل علــى انفصــال ســريع مــن  3صــنف يف الفئــة املزمنــة وي. 3املركـب يف الفئــة احلــادة 

 .على السواء عمود املاء وعلى عدم حدوث تراكم أحيائي

 يوماً  28اختبار التحول يف مدة  3-3-3-5-7-9م 

، انتفـت احلاجـة إىل أي تقيـيم 1زمنـة بالتصنيف يف الفئة امل 2-3-3-5-7-9إذا انتهت العملية املبينة يف م  
 إضايف، ألن الفلز يصنف دون النظر إىل أية معلومات إضافية.
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ويف مجيع احلاالت األخرى، قد ميكن احلصول علـى بيانـات إضـافية مـن خـالل اختبـار الذوبان/التحــول يف مـدة  
أن تركيز األيونات  4أو  3أو  2اد املصنفة يف الفئات املزمنة يوماً، هبدف إظهار أنه جيوز تعديل التصنيف. فإذا اتضح، بالنسبة للمو  28

يومـاً أقـل مــن أو مسـاوية لقـيم الرتكيـز بــدون  28 الفلزيـة الذائبـة يف حالـة معـدل احلمــل املـنخفض للمـادة املختـربة بعـد مــدة إمجاليـة مقـدارها
 تأثري ملحوظ (ت ب ت م) لألجل الطويل، أمكن إلغاء هذا التصنيف.

 حجم اجلسيمات واملساحة السطحية 4-5-7-9م 

ميثــل حجــم اجلســيمات، أو إضــافة إىل ذلــك املســاحة الســطحية، بــارامرتاً حامســاً مــن حيــث إن أي اخــتالف يف  1-4-5-7-9م 
. احلجــم أو املســاحة الســطحية موضــع االختبــار قــد يــؤدي إىل تغــري واضــح يف مســتويات األيونــات الفلزيــة املنطلقــة يف أيــة مــدة زمنيــة بعينهــا

وعليه، يـُثَبَّت حجم اجلسيمات أو املساحة السطحية ألغراض اختبار التحول، مما يسمح بأن تكون التصنيفات املقارنة قائمة على مستوى 
احلمل فقط. ومن املعتاد أن تكون بيانات التصنيف اليت مت احلصول عليها قد استخدمت أصغر حجم جسيمات متاحة يف السوق لتعيني 

تكــون هنـــاك حـــاالت ال تعتــرب فيهـــا البيانـــات املتأتيــة بشـــأن مســـحوق فلــزي بعينـــه مناســـبة لتصــنيف األشـــكال الفلزيـــة  مــدى التحـــول. وقـــد
خمتلف املتكتلة. وعلى سبيل املثال، حيثما ميكن بيان أن املسحوق املخترب ميثل مادة خمتلفة من الناحية الرتكيبية (على سبيل املثال، تركيب 

ا يكون املسحوق ناجتاً بطريقة خاصة وال ميكن إنتاجه من الفلز املتكتل، ميكن أن يوضع تصنيف الفلز املتكتل للشكل البلوري) و/أو حيثم
علـى أســاس اختبــار يسـتخدم فيــه حجــم أو مســطح نـوعي متثيلــي بدرجــة أكـرب للجســيمات يف حالــة تــوفر هـذه املعلومــات. وميكــن تصــنيف 

م احلصول عليها من اختباره ذاته. غري أنـه يف احلـاالت العاديـة ال يتـوخى وضـع أكثـر املسحوق بشكل منفصل على أساس البيانات اليت يت
 من اقرتاحني لتصنيف فلز واحد.

مم، فإنه ميكن اختبارها على أساس كل  1أما الفلزات اليت يكون حجم جسيماهتا أقل من القطر األصلي وهو  2-4-5-7-9م 
املثال إىل املساحيق الفلزية املنتجة بتقنية إنتاج خمتلفة، أو املساحيق اليت تظهر سرعة ذوبان (أو حالة على حدة. وميكن اإلشارة على سبيل 

 تفاعل) أكرب من الشكل املتكتل، وهو ما يؤدي إىل تصنيف يف رتبة خطورة أعلى.

 ايل:وتعتمد أبعاد اجلسيمات املختربة على املادة موضع التقييم وهي مبينة يف اجلدول الت 3-4-5-7-9م 

 تعليقاتال الجسيمات حجم النوع
 مم بأي حال 1يزيد على  ال حجم متثيلي يباع أصغر فلزية مركبات
املســـاحيق ذات  كانــتتلــزم دراســـة مصــادر خمتلفـــة إذا   قــد حجم متثيلي يباع أصغر مساحيق - فلزات

 بلورية/شكلية خمتلفة خواص
 مربر لذلك وجوديف حالة  املبدئيةتعدل القيمة  قد مم 1 متكتلة - فلزات

علـــى  (OECD, 2001)وميكــن بالنســـبة ألشـــكال معينـــة للفلـــزات، احلصـــول باســـتخدام بروتوكـــول التحول/الـــذوبان  4-4-5-7-9م 
ن عالقة ترابط بني تركيز األيون الفلزي بعد فرتة زمنية حمددة واألمحال السطحية لألشـكال املختـربة للفلـز. ويف مثـل هـذه احلـاالت، قـد يكـو 

ج الذي باإلمكان تقدير تركيز األيونات الفلزية الذائبة تبعاً جلسيمات الفلز املختلفة، باالستعانة بنهج مبين على أساس املسطح النوعي احلر 
. أي أنه ميكن دون شك، استناداً إىل هـذه العالقـة الرتابطيـة والعالقـة مـع بيانـات مسيـة مناسـبة، تعيـني مسـطح Skeaff et al., (2000)يقرتحه 

، مث حتويــــل هــــذا املســــطح النــــوعي احلــــرج للكميــــات املختــــربة املنخفضــــة واملتوســــطة واملرتفعــــة 50نــــوعي حــــرج للمــــادة ينــــاظر قيمــــة ت(ف)ق
املستخدمة يف تعيني اخلطورة. وميكن هلذا النهج، وإن كان ال يستخدم عادة ألغراض التصنيف، أن يعطي معلومات مفيدة ألغراض الوسم 

 والقرارات الالحقة.
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ينطبق نص هذا املربع على 
 املركبات الفلزية

 ال  
 (فلزات) 

 فلزات أو مركبات فلزية

 مغ/ل 100أليون الفلز الذواب أكرب من  50ت(ف)ق
       

 وفقًاً◌ للبيانات املتاحة 50ت(ف)ق ≥قابليــــــة ذوبــــــان املركــــــب الفلــــــزي 

ساعة أن  24يبني اختبار الفحص للتحول/الذوبان ملدة 
 الفلزي الذائبللشكل  50ت(ف)ق ≥الرتكيز 

تتـــوفر بيانـــات كاملـــة مـــن اختبـــار التحول/الـــذوبان 
 أيام 7ملدة 

الرتكيـز عنـد معـدل محـل مــنخفض 
للشــــــكل الفلــــــزي  50ت(ف)ق ≥

 الذائب

ــــــــد محــــــــل متوســــــــط  ــــــــز عن الرتكي
للشـــــكل الفلـــــزي  50ت(ف)ق ≥

 الذائب

عنــــــــد محــــــــل مرتفــــــــع  الرتكيــــــــز
لشـــــــــــــــــــــــكل ل 50ت(ف)ق ≥

 الفلزي الذائب

 ال تصنف

مــــــن زاويـــــة الســــــمية احلــــــادة  تصـــــنف
لأليــون  50واملزمنــة بنــاء علــى ت(ف)ق

الفلـــزي، مصـــححة تبعـــاً للـــوزن اجلزيئـــي 
 )1-5-7-9(انظر م 

 تصنف
 1سمية حادة 

 تصنف
 2سمية حادة 

 تصنف
 3سمية حادة 

، إذا مل 1 الفئـة فئـة سـمية مزمنـة أيضـاً:تصنف 
يتــــوفر دليــــل علــــى انفصــــال ســــريع وعــــدم حــــدوث 

 أحيائيتراكم 

 (مركبات فلزية) ال

 نعم

 أو عدم وجود بيانات ال

 نعم

 نعم

 ال

 ، إذا مل:2 الفئة فئة سمية مزمنة أيضاً:تصنف 
يتــوفر دليــل علــى انفصــال ســريع وعــدم حــدوث تــراكم  )1(

 أحيائي؛ 
ــــذوبان الكامــــل أن الرتكيــــز أو  )2( يبــــني اختبــــار التحول/ال

تركيـــز الشـــكل  ≤يومـــاً عنـــد محـــل مـــنخفض  28بعـــد 
 الذائب بدون تأثري ملحوظ على األجل الطويل

، إذا مل يبــني اختبــار التحول/الــذوبان 4 الفئــة ســمية مزمنــةتصــنف 
تركيـز الشـكل  ≤يوماً عند محل مـنخفض  28الكامل أن الرتكيز بعد 

 الذائب بدون تأثري ملحوظ على األجل الطويل

 ال

 نعم

 ال

 ال

 ال

 ، إذا مل:3 الفئة فئة سمية مزمنة أيضاً:تصنف 
يتــوفر دليــل علــى انفصــال ســريع وعــدم حــدوث تــراكم  )1(

 أحيائي؛ 
يبــني اختبــار التحول/الــذوبان الكامــل أن الرتكيــز بعــد أو  )2(

تركيــز الشــكل الــذائب  ≤يومــاً عنــد محــل مــنخفض  28
 بدون تأثري ملحوظ على األجل الطويل

 نعم

 نعم

 نعم
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 9المرفق 

 التذييل األول
 تعيين قابلية تحلل المواد العضوية

ميكن أن تتحلل املواد العضوية بعمليات أحيائية أو غري أحيائية، أو هبذه العمليات جمتمعة. ويوجـد عـدد مـن الربوتوكـوالت  -1
قابلية التحلل. وليس اهلدف هنا بأي حال تقدمي حصر شامل لطرائق اختبار قابلية التحلل، وإمنا وضع هذه أو االختبارات القياسية لتعيني 

 الطرائق وحسب يف سياق تصنيف اخلطورة بالنسبة للبيئة املائية.

 قابلية التحلل غير األحيائي -2

. ويعطـي التحلـل غـري األحيـائي عـادة مركبـات الضـوئييشمل التحلل غري األحيائي التحـول الكيميـائي والتحـول الكيميـائي  2-1
. ويعـرف التحـول الكيميـائي بأنـه حتـول حيـدث بـدون وجـود (Schwarzenbach et al , 1993)عضوية أخرى، لكنـه ال ينتهـي إىل متعـدن كامـل 

 ضوء وبدون وساطة كائنات حية، بينما تتطلب التحوالت الكيميائية الضوئية وجود الضوء.

، واالســـتبدال األليـــف للنـــواة، واإلزالـــة، وتفـــاعالت املـــائييـــات التحـــول الكيميـــائي يف البيئـــة املائيـــة التحلـــل ومـــن أمثلـــة عمل 2-2
أهــم هـذه العمليـات، وهـي عمليـة التحــول املـائي . وغالبـاً مـا يعتـرب التحلـل (Schwarzenbach et al., 1993) )االختـزالاإلرجـاع (األكسـدة و 

ا مبـادئ توجيهيــة دوليــة لالختبـار. وتبــىن اختبــارات التحلـل غــري األحيــائي للمنتجـات الكيميائيــة عامــة الكيميـائي الوحيــدة الـيت توجــد بشــأ�
 على أساس تعيني سرعات التحول يف ظروف قياسية.

 المائيالتحلل   2-3

يـــه تبـــادل جمموعـــة دروكســـيل، ومهـــا أليفـــان للنـــواة، مـــع مـــادة كيميائيـــة حيـــدث فيتفاعـــل املـــاء أو أيـــون اهلاملـــائي يعـــين التحلـــل  2-3-1
ميكن أن يكون املائي . والتحلل املائيدروكسيل. وهناك مركبات عديدة، وخباصة مشتقات األمحاض، قابلة للتحلل ي(خارجة) مع جمموعة ه

أحيائيــاً أو غــري أحيــائي، لكــن الدراســة تقتصــر هنــا علــى التحلــل غــري األحيــائي باملــاء. وهــو ميكــن أن حيــدث بآليــات متنوعــة عنــد آســاس 
بشــدة علــى املــائي )؛ وقــد تعتمــد ســرعات التحلــل مــادة قاعديــةحمفــز حبمــض أو مــائي متعــادل أو حتلــل مــائي خمتلفــة (حتلــل  pH يــةدروجينيه

 األس اهلدروجيين.

 (OECD) ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي 111ويتوفر توجيهان لتقييم التحلل غري األحيائي باملاء، التوجيـه  2-3-2
دروجيين ودرجـة يـتبعـاً لـألس اهلاملـائي "التحلـل  OPPTS 835.2130، والتوجيـه (OPPTS 835.2110)دروجيين"، يـتبعـاً لـألس اهلاملـائي لتحلـل "ا

عنـد قـيم خمتلفـة املـائي امليدان االقتصادي، يعني املعدل الكلي للتحلـل يف ملنظمة التعاون والتنمية  111احلرارة". ويف حالة توجيه االختبار 
تعـرف هلـا معـدالت حتلـل  ة الــيت الواد الكيميائيـللمـ دروجيين يف مـاء نقـي مـنّظم. وينقسـم االختبـار إىل جـزأين، اختبـار أويل جيـرىيألس اهلل

وللمـواد الكيميائيـة الـيت أظهـر  املائيبدرجة أكرب جيرى للمواد الكيميائية املعروف أ�ا غري مستقرة من زاوية التحلل  تفصيلي، واختبار مائي
دروجينيـة يف النطـاق ي. ويف االختبار األويل، يقاس تركيز املادة الكيميائية يف حماليل منظمة عنـد آسـاس هاملائياختبارها األويل سرعة حتللها 

يـام. فـإذا اخنفـض تركيـز أ 5س وذلـك بعـد انقضـاء مـدة °50) عنـد درجـة حـرارة 9، 7، 4دروجني يالذي يوجد عادة يف البيئة (آساس اهل
. ويف االختبــار التفصــيلي، وإال أجــري عليهــا االختبــار املــائييف املائــة، اعتــرب ثابتــاً مــن زاويــة التحلــل  10املــادة الكيميائيــة بنســبة أقــل مــن 

تبعــاً للــزمن. ويعــني ) عــن طريــق قيــاس تركيــز املــادة 9، 7، 4( يــةدروجينيعنــد ثالثــة آســاس ه املــائي، يعــني املعــدل الكلــي للتحلــل التفصــيلي
عنــد درجــات حــرارة خمتلفــة حبيــث ميكــن إجــراء عمليــات اســتيفاء (اســتكمال) داخلــي أو اســتكمال خــارجي لــدرجات  املــائيمعــدل التحلــل 

يف ملنظمــة التعــاون والتنميــة  111يف التصــميم تقريبــاً مــع توجيــه االختبــار  OPPTS 835.2130احلــرارة الســائدة يف البيئــة. ويتطــابق االختبــار 
 امليدان االقتصادي، ويتمثل االختالف الرئيسي يف معاجلة البيانات.
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الـيت تعـني يف االختبـارات مجيـع حـاالت  املـائي، تغطي ثوابت سـرعة التحلـل املائيوجتدر اإلشارة إىل أنه إىل جانب التحلل  2-3-3
املعينة لالختبار. وقد ُوجد اتفـاق جيـد بـني معـدالت التحول غري األحيائي األخرى اليت ميكن أن حتدث يف عدم وجود الضوء يف الظروف 

 .(OPPTS 835.2110)يف املياه الطبيعية واملياه النقية  املائيالتحلل 

 الضوئي التحلل 2-4

نظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي بشـأن التحلـل الضـوئي مل وفقاً للتعاريف املوضوعة يف هذه الوثيقة التوجيهية 2-4-1
، ميكـن أن يأخـذ التحـول الضـوئي للمركبـات يف املـاء شـكل حتـول ضـوئي أويل أو حتـول ضـوئي ثـانوي، (OECD, 1997)املـائي املباشـر 

ئي املباشر هو احلالة اليت متتص فيها املادة حيث ميكن تقسيم التحول الضوئي األويل إىل حتلل ضوئي مباشر وغري مباشر. والتحول الضو 
الكيميائية الضوء وتتحول كنتيجة مباشرة لذلك. والتحول الضوئي غري املباشر هـو احلالـة الـيت تنقـل فيهـا أنـواع يف حالـة إثـارة طاقـة، أو 

لتحول الضوئي الثانوي هو احلالة دروجني إىل املادة الكيميائية، وبذلك حتدث التحول (حتلل ضوئي حمسس). وايإلكرتونات أو ذرات ه
الـــيت حتـــدث فيهـــا تفـــاعالت بـــني املـــادة الكيميائيـــة وأنـــواع متفاعلـــة قصـــرية العمـــر، مثـــل جـــذور اهليدروكســـي، أو جـــذور البريوكســـي، أو 

 fulvic)أو أمحـاض الفلفيـك  (humic acid)األكسـجني األحـادي، تتكـون يف وجـود الضـوء بتفـاعالت أنـواع مثـارة مثـل احلمـض الـدبايل 

acid) .أو النرتات املثارة 

"معـدل التحلــل  OPPTS 835.2210وهكـذا ال يتـوفر حاليـاً بشـأن التحــول الضـوئي للمـواد الكيميائيـة يف املــاء سـوى التوجيـه  2-4-2
التحــول الضــوئي  "ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي 316توجيــه االختبــار  ،الضــوئي املباشــر يف املــاء بواســطة ضــوء الشــمس"

ـــــل الضـــــوئي غـــــري املباشـــــر. OPPTS 835.5270، وحتلـــــل ضـــــوئي مباشـــــر -للمـــــواد الكيميائيـــــة يف املـــــاء  ـــــار فحـــــص للتحل والتوجيـــــه  اختب
OPPTS 835.5270 "فضالً عن اختبار . ويستخدم التوجيه األول "اختبار فحص للتحلل الضوئي غري املباشرOPPTS 835.2210  جاً متعدد�

 املرحلـــة األوىل، ُحيســب ثابـــت معـــّدل التحلــل الضـــوئي األقصــى (أدىن عمـــر نصـــفي) مــن قيمـــة مقيســة لقابليـــة االمتصـــاص املســتويات. ويف
حتلل املادة بضوء الشمس ويتم احلصول على ثابـت معـدل  ،1، وتوجد خطوتان يف املرحلة الثانية. يف اخلطوة (molar absorptivity)اجلزيئية 

ثابــت معــدل أكثــر دقــة باســتخدام مقيــاس تســفيع (أكتينــومرت) يقــيس كثافــة الضــوء الــذي تعرضــت لــه املــادة ، يعــني 2تقــرييب. ويف اخلطــوة 
بالفعل. وميكن من البارامرتات املقيسة حساب معدل التحلل الضوئي املباشر الفعلي عند درجات حرارة وخطوط عرض خمتلفة. وال ينطبق 

سم األوىل أو أقل، وفقط عندما تكون املياه نقية ومشبعة  50ل ملائية، على سبيل املثال، امعدل التحلل هذا إال على الطبقة العليا للكتلة ا
 باهلواء، وهو ما قد ال يكون عليه احلال يف البيئة. غري أنه ميكن توسيع النتائج على ظروف بيئية أخرى باستخدام برنامج حاسويب يأخذ يف

 من العوامل ذات الصلة.االعتبار التخفيف يف املياه الطبيعية وغري ذلك 

بالتحلل الضوئي غري املباشر للمواد الكيميائية يف امليـاه الـيت حتتـوي  OPPTS 835.5270ويتعلق اختبار الفحص وفقاً للتوجيه  2-4-3
قياس ملعدل التحول مواد دبالية. واملبدأ الذي يبىن عليه االختبار هو أنه يف املياه الطبيعية املعرضة لضوء الشمس الطبيعي، يتضمن أي على 

الضـوئي كــًال مـن التحــول الضــوئي املباشـر وغــري املباشـر، بينمــا ال حيــدث يف املـاء النقــي سـوى حتــول ضــوئي مباشـر. لــذلك، فـإن الفــرق بــني 
والتحلــل  معــدل التحــول الضــوئي املباشــر يف املــاء النقــي وإمجــايل التحــول الضــوئي يف امليــاه الطبيعيــة هــو جممــوع التحلــل الضــوئي غــري املباشــر

. ويف التطبيـق العملـي لالختبـار، تسـتخدم مـواد دباليـة جتاريـة 9الضوئي الثانوي وفقاً للتعاريف املبينـة يف الوثيقـة التوجيهيـة الـواردة يف املرفـق 
يكون صحيحاً إال  اللتحضري مياه دبالية اصطناعية حتاكي املياه الطبيعية. وجتدر اإلشارة إىل أن معدل التحول الضوئي غري املبـاشر املقـيس 

 ميكن نقل النتائج خلطوط عرض أو مواسم أخرى. للموسم وخط العرض اللذين ِقيس فيهما، وال

 قابلية التحلل األحيائي -3

ال يرد أدناه سوى حملة موجزة عن طرائق االختبار. وينبغي للحصول على مزيد من املعلومات الرجـوع إىل وثيقـة االسـتعراض  3-1
 اختبار قابلية التحلل األحيائي، وهي وثيقة شاملة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.التفصيلي عن 
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 قابلية التحلل األحيائي السهل 3-2

، (OECD Test Guidelines 301A-F)وضـــع عـــدد مـــن املنظمـــات مـــن بينهـــا منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي  3-2-1
اختبــــارات قياســــية لتعيــــني  (10707 ,9439 ,9408)، واملنظمــــة الدوليــــة للتوحيــــد القياســــي OPPTS (835.3110)، (C. 4 tests)واالحتــــاد األورويب 

 سهولة قابلية التحلل األحيائي للمواد العضوية.

األحيـائي واختبارات قابلية التحلل األحيائي السهل هي اختبارات ذات معايري صارمة ال تتيح سوى فرصة حمدودة للتحلـل  3-2-2
 والتأقلم. وظروف االختبار األساسية اليت تكفل هذه املواصفات هي:

 مغ/ل)؛ 100-2تركيز مرتفع للمادة املختربة ( (أ)
 املادة املختربة هي املصدر الوحيد للكربون والطاقة؛و  (ب)
 ؛)خلية/مل 810-410(تركيز منخفض أو متوسط لوسط االختبار و  (ج)
 لوسط االختبار؛ال يسمح بتكيف مسبق و  (د)

 MITI IOECD Testباســـتثناء طريقــــة (أيـــام حلــــدوث التحلـــل)  10فـــرتة زمنيـــة يومـــاً متضــــمنة  28مـــدة اختبـــار و  )ه(

(Guideline 301C(؛ 
 س؛ °25درجة حرارة اختبار أقل من و  (و)
من األكسجـني أو يف املائة (تطور الطلب  60يف املائة (زوال الكربون العضوي املذاب) أو  70مستويات حدية و  (ز)

تطور إنتاج ثاين أكسيد الكربون) يبني التمعدن الكامل (نظراً ألنه يفرتض أن الكربون املتبقي من املادة املختربة قد 
 دخل يف تكوين الكتلة احليوية النامية).

املـادة سـتحلل بسـرعة يف ويفرتض أن وجود نتيجة إجيابية يف واحد من اختبارات قابلية التحلل األحيائي السـهل يوضـح أن  3-2-3
 البيئة (توجيه اختبار منظمة التعاون والتنمية).

لالحتــاد األورويب) ميكــن أن  C.5أيــام التقليديــة (مثــل االختبــار  5يف  البيولوجيــة األكســجني مطلوبيــةكمــا أن اختبــارات  3-2-4
أيـام  5يف  البيولوجيـة النسـبية األكسـجني مطلوبيـةقـارن تتثبت ما إذا كانت مادة ما سهلة التحلل األحيـائي أم ال. ويف هـذا االختبـار، 

 5يسـتمر االختبـار سـوى  . والالكيميائيـة األكسـجني مطاوبيـةأو، يف حالة عدم تـوفر هـذا البيـان، مـع  النظرية األكسجني مطلوبيةمـع 
حة لتصنيف اخلطورة، أقل من نظريه يف اختبارات يف املائة وفقاً للمعايري املقرت  50أيام، وبالتايل يكون مستوى القيمة احلدية، احملدد عند 

 قابلية التحلل السهلة.

ملنظمــة التعــاون  306وميكــن اعتبــار االختبــار التمهيــدي لقابليــة التحلــل األحيــائي الســهل يف ميــاه البحــر (توجيــه االختبــار  3-2-5
الســهل يف ميــاه البحــر. وميكــن اعتبــار املــواد الــيت يبلــغ معــدل  والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي) مبثابــة طريقــة موازيــة الختبــارات قابليــة التحلــل

يف املائــة أو  70ملنظمــة التعــاون والتنميــة (زوال الكربــون العضــوي املــذاب بنســبة أعلــى مــن  306حتللهــا مســتوى القيمــة احلديــة يف التوجيــه 
ة حتلل أحيائي سـهل ألن إمكانيـة التحلـل تكـون عـادة يف املائة) مواد ذات قابلي 60بنسبة أعلى من  النظرية األكسجني مطلوبيةاستهالك 

 أضعف يف مياه البحر منها يف املياه العذبة.
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 المتأصلقابلية التحلل األحيائي  3-3

صــممت اختبــارات قابليــة التحلــل األحيــائي املتأصــل لتعيــني مــا إذا كانــت ملــادة مــا أيــة قــدرة علــى التحلــل. ومــن أمثلــة هــذه  3-3-1
ــــة لالختبــــارات  لالحتــــاد  C.12و C.9ملنظمــــة التعــــاون والتنميــــة يف امليــــدان االقتصــــادي، واالختبــــاران  A-C 302االختبــــارات املبــــادئ التوجيهي

 .ASTM E 1625-94واالختبار  ،األورويب

 وشروط االختبار األساسي اليت تدعم تقييم قدرة التحلل املتأصلة هي: 3-3-2

 تعرض املادة املختربة املمتد لوسط االختبار، مما يسمح بالتكيف قبل اكتمال مدة االختبار؛ (أ)

 تركيز مرتفع للكائنات الدقيقة؛ (ب)

 تناسب مالئم بني املادة والكتلة األحيائية. (ج)

�ايـة  ال تـدوم إىل مـا لـنوتدل النتيجة اإلجيابية يف �اية اختبار لقابلية التحلل األحيائي املتأصلة على أن املـادة املختـربة  3-3-3
يف البيئة، ولكن ميكن االعتماد على قابلية حتلل أحيائي سريعة وكاملة للمادة. وتدل النتيجة اليت تشري إىل نسبة متعدن للمادة أعلى 

حد يف املائة على أن املادة صامدة إىل  20ائة على إمكانية حدوث حتلل أحيائي �ائي، وتدل النتيجة اليت تقل عن يف امل 70من 
اون أي افـرتاض دوامهـا) (توجيهـات منظمـة التعـوهكذا، تؤدي النتيجة السالبة إىل افرتاض عدم قابلية املادة للتحلـل األحيـائي (ما. 

 املتعلقة باالختبارات).

ت عديدة لقابلية التحلل األحيائي املتأصل ال يقاس سوى زوال املادة املختربة. وال توضح مثل هذه النتيجة إال  اختبارا ويف 3-3-4
تـدل قابليـة  مـا. وال قابلية التحلل األحيائية األولية، وال توضح التمعـدن النهـائي. إذ ميكـن أن تتكـون نـواتج حتلـل دائمـة (صـامدة) إىل حـد

 على أنه سيحدث حتلل �ائي للمادة يف البيئة. ألوىلالتحلل األحيائي ا

وتتبــع يف اختبــارات قابليــة التحلــل األحيــائي املتأصــل �ــج خمتلفــة كثــرياً عنهــا يف اختبــارات قابليــة التحلــل الســهل، وخباصــة  3-3-5
تركيزاً لوسط االختبار ال ميثل سوى ثالثـة  ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي)، الذي يستخدم 302C(التوجيه  MITI IIاالختبار 

ملنظمـــة  302B(التوجيــه  (Zahn – Wellens)ويلنــز  -. كمــا أن اختبـــار زان MITI IIأمثــال نظــريه يف اختبـــار قابليــة التحلــل األحيـــائي الســهل 
ه رغم أن قابلية التحلل يف هذه االختبارات التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي) هو اختبار ضعيف نسبياً لقابلية التحلل املتأصل. غري أن

ليست أقوى كثرياً منهـا يف اختبـارات قابليـة التحلـل األحيـائي السـهل، فـإن النتـائج ميكـن أن تسـتكمل مـن اخلـارج لظـروف اختبـارات قابليـة 
 التحلل األحيائي السهل ويف البيئة املائية.

 اختبارات محاكاة البيئة المائية 3-4

يتيح اختبار للمحاكاة تقدير قابلية التحلل األحيائي يف بيئة مائية حمددة. ومن بني اختبارات احملاكاة القيـاسية ميكن  3-4-1
ـــــار جمموعـــــات القـــــواريرISO/DS 14592ذكـــــر طريقـــــة  ـــــاه سطحية/ترســـــبات  اهلـــــزازة ، اختب ـــــاه ســـــطحية أو معلقـــــات مي باســـــتخدام مي

(Nyholm. Et Toräng, 1999)حلل األحيائي (طريقة الزوال يف القارورة اهلزازة) ، أو اختبار التASTM E 1279-89(95)  واالختبار املماثل
OPPTS 835.3170.وكثرياً ما تسمى هذه الطرائق اختبارات الزوال يف النهر . 

 وفيما يلي مسات االختبارات اليت تكفل حماكاة الظروف يف البيئة املائية: 3-4-2

 ية (وترسبات طبيعية) كوسط اختبار؛استخدام عينة مياه طبيع (أ)

 الدرجة األوىل. منل ة حتلميكروغرام/ل) لضمان احلصول على حركي 100-1تركيز ضعيف من املادة املختربة (و  (ب)
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ويوصــى باســتخدام مركبــات لالختبــار موســومة إشــعاعياً لتســهيل تعيــني التحلــل النهــائي. أمــا إذا مل ميكــن ســوى تعيــني زوال  3-4-3
هي اليت ميكن تعيينها. وميكن اشتقاق ثابت معدل التحلل من مالحظة حركية  ختربة بالتحلل الكيميائي، فإن قابلية التحلل األوىلاملادة امل

 التحلل. وبالنظر إىل الرتكيز املنخفض للمادة املختربة، يفرتض أن حركية حتلل من الدرجة األوىل تكون سائدة.

الرتسبات الطبيعية اليت حتاكى الظروف السائدة يف نطاق الرتسبات. كما أنه ميكن تعيني كذلك ميكن إجراء االختبار على  3-4-4
 التحلل غري األحيائي يف ظروف االختبار عن طريق تعقيم العينات.

 اختبارات محاكاة محطات تنقية مياه المجاري 3-5

ملنظمــة التعـاون والتنميـة يف  A 303تتوفر أيضاً اختبارات حملاكاة قابلية التحلل يف حمطات معاجلة ميـاه اجملـاري، مثــل التوجيـه  
. واقـــرتح مـــؤخراً اختبـــار حماكـــاة جديـــد C-10حمطـــات املعاجلـــة باحلمـــأة املنشـــطة، واختبـــار االحتـــاد األورويب  ISO 11733 ،امليـــدان االقتصـــادي

 .(Nyholm et al., 1996)كيزات منخفضة من امللوثات العضوية باستخدام تر 

 قابلية التحلل الالهوائي 3-6

تعني طرائق اختبار قابلية التحلل الالهوائي قابلية املادة املختربة للتحلل األحيائي حتت الظروف الالهوائية. ومن أمثلـة هـذه  3-6-1
 .OPPTS 835.3400، واالختبار ASTM E 1196–92، واالختبار ISO 11734: 1995 (E)االختبارات اختبار 

 أسابيع حتت ظروف االختبار التالية: 8تعني قابلية التحلل الالهوائي أثناء مدة تصل إىل  3-6-2

 األكسجني (يف البداية يف جو من النرتوجني النقي)؛ عدم وجودإجراء االختبار يف أوعية ملحومة يف  (أ)

 مهضومة ال هوائياً؛استخدام محأة و  (ب)

 س؛35ºدرجة حرارة االختبار و  (ج)

 تعيني ضغط الطور الغازي الذي يعلو الوسط (ثاين أكسيد الكربون وتكوين امليثان).و  (د)

 ويُقيَّم التحلل النهائي على أساس إنتاج الغاز. غري أنه ميكن أيضاً تقييم التحلل األويل بقياس املادة األم املتبقية. 3-6-3

 تحلل في التربة والترسباتال 3-7

تنتهــي مــواد عديــدة بالوصــول إىل نطاقــات الرتبــة أو الرتســبات. لــذلك، قــد يكــون مــن املهــم تقــدير حتللهــا يف هــذه البيئــات.  3-7-1
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لقابلية التحلـل األحيـائي املتأصـل  304Aومن بني الطرائق القياسية ميكن ذكر توجيه االختبار 

 .OPPTS 835.3300يف الرتبة، الذي يناظر االختبار 

 وفيما يلي السمات اخلاصة لالختبار اليت تكفل تعيني قابلية التحلل املتأصل يف الرتبة: 3-7-2

 ار إضايف؛استخدام عينات تربة طبيعية بدون وسط اختبو  (أ)

 استخدام مادة اختبار موسومة إشعاعياً؛و  (ب)

 تعيني تكوين ثاين أكسيد الكربون املوسوم إشعاعياً.و  (ج)

للتحلـل األحيـائي هـو طريقـة  Sediment/water microcosm OPPTS 835.3180واختبار حظائر الرتسبات/البيئة املائية اجملهريـة  3-7-3
ترسـبات ومـاء مـن مواقـع االختبـار وتضـاف املركبـات علـى الرتسبات. وجتمـع حظـائر بيئيـة جمهريـة حتتـوي  قياسية لتعيني التحلل األحيائي يف
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ستقالب (األيض) أو قياسات التحلل االاملختربة إىل النظام. وتقدر نسبة اختفاء املركب األم (أي التحلل األحيائي األويل)، وظهور نواتج 
 النهائي إذا أمكن.

اختبـــار جديـــدان ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي التحـــول اهلـــوائي والالهـــوائي يف الرتبـــة ويف ويعـــاجل توجيهـــا  3-7-4
. وجتــرى التجــارب لتعيــني معــدل حتــول املــادة املختــربة وطبيعــة ومعــدالت علــى التــوايل). 308و 307الرتســبات املائيــة (توجيهــا االختبــار 

يئية واقعيـة، مبـا يف ذلـك تركيـز واقعـي للمـادة املختـربة. وميكـن تعيـني التمعـدن النهـائي أو قابليـة تكوين واختفاء نواتج التحول حتت ظروف ب
 املختربة. التحلل األولية تبعاً لطريقة التحليل املستخدمة لتقدير حتول املادة

 طرائق تقدير قابلية التحلل األحيائي 3-8

تطـــورت يف الســـنوات األخـــرية إمكانيـــات لتقـــدير اخلصـــائص البيئيـــة للمـــواد، ومـــن بينهـــا أيضـــاً طرائـــق للتنبـــؤ بقابليـــة التحلـــل  3-8-1
). وأجـرت منظمـة Syracuse Research Corporationالحتمـاالت التحلـل األحيـائي لشـركة  BIOWINاألحيائي للمواد العضوية (مثل برنـامج 

استعراضات هلذه الطرائق. وأوضحت تلك االستعراضات أن  Langenberg et al., (1996)) و1993االقتصادي (التعاون والتنمية يف امليدان 
هـو األكثـر تطبيقـاً.  BIOWINطرائق إسهام اجملموعات على مـا يبـدو هـي الطرائـق األكثـر كفـاءة. ومـن بـني هـذه الطرائـق يبـدو أن الربنـامج 

يف وجود جمموعة خمتلطـة مـن الكائنــات الدقيقـة يف البيئـة. ومت تقيـيم  أو السريع ءاألحيائي البطي فهو يوفر تقديراً نوعياً الحتماالت التحلل
(منظمـــة التعــاون  SARs (Q)النشــاط (الكميـــة)  -لتقيــيم عالقــة الرتكيــب  US EPA/ECإمكانيــة تطبيــق الربنــامج يف إطــار املشــروع املشــرتك 

 ). ويناقش هذا التقييم األخري بإجياز أدناه.1995قام بتقييمه بيدرسن وآخرون () وكذلك 1994والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

، MITI (1992)وقد اختريت جمموعـة بيانـات صالحيـة للبيانـات املقيسة جتريبياً للتحلل األحيائي من بني البيانات الواردة يف  3-8-2
لـــيت اســـتخدمت بالفعـــل يف وضـــع الربنـــامج. ومـــن مث تضـــمنت جمموعـــة اختبـــار باســـتثناء املـــواد الـــيت مل تتـــوفر عنهـــا بيانـــات للتحلـــل واملـــواد ا

مواد. وقد عينـت قابليـة التحلـل األحيائيـة هلـذه املـواد باسـتخدام معامـل التقـدير الالخطـي بالربنـامج املـذكور (وهـو األكثـر  304الصالحية 
يف  25مـادة فقـط ( 41 مـادة، لكـن كانـت 162  لتحلـل "السـريع" لموثوقية) ومقارنة النتائج مع البيانات املقيسة. وأمكـن التنبـؤ بقابليـة ا

مـادة  138مادة بطيئة التحلل، وهـو مـا أكـده عـدم سـهولة حتلـل  142. وأمكن التنبؤ بأن MITI Iاملائة) سهلة التحلل بالفعل يف اختبار 
التصــنيف فقــط عنــدما تعــذر احلصــول علــى  . وهكــذا، اســتنتجت إمكانيــة اســتخدام الربنــامج ألغــراضMITI Iيف املائــة) يف اختبــار  97(

 " للمادة. ويف هذه احلالة، ميكن اعتبار أن املادة ليست سريعة التحلل.ءبيانات جتريبية للتحلل وعندما تنبأ الربنامج بالتحلل "البطي

النشـــــــــــاط  -لتقيـــــــــــيم عالقـــــــــــة الرتكيـــــــــــب  US EPA/ECومت التوصـــــــــــل إىل االســـــــــــتنتاج نفســـــــــــه يف املشـــــــــــروع املشـــــــــــرتك  3-8-3
بشأن املواد اجلديدة املسجلة يف االحتاد األورويب. وبين التقييم على  QSARباستخدام البيانات التجريبية وبيانات  SARs(Q) الكمية)(

مــواد فقــط قابلــة  9مــادة مت أيضــاً اختبارهــا عمليــاً يف اختبــارات قابليــة التحلــل الســهل. وكانــت  115بشــأن  QSARحتليــل تنبــؤات 
املستخدمة بصورة كاملة يف التقرير النهائي  QSARل من بني املواد اليت مشلها هذا التحليل. ومل حتدد منهجية للتحلل األحيائي السه

، لكن حيتمل أن أغلبية التنبؤات أجريت باستخدام طرائق أدرجت الحقاً يف برنـامج US EPA/EC (OECD, 1994)للمشروع املشرتك 
 احتماالت التحلل األحيائي.

مبراعـــاة احلـــذر فــــي اســـتخدام قابليـــة التحلـــل األحيـــائي  (EC, 1996)وصـــى يف الوثيقـــة التوجيهيـــة لالحتـــاد األورويب كمـــا أنـــه ي 3-8-4
تبار، التقديرية باالستعانة بربنامج احتمال التحلل األحيائي، ألنه يف حالة تنبؤ الربنامج بتحلل سريع، ينبغي عدم أخذ هذه النتيجة يف االع

 .(EC, 1996) ءات التحلل البطيبينما ينبغي مراعاة تنبؤ 

وهكــذا، قــد يلـــيب اســتخدام نتـــائج برنــامج احتمـــاالت التحلــل األحيـــائي بطريقــة متحفظـــة احلاجــة إىل تقيـــيم قابليــة التحلـــل  3-8-5
 األحيائي للبعض من العدد الكبري من املواد اليت ال تتوفر بشأ�ا بيانات جتريبية للتحلل.
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 9المرفق 

 التذييل الثاني
 العوامل المؤثرة في قابلية التحلل في البيئة المائية

 مقدمة -1

. غري أن تصـنيف على البيئة املائية ال تتناول معايري التصنيف اخلاصة مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إال اخلطورة 1-1
بالدرجــة األوىل علــى بيانــات تســتمد مــن اختبــارات جتــرى يف ظــروف املختــرب ونــادراً مــا تكــون مشــاهبة للظــروف الســائدة يف اخلطــورة يعتمــد 

 البيئة. لذلك، ينبغي للتنبؤ باخلطورة يف البيئة املائية مراعاة تفسري بيانات االختبارات اليت يتم احلصول عليها يف املخترب.

جتة من اختبارات قابلية التحلل األحيائي للمواد العضوية موضع دراسة تفصيلية يف منظمة التعاون وقد كان تفسري البيانات النا 1-2
 .(OECD, 1995)قتصادي االوالتنمية يف امليدان 

إن الظـــروف الـــيت تالحـــظ يف البيئـــة ختتلـــف بشـــدة عمومـــاً عـــن مثيالهتـــا يف نظـــم االختبـــار القياســـية، وهـــو مـــا يســـبب صـــعوبة  1-3
ارجي لبيانات االختبارات املعملية للتحلل لتقدير الوضع يف البيئة الطبيعية. ومن بني هذه االختالفات، يكون تأثري اجلوانب اخل كمالاالست

 التالية مهماً يف قابلية التحلل:

 العوامل املتعلقة بالكائنات العضوية (وجود كائنات دقيقة فعالة)؛ (أ)

 املادة ووجود مواد أساس أخرى)؛العوامل املتعلقة مبادة األساس (تركيز  (ب)

 الفيزيائية، ووجود املغذيات، وتوافر املادة). -العوامل املتعلقة بالبيئة (الظروف الكيميائية  (ج)

 ويرد أدناه مزيد من البحث هلذه اجلوانب. 

 وجود كائنات دقيقة فّعالة  -2

امليكروبيــة الطبيعيــة مــن كتلــة  اجملموعــاتعــدد كــاف. وترتكــب يتوقــف التحلــل يف البيئــة املائيــة علــى وجــود كائنــات قويــة فعالــة ب 2-1
ينشأ  أحيائية شديدة التنوع، وميكن للكتلة األحيائية أن تتكيف عند إدخال مادة "جديدة" برتكيز كاف من أجل حّل هذه املادة. وكثرياً ما

ا حلل هذه املادة. غري أنه توجد عمليات أخرى ميكن أن امليكروبية نتيجة لتكوين عوامل نوعية للتحلل تكون فعالة بطبيعته اجملموعةتكيف 
 تتدخل، مثل احلث األنزميي، وتبادل املادة الوراثية، وتكّون قدرة على حتمل السمية.

هي املـدة الزمنيـة مـن بـدء التعـرض حـىت بدايـة حـدوث حتلـل ملحـوظ. ويبـدو مـن  تباطؤ"" وحيدث التكيف خالل مرحلة 2-2
امليكروبية،  اجملموعةتتوقف على الوجود املبدئي لعوامل التحلل الفّعالة. ويتوقف هذا أيضاً على تاريخ التباطؤ الواضح أن مدة مرحلة 

قد تعرضت للمادة من قبل. وذلك يعين أنه يف حالة استخدام مادة غريبة عن احليويات وواسعة  اجملموعةأي احتمال أن تكون هذه 
وجــود عوامــل فعالــة مســببة للتحلــل هلــذه املــادة. ويكــون ذلــك هــو احلــال بوجــه خــاص  االنتشــار طــوال عــدة ســنوات، يزيــد احتمــال

البيئات اليت تستقبل انبعاثات، من قبيل حمطات املعاجلة البيولوجية ملياه اجملاري. وكثرياً ما تكون نتائج التحلل متسقة بدرجة أكرب  يف
اه ملوثــة باملقارنــة بأوســاط االختبــار املــأخوذة مــن ميــاه غــري ملوثــة يف االختبــارات الــيت تســتخدم فيهــا أوســاط اختبــار مــأخوذة مــن ميــ

)OECD, 1995; Nyholm and Ingerslev, 1997.( 
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القـدرة يف االختبـارات املعمليـة. ويعتمـد بوحيدد عدد من العوامل ما إذا كـان ميكـن مقارنـة القـدرة علـى التكيـف يف البيئـة املائيـة  2-3
 التكيف، يف مجلة أمور، على:

 العدد املبدئي للعوامل الفعالة املسببة للتحلل يف الكتلة األحيائية (التناسب والعدد)؛ )(أ

 وجود سطوح لاللتصاق؛و  (ب)

 تركيز مادة األساس وتوافرها؛و  (ج)

 وجود مواد أساس أخرى.و  (د)

علــى العــدد املبــدئي للعوامــل الفّعالــة املســببة للتحلــل، وبالنســبة للمــواد الســمية، علــى قــدرة هــذه  التبــاطؤويتوقــف طــول مرحلــة  2-4
العوامـل علـى البقــاء وعلـى معـاودة نشــاطها. وتؤخـذ عينـات أوســاط االختبـار مـن حمطــات معاجلـة ميـاه اجملــاري السـتخدامها يف االختبــارات 

ألن محل امللوثات يف االختبار يكون عادة أكرب منه يف البيئة، فإن كـًال مـن تناسـب وعـدد القياسية لقابلية التحلل األحيائي السهل. ونظراً 
قد يكون أعلى مـن نظـريه يف البيئـة املائيـة األقـل تلوثـاً. غـري أنـه يصـعب تعيـني كـم سـتكون مرحلـة الكمـون  املسببة للتحلل الكائنات الفعالة

 املخترب بسبب احتمال اخنفاض العدد املبدئي لعوامل التحلل الفعالة. أطول يف البيئة املائية من نظريهتا يف اختبار يف 

وعلى مدى فرتات زمنية طويلة، ال يكون الرتكيز املبـدئي للعوامـل الفعالـة املسـبِّبة للتحلـل مهمـاً نظـراً أل�ـا تنمـو عنـد تـوفر مـادة  2-5
أخـذ الرتكيـز املبـدئي للكائنـات  فإنه ينبغيفرتة زمنية قصرية تثري القلق،  األساس املناسبة برتكيزات كافية. غري أنه إذا كانت قابلية التحلل يف

 .(Scow, 1982)الدقيقة الفعالة املسببة للتحلل يف االعتبار 

ومن العوامل اليت ُتعّجل التكيف أيضاً وجود كتل متلبدة، أو جتمعات، أو كائنات دقيقة ملتصقة، وذلك على سبيل املثال  2-6
مكـامن ميكروبيـة بيئيـة تعمرهـا عشـائر مـن الكائنـات الدقيقـة. وهـذا لـه أمهيـة خاصـة عنـد دراسـة القـدرة علـى التكيـف عـن طريـق تكـّون 

البيئــات املختلفــة املوجــودة يف حمطــات معاجلــة ميــاه اجملــاري، أو يف الرتســبات، أو يف الرتبــة. إال أن العــدد اإلمجــايل للكائنــات الدقيقــة  يف
قابليــــة خليــــة/مل يف اختبــــارات  810-410الســــهل ويف البيئــــة املائيــــة تكــــون لــــه درجــــات العظــــم ذاهتــــا:  قابليــــة التحلــــلاختبــــارات  يف

. وهلذا، رمبـا ال يكتسـب هـذا العامـل سـوى (Scow, 1982)خلية/مل أو أكثر يف املياه السطحية  610-310األحيائي السهل و التحلل
 أمهية ضئيلة. 

اخلـــارج إىل الظـــروف البيئيـــة، قـــد يكـــون مـــن املفيـــد التمييـــز بـــني األوســـاط الشـــحيحة التعامـــل مـــع بيانـــات مســـتكملة مـــن وعنـــد  2-7
باملغــذيات واألوســاط الغنيــة باملغــذيات. فالكائنــات الدقيقــة الــيت تزدهــر حتــت ظــروف شــح الغــذاء تكــون قــادرة علــى معدنــة مــواد األســاس 

ألفــة أكــرب ملــواد األســاس، ولكــن معــدالت  ذات )، وتكــون عــادةالعضــوية املوجــودة برتكيــزات منخفضــة (يف نطــاق ملغرامــات كربــون يف اللــرت
. وفضـًال عـن ذلـك، فـإن كائنـات البيئـات (OECD, 1995)منوها أقل وأزمنة توّلدها أطول من الكائنات اليت تزدهر يف البيئات الغنية بالغـذاء 
مـغ/ل، بـل إن الكثـري منهـا يثـبط  1ة برتكيـزات أعلـى مـن الشحيحة الغذاء تكون غري قادرة على التسبب يف حتلـل املـواد الكيميائيـة املوجـود

ذلك، تتطلب كائنات البيئات الغنية بالغذاء تركيزات أعلى من مادة األسـاس قبـل أن يبـدأ التمعـدن،  خالفعند الرتكيزات األعلى. وعلى 
، يتوقف أدىن قيمة حدية للتحلـل يف البيئـة وهي تزدهر عند تركيزات أعلى من الرتكيزات يف حالة كائنات البيئات الشحيحة الغذاء. وهكذا

امليكروبيــة طائفــة تزدهــر يف ظــروف شــح الغــذاء أو وفــرة الغــذاء. إال أنــه لــيس مــن الواضــح مــا إذا كانــت   اجملموعــةاملائيــة علــى مــا إذا كانــت 
منط حياة يف البيئة الغنيـة ومنـط عـيش يف هي أنواع أحيائية خمتلفة عن كائنات البيئة الغنية أم أن املسألة هي وجود الشحيحة كائنات البيئة 

. ويصل معظم امللوثات إىل البيئة املائية مباشرة عن طريق تصريف مياه اجملاري، وبالتـايل فـإن هـذه البيئـات (OECD, 1995)االشحيحة البيئة 
 املتلقية غنية باملغذيات بصورة رئيسية.

ن فرصـة وجـود كائنـات دقيقـة فّعالـة مسـببة للتحلـل تكـون أكـرب يف البيئـات من املناقشـة السـابقة أ وعليه، فإنه ميكن أن نستنتج 2-8
املواد األكثــر تعرضــاً، أي الــيت تتلقــى املــواد بصــورة دائمــة (وهــو احلــال بــاألكثر بالنســبة للمــواد الكيميائيــة املنتجــة بكميــات كبــرية باملقارنــة بــ
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ئات غنية بالغذاء، ولذلك، قد يتطلب التحلل تركيزات مرتفعة نسبياً من املواد الكيميائية اليت تنتج بكميات أقل). وكثرياً ما تكون هذه البي
ســيما األنــواع الفعالــة املســببة لتحلــل  قبــل بــدء عمليــة التحلــل. ومــن ناحيــة أخــرى، قــد تفتقــر امليــاه النقيــة إىل األنــواع األحيائيــة الفعالــة، وال

 قة فقط، مثل املواد الكيميائية اليت تنتج بكميات قليلة.متفر  املنتجات الكيميائية اليت تلقى يف البيئة أحياناً 

 العوامل المتعلقة بمواد األساس -3

 تركيز المادة المختبرة 3-1

مـغ/ل) باملقارنـة مـع الرتكيـزات  100-2( يف معظم االختبارات املعملية، تضاف املـادة موضـع االختبـار برتكيـزات مرتفعـة جـداً  3-1-1
 املنــاظرة األدىن يف نطــاق ميكروغرامــات/ل الــيت يتوقــع وجودهــا يف البيئــة املائيــة. وبصــفة عامــة، ال يــدعم منــو الكائنــات الدقيقــة عنــدما تقــل

ات أقـل مـن ذلـك، ال يتـوفر ميكروغرام/ل تقريبـاً؛ بـل إنـه عنـدما تكـون الرتكيـز  10تركيزات مادة األساس دون مستوى قيمة حدية مقدارها 
. ورمبا يفسر هذه القيمة احلدية الدنيا االفتقار إىل احلـافز (OECD, 1995)امليكروبية  اجملموعةالقدر الكايف من الطاقة الالزمة الستمرار حياة 

ة عامــة أن تركيــزات مــواد . وهــذا يعــين بصــف(Scow, 1982)الكــايف عنــد هــذا املســتوى مــن تركيــز مــادة األســاس لبــدء حــدوث اســتجابة أنزمييــة 
 عديدة موجودة يف البيئة املائية منخفضة حبيث يصعب أن تشكل هذه املركبات مواد أساس أولية بالنسبة للكائنات الدقيقة املسببة للتحلل.

معادلـة مونـو حسـبما هـو مبـني يف  (Ks)بالنسـبة لثابـت التشـبع  (So)ومـن ناحية أخـرى، تعتمـد حركيـة التحلـل علـى تركيـز املـادة  3-1-2
Monod يف املائـة مـن سـرعة النمـو النوعيـة القصـوى.  50. وثابت التشبع هو تركيز مادة األساس الذي تالحظ عنده سـرعة منـو نوعيـة متثـل

 عنـدما تكـون تركيـزات مـادة األسـاس أقـل كثـرياً مـن ثابـت (OECD, 1995)وميكـن متثيل التحلل حبركية من الدرجـة األوىل أو حبركيـة لوجسـتية 
خليـة/مل)  510-310 التشبع، وهو ما ميثل الوضع العادي يف معظم البيئات املائية. ويف حالة اخنفاض كثافة الكائنات الدقيقـة (أقـل مـن

مييـز احلركيـة اللوجسـتية. ويف حالـة  امليكروبيـة مبعـدالت متناقصـة دومـاً وهـو مـا اجملموعـة(على سبيل املثال يف املياه الشـحيحة الغـذاء)، تنمـو 
ازرة وجود الكائنات الدقيقة بكثافة أعلى (على سبيل املثال يف البيئات الغنيـة بالغـذاء)، ال يكـون تركيـز مـادة األسـاس كبـرياً بقـدر يكفـي ملـؤ 

 دمنو اخلاليا وتنطبق حركية من الدرجة األوىل، أي أن معدل التحلـل يتناسـب تناسـباً طرديـاً مـع تركيـز مـادة األسـاس. ويف الواقـع العملـي، قـ
 .(OECD, 1995) يتعذر التمييز بني هذين النوعني من احلركية بسبب عدم موثوقية البيانات

ميكروغرام/ل، مثًال) قـد ال تتحلـل كمـواد أسـاس أوليـة يف  10وخالصة القول، إن املواد املوجودة برتكيزات منخفضة (أقل من  3-1-3
مـا مـع تركيـز  حـد لسهلة التحلل كمواد أساس أولية يف البيئـة مبعـدل حتلـل يتناسـب إىلالبيئة املائية. ويف الرتكيزات األعلى، قد تتحلل املواد ا

 املادة. ويناقش أدناه حتلل املواد إىل مواد أساس ثانوية.

 وجود مواد أساس أخرى 3-2

حليــة، بينمــا يوجـد يف يف االختبارات القياسية، تضاف املادة موضع االختبـار باعتبارهـا مـادة أسـاس وحيـدة بالنسـبة للكائنـات ا 3-2-1
مــغ   10-1 البيئــة عــدد كبــري مــن مــواد األســاس األخــرى. ويف امليــاه الطبيعيــة، كثــرياً مــا توجــد تركيــزات للكربــون العضــوي املــذاب يف النطــاق

العضـوي ِضـْعف باملقارنـة بـأي ملـوث مـن امللوثـات. ومـع ذلـك، فـإن جـزءاً كبـرياً مـن هـذا الكربـون  1 000كربون/ل، أي إىل عامـل يبلـغ 
 يكون مستدمياً يف البيئة املائية، مع تزايد نسبة املادة املستدمية كلما بعدت املسافة من الساحل.

وتتغـذى البكرتيــا يف امليـاه الطبيعيــة بالدرجــة األوىل علـى املــواد الـيت تنضــح مــن الطحالـب. ويتمعــدن هـذا النضــيح بســرعة   3-2-2
امليكروبيــة الطبيعيــة. وهكــذا، نظــراً ألن  اجملموعــاتكبــرية (خــالل دقــائق) ممــا يوضــح أن هنــاك قــدرة عاليــة للتســبب يف التحلــل لــدى 

متنوعة يف املياه الطبيعية، فإنه يوجد ضغط انتقائي فيما بينها يؤدي إىل زيـادة يف أعـداد أساس  الكائنات الدقيقة تتنافس على مواد
األنواع األحيائية االنتهازية القادرة على التغذي من مواد األساس السـريعة التمعـدن، بينمـا يكبـت منـو األنـواع األكثـر ختصصـًا. وقـد 

تنمو  لى التسبب يف حتلل مواد متنوعة غريبة عن احليويات أن هذه الكائنات كثرياً ماأوضحت اخلربة من عزل أنواع البكرتيا القادرة ع
ببطء نسبياً وتعيش على مصادر كربون معقدة يف تنافس مع البكرتيا األسرع منواً. ويف حالة وجود كائنات دقيقة فّعالة يف البيئة، قد 
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عن احليويات بصفة مستمرة وكان تركيزها يف البيئة كافياً ملؤازرة منوها. ومـع تتزايد أعدادها إذا انطلقت مواد األساس النوعية الغريبة 
ذلك، فإن معظم امللوثات العضـوية تكـون موجـودة يف البيئـة املائيـة برتكيـزات منخفضـة وال تتحلـل إال كمـواد أسـاس ثانويـة ال تـدعم 

 النمو.

برتكيزات أعلى إىل تسهيل التحول املبدئي للجزيء الغريب عن ومن ناحية أخرى، قد يؤدي وجود مواد أساس سريعة التمعدن  3-2-3
املشـرتك متاحـاً ملزيـد مـن التحلـل والتمعـدن. االسـتقالب املشـرتك. وميكـن حينئـذ أن يصـبح نـاتج  االسـتقالب (األيـض)احليويات عن طريـق 

 وهكذا، قد يؤدي وجود مواد أساس أخرى إىل زيادة إمكانيات حتلل مادة ما.

ميكن استنتاج أن وجود مواد أساس متنوعة يف املياه الطبيعية، ومن بينهـا مـواد أسـاس سـريعة التمعـدن، قـد يسـبب، مـن وهكذا  3-2-4
ناحية، ضغطاً انتقائياً يكبـت منـو الكائنـات الدقيقـة القـادرة علـى التسـبب يف حتلـل امللوثـات املوجـودة بكميـات ضـئيلة. ومـن ناحيـة أخـرى، 

مشــرتك مبــدئي، يعقبــه متعــدن أســرع. وقــد ختتلــف األمهيــة النســبية هلــذه العمليــات حتــت اســتقالب عــن طريــق  ميكــن أن يســهل حتلــًال متزايــداً 
 الظروف الطبيعية تبعاً لكل من الظروف البيئية واملادة، وال ميكن حىت اآلن إثبات أي تعميم.

 العوامل المرتبطة بالبيئة -4

تــتحكم املتغــريات البيئيــة يف النشــاط امليكــرويب العــام بقــدر أكــرب مــن الــتحكم يف عمليــات التحلــل احملــددة. إال أن أمهيــة التــأثري  4-1
 .(Scow, 1982)تتباين بني خمتلف النظم اإليكولوجية واألنواع امليكروبية 

 )االختزالاإلرجاع (إمكانات األكسدة و  4-2

ميكــن أن ميثــل وجــود األكســجني أحــد أهــم العوامــل البيئيــة الــيت تــؤثر يف قابليــة التحلــل. فــاحملتوى مــن األكســجني وإمكانــات  
واألكسدة املرتبطة بـه حتـدد نطـاق وجـود األنـواع املختلفـة مـن الكائنـات الدقيقـة يف البيئـات املائيـة، مـع مالحظـة وجـود  )االختزالاإلرجاع (

الطور املائي ويف الطبقة العليا من الرتسبات ويف أجزاء من حمطات معاجلة مياه الصرف، ووجود الكائنات الالهوائية يف  الكائنات اهلوائية يف
الرتســبات وأجــزاء مــن حمطــات معاجلــة ميــاه الصــرف. وتســود الظــروف اهلوائيــة يف معظــم أجــزاء الطــور املــائي، وينبغــي أن يبــىن التنبــؤ بقابليــة 

ساس نتائج اختبارات هوائية. غري أن احملتوى من األكسجني قد يكون شديد االخنفاض يف بعض البيئات املائية يف التحلل األحيائي على أ
تـتمكن  فرتات معينة من السنة بسبب طمر احملتوى الغذائي للبيئة ومـا يتبعهـا مـن حتلـل املـادة العضـوية املتكونـة فيهـا. ويف تلـك الفـرتات، ال

ن التسبب يف حتلل املـادة الكيميائيـة، لكـن العمليـات الالهوائيـة قـد تتـوىل هـذا الـدور إذا كانـت املـادة الكيميائيـة الكائنات اهلوائية التنفس م
 قابلة للتحلل يف الظروف الالهوائية. 

 درجة الحرارة 4-3

تبـارات قابليـة س (اخ°25-°20خـر. وجيـرى معظـم االختبـارات املعمليـة عنـد درجـات حـرارة آمتثل درجة احلـرارة معيـاراً مهمـاً  
س نظـرا ألن هـذه الدرجـة حتـاكي °35التحلل األحيـائي اهلـوائي السـهل القياسـية)، لكـن االختبـارات الالهوائيـة ميكـن أن جتـرى عنـد درجـة 

س. °100 إىل صـفر على حنو أفضل ظروف مفاعالت احلمأة. ويالحظ النشاط امليكرويب يف البيئة يف درجات حـرارة تـرتاوح بـني أقـل مـن
س داخـل °10س، ويتضاعف معدل التحلل تقريباً مع كل زيادة مقـدارها °30 - °10درجات احلرارة املثلى رمبا تقع يف النطاق  غري أن

بشدة خارج هذا النطاق األمثل بينما تزدهر بعض األنواع األحيائيـة  املسببة للتحلل. ويقل نشاط الكائنات (de Hanau, 1993)هذا النطاق 
 املتخصصة (البكرتيا املستحرة أي احملبة للحرارة والبكرتيا اليت تزدهر يف درجات حرارة منخفضة نسبياً). وعند إجراء استكمال خارجي مـن

ليــد طــوال فــرتات طويلــة مــن الســنة حبيــث ال حيــدث ســوى حتلــل الظــروف املعمليــة، ينبغــي مراعــاة أن بعــض البيئــات املائيــة تكــون مغطــاة باجل
 ضئيل وقد ال يتوقع حدوث حتلل على اإلطالق أثناء فصل الشتاء.
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 دروجينيياألس اله 4-4

دروجيين املوجود يف البيئة بأكمله. بيد أنه بالنسبة للبكرتيا كمجموعة، تزيد البيئة يتوجد كائنات دقيقة نشطة يف نطاق األس اهل 
، يتنـــاقص 5دروجيين األقـــل مـــن يـــ. وعنـــد األس اهل8و 6دروجيين بـــني يـــلويـــة اخلفيفـــة النشـــاط البكتـــريي، ويقـــع النطـــاق األمثـــل لـــألس اهلالق

للبكرتيــا بشــدة. أمــا الفطريــات كمجموعــة، فــإن نشــاطها يزيــد يف الظــروف احلمضــية اخلفيفــة، ويقــع النطــاق  )األيضــياالســتقاليب (النشــاط 
دروجيين لنشــاط حتلــل املــواد العضــوية يــ. وهكــذا، قــد يقــع النطــاق األمثــل لــألس اهل(Scow, 1982) 6و 5دروجيين هلــا بــني يــاألمثــل لــألس اهل

 ، وهو النطاق السائد غالباً يف البيئة املائية.8و 5بواسطة الكائنات الدقيقة بني 

 وجود المغذيات 4-5

الفوسفور) ضرورياً للنمو امليكرويب. غري أنـه مـن النـادر أن تكـون هـذه كثرياً ما يكون وجود املغذيات غري العضوية (النرتوجني و  
املغــذيات فقــط هــي العامــل احملــدد لنشــاط الكائنــات الدقيقــة يف البيئــة املائيــة، حيــث يغلــب أن حتــدد مــادة األســاس منــو الكائنــات الدقيقــة. 

 ية، ومن مث أيضاً يؤثر يف توافر النضيح السهل التمعدن.أن وجود املغذيات غري العضوية يؤثر يف منو الكائنات املنتجة األساس إال
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 9المرفق 

 التذييل الثالث
 لتعيين معامل التركز األحيائي والتقديريةالمبادئ األساسية للطرائق التجريبية 

 للمواد العضوية (Kow)بين األوكتانول والماء  وثابت التوزع

 (BCF)معامل التركّز األحيائي  -1

 تعريف 1-1

معامــل الرتكــز األحيــائي هــو النســبة بــني تركيــز املــادة الكيميائيــة يف األحيائيــات وتركيزهــا يف الوســط احملــيط، وهــو املــاء يف هــذه  
بالتجربـة مباشـرة يف ظـروف حالـة االتـزان أو حسـابه بنسـبة ثابـت معـدل االمتصـاص مـن احلالة، يف حالة االتزان. وميكن قيـاس هـذا املعامـل 

 الدرجة األوىل وثابت معدل الزوال، وهي طريقة ال تتطلب بلوغ ظروف حالة التوازن.

 الطرائق المناسبة للتقدير العملي لمعامل التركز األحيائي 1-2

األحيائي يف األمسـاك؛ وأكثـر التوجيهـات شـيوعاً يف التطبيـق مهـا قدير العملي للرتكز ر خمتلفة للتوثِّقت واعُتمدت توجيهات اختبا 1-2-1
. وقد أُجري تنقـيح (ASTM E 1022-94)، واملعيار القياسي (OECD, 1996)ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  305توجيه االختبار 

تفضــيل نظــم اختبــار اجلريــان املطــرد  مــن رغمالــ. وعلــى OECD 305A-E, (1981)، وحــل حمــل اإلصــدار الســابق 1996لعــام  305للمعيــار 
، شـريطة اسـتيفاء (ASTM E 1022-94)مـع جتديـد املـاء)  ، فإنـه يسـمح باسـتخدام الـنظم شـبه السـاكنة (السـاكنة(OECD 305, 1996)(الـدينامي) 

> أوم طرائق اجلريان املطرد يف حالة املواد األليفة للدهون (لوكق وثبات ظروف االختبار. ويفضل استخدام معايري الصالحية بشأن معدالت نفوّ 
3.( 

 :مبا يلي، لكن الظروف التجريبية املبينة فيهما خمتلفة، وال سيما فيما يتعلق OECD 305و ASTMوتتشابه مبادئ التوجيهني  1-2-2

 الدينامي)؛طريقة اإلمداد مباء االختبار (النظام الساكن، أو شبه الساكن، أو  (أ)

 اشرتاط إجراء دراسة للتنقية (التنظيف)؛ (ب)

 الطريقة الرياضية حلساب معامل الرتكز األحيائي؛ (ج)

 تواتر أخذ العينات: عدد القياسات يف املاء، وعدد عينات األمساك؛ (د)

 اشرتاط قياس احملتوى الدهين لألمساك؛ )ه(

 احلد األدىن ملدة مرحلة االمتصاص. (و)

التعـرض (التنقيـة أو التنظيـف). وأثنـاء بعـد ويتكون االختبار بصفة عامة من مرحلتني: مرحلة التعرض (االمتصاص)، ومرحلـة مـا  1-2-3
يومـاً ضـرورية، إال  28جمموعات منفصلة من األمساك لرتكيزين علـى األقـل مـن املـادة املختـربة. ومرحلـة التعـرض ملـدة تعرَّض مرحلة االمتصاص، 

 Spacie et)((قبل انتهاء هذه املدة. وميكن حتديد املدة الالزمة لبلوغ ظروف حالة االتزان على أساس عالقـات الـرتابط ة االتزان حالإذا مت بلوغ 

Hamelink, 1982 log k2 = 1.47 – 0.41 log Kow أو log k2 = 1.69 – 0.53 log Kow (Gobas et al. 1989) على سبيل املثال. وهكذا ميكن حسـاب (
شريطة أن يتبع الرتكز األحيائي حركيـة مـن الدرجـة األوىل.  1n(1–0.95)/k2-يف املائة مثالً باستخدام قيمة  95لبلوغ حالة اتزان  (d)الزمن املتوقع 
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ادة االختبار يف األمساك طوال مرحليت االختبار. ويعـرب وتُنقل األمساك يف مرحلة التنقية إىل وسط خاٍل من مادة االختبار. وُجترى متابعة تركيز م
قـدرة عن معامل الرتكز األحيائي تبعـاً للـوزن الرطـب اإلمجـايل لألمسـاك. وكمـا هـو احلـال بالنسـبة ملـواد عضـوية كثـرية، توجـد عالقـة واضـحة بـني ال

لـدهين ألمســاك االختبــار والرتكيـز املالحــظ هلـذه املــواد. لــذلك، علـى الرتكــز األحيـائي واأللفــة للـدهون، كمــا أن هنــاك عالقـة منــاظرة بـني احملتــوى ا
ى الـدهين ينبغي من أجل تقليل هذا املصدر للتباين يف نتائج االختبارات يف حالة املواد الشديدة األلفة للدهون أن يعرب عن الرتكز تبعاً للمحتـو 

. ويبىن هذان التوجيهان على افـرتاض أن الرتكـز األحيـائي OECD 305, (1996 ،(ECETOC (1995)((باإلضافة إىل الوزن اإلمجايل جلسم األمساك 
: معـدل امتصـاص k1(، حيث BCF=k1/k2 ميكن تقريبه بعملية من الدرجة األوىل (منوذج أحادي املرحلة)، وبذلك يكون معامل الرتكز األحيائي

. أما إذا كانت التنقية تتبع حركية ثنائية املرحلة، )بتقريب لوغاريتمي خطي: معدل التنقية من الدرجة األوىل، معرباً عنهما k2من الدرجة األوىل، 
ميكــن أن خيّفـض معامـل الرتكــز بشـكل واضـح. وإذا تبــني وجـود حركيـة مــن  k1/k2أي أنـه ميكـن مالحظــة معـدلني متميـزين للتنقيــة، فـإن التقريـب 

يف نظـام  "حالـة االتـزان"الرتكيـز يف األمسـاك/الرتكيز يف املـاء، شـريطة بلـوغ  :قـةالدرجة الثانية، فـإن معامـل الرتكـز األحيـائي ميكـن تقـديره مـن العال
 املاء. -األمساك 

وإىل جانـب املعلومــات عـن تفاصــيل حتضــري العينـات وختزينهــا، جيــب أن تتـوفر طريقــة حتليليـة مناســبة تتــوفر فيهـا شــروط الدقــة  1-2-4
لول االختبـار ويف املـادة احليويـة. ويف حالـة عـدم تـوفر هـذه العناصـر، يتعـذر تعيـني قيمـة والصحة واحلساسية الالزمة لقياس كمية املادة يف حم

تكـن  مل اسـتخدام مـواد اختبـار موسـومة إشـعاعياً حتليـل عينـات األمسـاك واملـاء. إال أنـه مـا أن يسهل حقيقية ملعامل الرتكز األحيائي. وميكن
ونــاتج (نــواتج) وجــود املــادة األم  تظهــريــة نوعيــة، فــإن هــذه القياســات ميكــن أن قياســات النشــاط اإلشــعاعي الكلــي مصــحوبة بطريقــة حتليل

، الـيت انـدجمت مـع اجلزيئـات العضـوية يف أنسـجة األمسـاك. ومـن املهـم وما حيتمل أن ينتج عنـه مـن الكربونـات احملتملة االستقالب (األيض)
احملتملـــة بشـــكل واضـــح. ويف حالـــة االســـتقالب دة األم مـــن نـــواتج بشــكل أساســـي لتعيـــني قيمـــة صـــحيحة ملعامـــل الرتكـــز األحيـــائي متييـــز املـــا

حتليل للرقم اإلشعاعي الكلي (أي للمادة األم ونواتج التحليل) أو تنقية العينـات  إجراءاستخدام مواد موسومة إشعاعياً يف االختبار، ميكن 
 حبيث ميكن حتليل املركب األم بصورة منفصلة.

. وتشـري أوم، فإن الِقـيم املقيسـة ملعامـل الرتكـز تتجـه إىل االخنفـاض عنـدما تزيـد قيمـة لـو ك6أعلى من  أوموإذا كان نطاق لو ك 1-2-5
ة التفسريات النظرية هلذه العالقة الالخطية بصورة رئيسية إىل حدوث حتول أحيـائي، أو اخنفـاض حركيـة النفاذيـة الغشـائية، أو اخنفـاض قابليـ

األحيائية. وميكن أن تتدخل عوامل أخرى، مثل األخطاء التجريبية، من قبيل عدم بلوغ حالة االتزان،  ذوبان اجلزيئات الكبرية يف الليبيدات
واخنفـاض التــوافر احليــوي بســبب االمتصـاص علــى املــواد العضــوية املوجـودة يف الطــور املــائي، واألخطــاء التحليليـة. وجيــب، فضــًال عــن ذلــك، 

، ألن هــذه البيانــات ســتكون 6علـى  أومعامــل الرتكـز األحيــائي للمــواد الــيت تزيـد فيهــا قيمــة لــوكتـوخي احلــذر عنــد تقيـيم البيانــات التجريبيــة مل
 .6عن  أوممتسمة بقدر أكرب من عدم الثقة باملقارنة بقيم معامل الرتكز املعينة للمواد اليت تقل فيها قيمة لو ك

 (log Kow) )أوملوغاريتم معامل التوزع بين األوكتانول والماء (لوك -2

 التعريف واعتبارات عامة 2-1

 أوم) عن مقدار ألفة مادة ما للدهون. وعلى هذا النحو، ميثل لوكأومكتانول واملاء (لو كو أ-يعّرب لوغاريتم معامل التوزع بني ع 2-1-1
ة معيـاراً أساسـياً يف تقـدير املصـري البيئـي للمـواد. وتشـتق عمليـات توزيـع عديـدة باسـتخدام لوغـاريتم معامـل التـوزع، مثـل االمتصـاص يف الرتبــ

 والرتسبات، والرتكز يف الكائنات العضوية. 

لطــور الليبيــدي يف األمســاك واملــاء مــع يف تشــابه عمليــة التــوزع بــني ا أومويتمثــل أســاس العالقــة بــني الرتكــز األحيــائي وقيمــة لــو ك 2-1-2
مقبـوًال لليبيـدات املوجـودة يف  مـن قـدرة األوكتـانول علـى أن يكـون بـديالً  أومأوكتانول واملـاء. وينشـأ سـبب اسـتخدام ك -عملية التوزع بني ع

. (Niimi, 1991) د احلوت والرتيـولنيوقابلية ذوبان املواد يف زيت كب أومأنسجة األمساك. وهناك عالقـات واضحة بدرجة عالية بني قيمة لو ك
 .(Henderson and Tocher, 1987) والرتيولني هو أحد أوفر مركبات ثالثي أسيل غليسرول اليت توجد يف ليبيدات أمساك املياه العذبة
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قدم للمـواد اجلديـدة جمموعة البيانات األساسية اليت ت متطلبات هو أحد (Kow)أوكتانول واملاء  -وتعيني معامل التوزع بني ع  2-1-3
غــري ممكنـة علــى الــدوام، علــى ســبيل  أومواملـواد القائمــة الــيت تتمتــع بأوليـة يف التبليــغ باالحتــاد األورويب. ونظــراً ألن التعيــني العملـي لقيمــة لــو ك

مشـتقة مـن قيمـة  Kowعامل التـوزع املثال يف حالة املواد الشديدة الذوبان يف املاء واملواد الشديدة األلفة للدهون، فإنه ميكن استخدام قيمة مل
النشاط. غري أنه جيب توخي أقصى درجات احلذر عند استخدام قيم العالقات الكمية بني الرتكيب والنشاط يف  -للعالقة الكمية للرتكيب 

 (على سبيل املثال املواد املخّفضة للتوتر السطحي). خمتربياً  حالة املواد اليت ال ميكن الوصول إىل حتديدها

 تجريبياً  (Kow)الطرائق المناسبة لتحديد قيم معامل التوزع بين األوكتانول والماء  2-2

، مها طريقة القارورة اهلزازة وطريقة الكروماتوغرافيا (االستشراب) السائلية أوملقيم كللتحديد التجرييب وردت طريقتان خمتلفتان  2-2-1
-EPA؛ EPA-OTS (1982)؛ EEC A.8 (1992)؛ OECD 117 (1983)؛ OECD 107 (1995)، يف توجيهـات قياسـية مثـل (HPLC)العاليـة األداء 

FIFRA (1982) ؛ASTM (1993) وال تقتصــر البيانــات املوصــى هبــا علــى البيانــات الناجتــة مــن اســتخدام طريقــة القــارورة اهلــزازة أو الطريقــة .
مـن اسـتخدام ملـواد الشـديدة األلفـة للـدهون الـيت تـذوب بـبطء يف املـاء تعتـرب البيانـات الناجتـة ا يف حالـةوفقـاً للتوجيهـات. إذ إنـه االستشرابية 

 ). (De Bruijn et al., 1989; Tolls et Sijm, 1993; OECD Guideline 123طريقة التقليب البطيء أكثر موثوقية بصفة عامة 

 طريقة القارورة اهلزازة 2-2-2

أوكتانول. ولتعيني معامل التوزع جيب بلوغ حالة  -قياس ذوبان املادة يف طورين خمتلفني، املاء وعاملبدأ األساسي للطريقة هو  
ما تقـع قيمـة االتزان بني مجيع املكونات املتفاعلة يف النظام، ومن مث يعني تركيز املـواد الذائبـة يف الطـورين. وتنطبـق طريقـة القـارورة اهلـزازة عنـد

إال علـى املـواد النقيـة القابلـة للـذوبان يف املـاء  أساساً  . وال تنطبق طريقة القارورة اهلزازة(OECD 107, 1995) 4إىل  2-يف النطاق من  أوملوك
 س.°25-20س) يف النطاق °1±أوكتانول، وجيب إجراؤها حتت درجة حرارة ثابتة (  -وع 

 طريقة الكروماتوغرافيا (االستشراب) السائلية العالية األداء 2-2-3

يف أعمـدة حتليليـة معبـأة بطـور صـلب متـاح جتاريـاً حيتـوي  (HPLC)السـائلية العاليـة األداء (االستشراب) جترى الكروماتوغرافيا  
) مربوطة كيميائياً على السيليكا. وتتحرك املواد الكيميائية احملقونة بطول العمود مبعدالت خمتلفة 18، ك8دروكربون طويلة (مثل كيسالسل ه

علـــى األمحـــاض االستشـــرابية تنطبـــق الطريقـــة  دروكربون الثابـــت. واليـــدرجـــات التـــوزع بـــني الطـــور املـــائي املتحـــرك وطـــور اهلبســـبب اخـــتالف 
مـادة الشـطف املذيبـة. وتنطبـق سـطحي، أو املـواد الـيت تتفاعـل مـع والقلويات القوية، أو املركبات الفلزية املعقدة، أو املواد املخفِّضة للتـوتر ال

. وهــذه الطريقــة ذات حساســية أقــل لوجـــود (OECD 117, 1989) 6يف النطـــاق صــفر إىل  أومعنــدما تقــع قيمــة لــو كبية االستشــراالطريقــة 
 الشوائب يف املركب املخترب باملقارنة بطريقة القارورة اهلزازة.

 طريقة التقليب البطيء 2-2-4

 De Bruijn) 8.2 إىل أوملـو ك فيهـاللمركبات الـيت يصـل  أومول على تعيني دقيق وصحيح لقيمة كـة التقليب البطيء احلصـتتيح طريق 

et al., 1989) ،(تكـّون القطـريات الدقيقـة) ويف حالة املركبـات الشـديدة األلفـة للـدهون، تكـون طريقـة القـارورة اهلـزازة معرضـة حلـدوث أخطـاء جتريبيـة .
 .أوميج من أجل احلصول على تقديرات لقيمة ك، يلزم عمل استكمال خارجي خارج حدود نطاق التدر ااالستشرابيةويف الطريقة 

ولتعيني معامل التوزّع خيلط املاء واألوكتانول واملركب املخترب حىت يتحقق االتزان فيما بينها، مث يقاس تركيز املركـب املختـرب يف   
قطـريات الدقيقـة، إىل حـد مـا، بتحقيـق كال الطورين. وميكن التغلب يف طريقة التقليب البطيء على الصعوبات التجريبية املرتبطة بتكـوين ال

ما بني األوكتانول  التقليب تدفقاً انسيابياً إىل حد وحيققحالة االتزان بني املاء واألوكتانول واملركب املخترب يف مفاعل يعرض لتقليب بطيء. 
 واملاء، ويعجل التبادل بني الطورين بدون تكوين قطريات دقيقة.

 طريقة العمود املوّلد 2-2-5
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هـي طريقـة العمـود املولّـد. ويف هـذه الطريقـة، يسـتخدم عمـود مولـِّد لتوزيـع املـادة  أومهناك طريقة أخرى متعددة املزايـا لقيـاس لـو ك 
أوكتـانول. وتشـطف املـادة  -املختربة بني طوري األوكتانول واملاء. ويعبأ العمـود مبـادة ماصـة صـلبة ويشـبع برتكيـز ثابـت مـن املـادة املختـربة يف ع 

ة الـيت انفصـلت ختربة من العمود املولد املشبع باألوكتانول باستخدام املاء. وميثل احمللول املائي الذي خيرج من العمـود تركيـز اتـزان املـادة املختـرب امل
تكــوين  تتجنــب متامــاً  عــن طــور األوكتــانول إىل طــور املــاء. وامليــزة األساســية لطريقــة العمــود املولــد باملقارنــة بطريقــة القــارورة اهلــزازة هــي أن األوىل

 4.5األقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن  أوماملســـــــــــــــتحلبات الدقيقـــــــــــــــة. لـــــــــــــــذلك، فـــــــــــــــإن هـــــــــــــــذه الطريقـــــــــــــــة مفيـــــــــــــــدة بوجـــــــــــــــه خـــــــــــــــاص لقيـــــــــــــــاس قـــــــــــــــيم لـــــــــــــــوك
(Doucette and Andren, 1987 and 1988; Shiu et al., 1988) ويتمثــل عيــب طريقــة العمــود املولــد يف أ�ــا تتطلــب أجهــزة معقــدة. ويــرد وصــف .

 .Toxic Substances Control Act Test Guidelines" (USEPA 1985)"لد يف تفصيلي لطريقة العمود املو 

 ")QSAR "استخدام قيم 6-9أيضاً م  رنظا( أومالنشاط لتعيين قيمة لو ك -استخدام قيم العالقات الكمية للتركيب  2-3
الشائعة االستخدام علـى ثوابـت أجـزاء . وتوضع الطرائق (Kow) أوملتقدير قيمة ك "QSAR"وضعت وما زالت توضع عدة قيم  2-3-1

 اجلزيء ويقوم النهج التجزيئي على إضافة بسيطة لقيم ألفة األجزاء املفردة يف اجلزيء للدهون يف أي جزيء بعينه. ويوصى باستخدام ثالثة
زء الثالـث، يف حالـة عـدم تـوفر بيانـات لتقـدير املخـاطر، اجلـ 1996)األوروبيـة،  للمفوضـيةبرامج حاسوبية جتارية يف الوثيقة التوجيهيـة التقنيـة (

 مستمدة من التجارب.

لالستخدام يف تصميم العقاقري.  CLOGP (Daylight Chemical Information Systems, 1995)وكان قد شرع يف وضع الربنامج  2-3-2
للمركبات العضوية اليت حتتوي  أومقيم لو ك. وحيسب الربنامج (Hansch and Leo, 1979)ويقوم النموذج على اإلجراءات احلسابية هلانش وليو 

. غـري أنــه ال ميكــن (S)يــت ، و/أو كرب (P)ســفور فو و هـالوجني، و ، (O)وأكســجني ، (N)وجــني ونيرت ، (H)روجني يـدوه، (C)ربــون ذرات كعلـى 
(باســتثناء مركبــات النــرتو وأكاســيد النرتوجــني).  (Formal Charges)لألمــالح وللمركبــات الــيت حتمــل شــحنات شــكلية  أومحســاب قــيم لــو ك

للمواد املتأينة، مثل الفينوالت واألمينات واألمحاض الكربوكسيلية، الشكل املتعادل أو غري املتأين وتتوقف على  أومومتثل نتائج حساب لو ك
 ,European Commission, 1996( 5فر وبــني صــ أومدروجيين. وبصــفة عامــة، يعطــي الربنــامج نتــائج واضــحة يف نطــاق قــيم لــو كيــاألس اهل

part III( غـــري أن دراســــة أجراهـــا نيمــــاال .(Niemelä, 1993)مـــع قيمــــه التقديريــــة،  أوم، الـــذي قــــارن القــــيم املقيســـة يف التجربــــة للوغـــاريتم لــــوك
 9من أقل من صفر إىل أعلى من  مأو لعدد كبري من املواد الكيميائية العضوية يف نطاق لو ك أومك أوضحت أن الربنامج يتنبأ بدقة بقيمة لو

(n = 501, r2 = 0.967) مـادة، كانـت النتـائج باسـتخدام الربنـامج  7 000. ويف دراسـة حتقـق مماثلـة أخـرى تناولـت أكثـر مـن)CLOGP (PC 

version 3.32, EPA version 1.2  :علـى النحـو التـايلr2 = 0.89, s.d = 0.58, n = 7221 أنـه ميكـن اسـتخدام . وتوضـح دراسـات التحقـق هـذه
يكــون حمــدود  CLOGP. وذكــر أن الربنــامج يــةيف حالــة عــدم تــوفر بيانــات جتريب أوملتقــدير قــيم موثــوق هبــا للوغــاريتم لــو ك CLOGP الربنــامج

ملخفضـة للتـوتر . غري أنه بالنسبة للمواد األنيونيـة ا(OECD, 1993)املوثوقية بالنسبة للمركبات االستخالبية واملواد املخفضة للتوتر السطحي. 
لة للربنامج (LAS)السطحي   .CLOGP (Roberts, 1989)، اقرتحت طريقة تصحيح لتقدير قيم معدَّ

األجـــزاء الرتكيبيـــة للجـــزيء ومعامـــل  KOWWIN (Syracuse Research Corporation)أو  LOGKOWويســـتخدم الربنـــامج  2-3-3
، (N)، ونيرتوجــني (H)، وهيــدروجني (C)كربــون الــذرات التاليــة:  علــى حتتــوي للمــواد العضــوية الــيت  أومتصــحيح. وحيســب الربنــامج قــيم لــو ك

 و/أو الزئبــق، (K)، وبوتاســيوم (Na)، وصــوديوم (Li)، وليثيــوم (Se)، وســلينيوم (P)، وفوســفور (Si)، وهــالوجني، وسيليســيوم (O)وأكســجني 
(Hg)للمركبات اليت حتمل شحنات شكلية (مثل أكاسيد النرتوجني ومركبات النرتو). وميثل حساب قيم  أوم. وميكن أيضاً حساب قيم لو ك
للمواد املتأينة، مثل الفينوالت واألمينات واألمحاض الكربوكسيلية، الشكل املتعادل أو غري املتأين، ولذلك تتوقف النتائج على األس  أوملو ك

، واألصـباغ واملـواد (Tolls, 1998)بعض املـواد املخفضـة للتـوتر السطحــي (مثــل إيثوكسـيالت الكحـول دروجيين. وقد ميكن التنبؤ بالنسبة لياهل
مـن صـفر  أوم. وعمومـاً، يعطـي الربنـامج تقـديرات واضـحة يف نطـاق لـو ك)LOGKOW (Pedersen et al., 1995)املتفككـة باسـتخدام برنـامج 

) ويوصـــى 2(اجلـــدول  CLOGP، شـــأنه شـــأن الربنـــامج LOGKOWحية الربنـــامج . وقــد مت التحقـــق مـــن صـــال(TemaNord 1995: 581) 9إىل 
 باستخدامه ألغراض التصنيف بسبب موثوقيته، وتوفره جتارياً وسهولة استخدامه.

مـادة عضـوية مجعـت مـن  800مـن جمموعـة بيانـات متباينـة مشلـت  AUTOLOGP (Devillers et al. 1995))واشـتق الربنـامج  2-3-4
، ونيرتوجني (H)، وهيدروجني (C)كربون ذرات  على للمواد الكيميائية العضوية اليت حتتوي  أومالدراسات املنشورة. وحيسب الربنامج قيم لو ك

(N) وأكسجني ،(O) وهالوجني، وفوسـفور ،(P) و/أو كربيـت ،(S). أوملألمـالح. كـذلك ال ميكـن حسـاب لـو ك أومكميكـن حسـاب لـو  وال 
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للمركبات املتأينة مثل الفينوالت، واألمينات،  أومالنرتو. وميكن حساب قيم لو كلبعض املركبات اليت حتمل شحنات شكلية، باستثناء مركبات 
حتســينات لتوســيع نطــاق انطبــاق الربنــامج دروجيين. وجتــرى حاليــاً يــواألمحــاض الكربوكســيلية، وإن كــان ينبغــي مالحظــة االعتمــاد علــى األس اهل

AUTOLOGP ووفقاً للمعلومات املتاحة يف الوقـت الـراهن، يعطـي هـذا الربنـامج قيمـاً صـحيحة، وال سـيما للمـواد الشـديدة األلفـة للـدهون (لـو .
 .(European Commission, 1996)) 5> أومك

قيــد التطــوير مبختــرب البحــوث البيئيــة التــابع لوكالــة محايــة البيئــة يف أثينــا بواليــة جورجيــا األمريكيــة،  SPARCوال يــزال النمــوذج  2-3-5
يقـوم علـى مبـادئ الديناميـة احلراريـة الكيميائيـة ولـيس  (mechanistic)هـو منـوذج آيل  SPARCوليس متاحاً بعد لالستخدام العـام. والنمـوذج 

 QSAR عــن النمــاذج الــيت تســتخدم قــيم SPARCقاة مــن بيانــات املالحظــة. لــذلك، خيتلــف النمــوذج منوذجــاً تعليليــاً يقــوم علــى معرفــة مســت
KOWWIN) و(CLOGP جملموعة تدريبية من املواد الكيميائية. وتطبـق وكالـة  أوميف أنه ليست هناك حاجة إىل بيانات مقيسة للوغاريتم لو ك

نتـائج أفضـل  SPARCمن أرقام دائرة املستخلصات الكيميائية. وال يتيح برنامج  حسب الطلب، لقائمة أحياناً  SPARCمحاية البيئة برنامج 
وحــده بصــورة عامــة  SPARC. ويســتخدم الربنــامج 5فيهــا علــى  أومإال للمركبــات الــيت تزيــد قــيم لــو ك CLOGPأو  KOWWINمــن الربنــامج 

 للمركبات غري العضوية واملركبات الفلزية العضوية.

املبنيـة علـى املنهجيـات التجزيئيـة. وتوجـد طرائـق أخـرى  أومحملة عامة عـن طرائـق تقـدير لـو ك 1اجلدول ويقدم هذا التذييل يف  
 ، لكن ينبغي أال تستخدم إال على أساس كل حالة على حدة وعلى أساس مربرات علمية مناسبة فقط.أوملتقدير قيم لوك

، المبنيـة علـى المنهجيـات أومالنشـاط لتقـدير قـيم لـو ك - طرائق استخدام العالقـات الكميـة للتركيـبل استعراض عام :1الجدول 
 (Howard and Meylan, (1997))التجزيئية 

 إحصاءات المنهجية الطريقة
CLOGP 
Hansch and Leo (1979),  
CLOGP Daylight (1995) 

 Total n = 8942,  r2= 0,917,  sd = 0,482 تصحيح عواملأجزاء جزيئية + 
Validation: n = 501,  r2 = 0,967 
Validation: n = 7221,  r2 = 0,89,  sd = 0,58 

LOGKOW (KOWWIN) 
Meylan and Howard (1995),  
SRC 

 جزءاً  140
 تصحيح عامل 260

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) 
إســهام ذرات أو جمموعــات، وفقــاً  66

 Rekker and Manhold (1992)ل:
Calibration: n = 800, r2= 0,96,  sd = 0,387 

SPARC 
قيد التطوير بوكالة محايـة البيئـة، أثينـا، 

 والية جورجيا

الرتكيــــــــــــب  يـــــــــــةعلـــــــــــى أســــــــــــاس خوارزم
 الكيميائي األساسي

 جملموعة مواد كيميائية للتدريب أوملقيم لو كال تطلب أي بيانات مقيسة 

Rekker and De Kort (1979) أجزاء جزيئية 
 تصحيح عوامل+ 

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) 98  + ًتصحيح عواملجزءا Calibration n = 1663,  r2  = 0,928,  sd = 0,3817 

Suzuki and Kudo (1990) 424  ًجزءا 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 110
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 
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Broto et al. (1984) 
ProLogP 

 Calibration: n = 1868,  me= ca. 0,4 أجزاء 110 
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 9المرفق 

 التذييل الرابع

 تأثير العوامل الخارجية والداخلية على القدرة على التراكم األحيائي للمواد العضوية

 على االمتصاصالعوامل المؤثرة  -1

. ومــن (Sijm et Linde, 1995)يتناســب معــدل امتصــاص املركبــات األليفــة للــدهون بصــورة رئيســية مــع حجــم الكــائن العضــوي  
 العوامـل ذات األمهيــة الكبــرية بالنســبة ملعـدل االمتصــاص أيضــاً عوامــل خارجيـة مثــل حجــم اجلزيئــات، والعوامـل الــيت تــؤثر يف التــوافر احليــوي،

 خمتلفة. وعوامل بيئية

 حجم الكائنات العضوية 1-1

 نظـــــراً ألن األمســـــاك الكبـــــرية تتســـــم بنســـــبة ســـــطح خياشـــــيم أقـــــل نســـــبياً بالنســـــبة للـــــوزن، فإنـــــه يتوقـــــع اخنفـــــاض ثابـــــت معـــــدل 
أن امتصاص . كما (Sijm and Linde, 1995; Opperhuizen and Sijm, 1990)يف األمساك الكبرية باملقارنة مع األمساك الصغرية  (k1) االمتصاص

؛ األمساك للمواد حمكوم أيضـاً بتـدفق املـاء عـرب اخلياشـيم؛ واالنتشـار خـالل طبقـات االنتشـار املائيـة عنـد مسـتوى الطبقـة الظهاريـة للخياشـيم
 .(ECETOC, 1995)مكونات الدم  ربط ومعدل تدفق الدم خالل اخلياشيم، وقدرة

 الجزيئات حجم 1-2

دروجيين املائي ميكن أن يؤثـر فـي امتصاص املادة. ويتوقـع فقـدان القـدرة يألن األس اهل بسهولة؛ نظراً  ال خترتق املواد املتأينة األغشية 
ذات  ) أوOpperhuizen et al., 1985; Anliker et al., 1988النفاذيـة لألغشــية بالنســبة للمـواد الــيت تكــون مسـاحة مقطعهــا املســتعرض كبـرية (

. وهكـــذا، يســـفر فقـــدان النفاذيـــة الغشـــائية بســـبب حجـــم اجلزيئـــات عـــن فقـــدان  (Opperhuizen, 1986)نـــانومرت)  4.3سلســـلة طويلـــة (> 
لالمتصاص. ويرجع تـأثري الـوزن اجلزيئـي يف الرتكـز األحيـائي إىل التـأثري يف معامـل انتشـار املـادة، ممـا يقلـل ثوابـت معـدالت االمتصـاص  كلي

(Gobas et al., 1986). 

 التوافر 1-3

يلـزم قبـل أن تكـون املـادة قــادرة علـى الرتكـز األحيـائي يف كــائن مـا أن تكـون املـادة موجـودة يف املــاء ومتاحـة للنقـل عـرب خياشــيم  
العوامل اليت تؤثر يف هذا التوافر يف الظروف الطبيعية وظروف االختبار علـى حـد سـواء الرتكـز األحيـائي الفعلـي باملقارنـة مـع وتغري األمساك. 

تركيـزات مرتفعـة  أن حتـدث توقـع ميكـنالقيمة التقديرية ملعامل الرتكـز األحيـائي. ونظـراً ألن األمسـاك تتغـذى أثنـاء دراسـات الرتكـز األحيـائي، 
املادة الكيميائية املتاح فعًال لالمتصـاص املباشـر عـن طريـق اخلياشـيم. وقـد ات العضوية، وبالتايل ينخفض جزء د الذائبة واجلسيمنسبياً للموا

أن امتصاص املواد األليفة للدهون للمواد الدبالية الذائبة يقلل توافر املـادة، وكلمـا  (McCarthy and Jimenez, 1985)أوضح مكارثي وخيمنيز 
. كما أن االمتصاص يف املواد العضوية أو اجلسيمات العضوية (Schrap et Opperhuizen, 1990)ة املادة للدهون زاد اخنفاض التوافر زادت ألف

وجيعـل مـن الصــعب  )الفيزيائيــة - الكيميائيـة اخلـواصوغـريه مــن (أو السـطوح عمومـاً قـد يكــون لـه تـأثري أثنــاء قيـاس معامـل الرتكــز األحيـائي 
لرتكـــز األحيـــائي أو الصـــفات األخـــرى املناســـبة. ونظـــراً ألن الرتكـــز يف األمســـاك يـــرتبط ارتباطـــاً مباشـــراً بـــاجلزء املتـــاح مـــن املـــادة قيـــاس معامـــل ا

ملــواد الشــديدة األلفــة للــدهون احملافظــة علــى الرتكيــز املتــاح للمــادة املختــربة يف حــدود ضــيقة ا فإنــه مــن الضــروري يف حالــةالكيميائيــة يف املــاء، 
 أثناء مدة االمتصاص.نسبياً 
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وقــد ال توجــد يف مــاء االختبــار املــواد الســهلة التحلــل األحيــائي إال ملــدة قصــرية، لــذلك قــد يكــون الرتكــز األحيــائي هلــذه املــواد  
 صغرياً. وباملثل تقلل القابلية للتطاير والتحلل املائي الرتكيز واملدة اليت تتاح فيها املادة للرتكز يف الكائنات احلية.

 العوامل البيئية 1-4

الكائن العضوي أيضاً يف امتصاص املواد. فمثًال، عندما ينخفض حمتوى املاء من فيزيولوجيا قد تؤثر البارامرتات البيئية املؤثرة يف  
. إال أنـه قـد توجـد )McKim and Goeden, 1982يمها لتلبية احتياجاهتا التنفسية (األكسجني حتتاج األمساك إلمرار مزيد من املاء على خياش

. وقد ثبت أيضاً أن درجة احلرارة قد تؤثر (Opperhuizen and Schrap, 1987)عالقة اعتماد على النوع األحيائي كما يوضح أوبرهيزن وشراب 
للتغـريات يف  ، بينمـا مل جيـد بـاحثون آخـرون أي تـأثري متسـق(Sijm et al., 1993)يف ثابت معدل االمتصاص بالنسـبة للمـواد األليفـة للـدهون 

 .(Black et al. 1991)درجة احلرارة 

 (التنقية) العوامل المؤثرة في معدل اإلزالة -2

يعتمد معدل اإلزالة بصورة رئيسية على حجم الكائن العضوي، واحملتوى من الليبيدات، وعمليـة التحـول األحيـائي يف الكـائن،  
 وألفة املادة املختربة للدهون.

 حجم الكائن العضوي 2-1

تعتمد سرعة اإلزالة، شأ�ا شأن سرعة االمتصاص، على حجم الكائن العضوي. وبسبب النسبة املرتفعة بني مسطح اخلياشيم  
تــايل إىل الـوزن يف األمســاك الصـغرية احلجــم (علـى ســبيل املثــال يرقـات األمســاك) باملقارنـة باألمســاك الكبــرية، فقـد اتضــح أن حالـة االتــزان، وبال

ســــــــمية" حتــــــــدث يف وقــــــــت أســــــــرع يف مراحــــــــل احليــــــــاة األوىل ممــــــــا حيــــــــدث يف مرحلــــــــة اليفــــــــوع أو البلــــــــوغ يف األمســــــــاك "تــــــــوازن اجلرعــــــــة ال
(Pedersen et Kristensen, 1998) وحيـــث إن املـــدة الالزمـــة للوصـــول إىل ظـــروف حالـــة االتـــزان تعتمـــد علـــى قيمـــة .k2 فـــإن حجـــم األمســـاك ،

 .حالة االتزان يف املدة املطلوبة للوصول إىل ظروفاملستخدمة يف دراسات الرتكز تؤثر تأثرياً مهماً 

 المحتوى الليبيدي 2-2

نسبة مرتفعة من املواد الدهنية تنزع يف ظروف االتـزان إىل احتـواء تركيـزات على نظراً لعالقات التوزع، فإن الكائنات اليت حتتوي  
ال اجلسمية تكون أكرب يف األمسـاك "السـمينة" مثـل األنقلـيس منهـا يف من املواد الدهنية أعلى مما حتتويه الكائنات اهلزيلة. لذلك، فإن األمح

األمســـاك النحيلـــة مثـــل القـــد. كمـــا أن "خمـــزون" الـــدهون ميكـــن أن يلعـــب دوراً يف ختـــزين املـــواد األليفـــة للـــدهون. واجلـــوع وغـــريه مـــن التغـــريات 
 اد وتؤدي إىل تأثريات مؤجلة.ميكن أن تغري احملتوى الليبيدي وتسبب انطالق مثل هذه املو الفيزيولوجية 

 )األيضاالستقالب ( 2-3

اء. وبالتـايل، ميكـن قابلة للـذوبان يف املـاستقالب والتحول احليوي إىل حتويل املركب األم إىل نواتج  االستقالب (األيض)يؤدي  2-3-1
األكثر ألفة للماء من اجلسم بصورة أسهل من إفراغ املركب األم. وعندما يعّدل الرتكيب الكيميائي ملركب ما، تتغري االستقالب إفراغ نواتج 

سلوكاً خمتلفاً يف الكائن من حيث التوزع يف األنسـجة، والـرتاكم االستقالب أيضاً عدة خصائص هلذا املركب. ونتيجة لذلك، تسلك نواتج 
اإلفــراغ وســرعته. وميكــن أن يغــري التحــول احليــوي أيضــاً مسيــة املركــب. وميكــن أن يكــون  ســبيلذلك مــن حيــث األحيــائي، واالســتمرارية، وكــ

 تعديل السمية مفيداً أو مضراً بالنسبة للكائن. وميكن أن مينع التحول احليوي تركيز املركـب يف الكـائن مـن بلـوغ قيمـة مرتفعـة حبيـث يسـبب
يف أكثر مسية مـن املركـب األم (التنشـيط احليـوي)، كمـا هـو احلـال علـى سـبيل املثـال استقاليب ناتج استجابة مسية (إبطال السمية) أو إنتاج 

 مركب البنزوبريين. حالة

ويوجد نظام حتويل حيوي متطور يف الكائنات احلية الربية، أفضل بصفة عامة منه يف الكائنات اليت تعـيش يف البيئـة املائيـة.  2-3-2
خـــتالف يف أن التحويـــل احليـــوي للمـــواد الغريبـــة عـــن احليويـــات لـــه أمهيـــة أقـــل يف الكائنـــات الـــيت تتـــنفس وقـــد يكمـــن الســـبب يف هـــذا اال
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. أمـا فيمـا يتعلـق بالقـدرة علـى التحويـل احليـوي يف (Van Den Berg et al., 1995)باخلياشـيم نظـراً أل�ـا تفـرغ املركـب بسـهولة أكـرب يف املـاء 
يف االجتـــاه التـــايل: الرخويـــات < القشـــريات < األمســـاك  حويـــل احليـــوي للمـــواد الغريبـــة تتزايـــد عمومـــاً الكائنـــات املائيـــة، فـــإن القـــدرة علـــى الت

(Wofford et al., 1981). 

 ألفة المواد للدهون -3

(أو معامــل الرتكــز األحيــائي) يف  أوموقــيم ك "k2"أظهـر بــاحثون كثــريون وجــود عالقــة ارتبــاط ســلبية خطيــة بـني قــيم ثابــت التنقيــة  
ثابـت (يعتمـد  ، بينمـا ال(Spacie and Hamelink, 1982; Gobas et al., 1989; Petersen and Kristensen, 1998)األمسـاك علـى سـبيل املثـال: 

ئي بصـفة عامـة مـع زيـادة ألفـة . وهكـذا، يزيـد معامـل الرتكـز األحيـا(Connell, 1990)على ألفة املـادة للـدهون  تقريباً  "k1" )معدل االمتصاص
هلا  ىجير  ال املادة للدهون، أي أن لوغاريتم معامل الرتكز األحيائي ولوغاريتم معامل التوزع بني األوكتانول واملاء مرتابطان يف حالة املواد اليت

 أيض مكثف.
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 9المرفق 

 التذييل الخامس
 مبادئ توجيهية لالختبارات

ترد معظم المبادئ التوجيهية المذكورة هنا بشكل مجّمـع فـي أدلـة تنشـرها المنظمـة التـي تصـدرها. وفيمـا يلـي المراجـع  -1
 الرئيسية لهذه المبادئ التوجيهية:

 Commission Regulation (EC) No 440/2008 of 30 May 2008 laying downاألوروبيـة:  للمفوضـيةاملبـادئ التوجيهيـة  (أ)

test methods pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the 

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)؛ 

 ISO guidelines: Available from the national standardisationاملبـادئ التوجيهيـة للمنظمـة الدوليـة للتوحيـد القياسـي: (ب)

organizations or ISO (Homepage: http://www.iso.org/iso/home.htm)؛ 

 املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي: (ج)
OECD guidelines for the testing of chemicals. OECD, Paris, 1993 with regular updates (Homepage: 

(http://www.oecd.org/env/testguidelines)؛ 

  املبادئ التوجيهية ملكتب الوقاية ومبيدات اآلفات واملواد السمية، ومحاية البيئة، الواليات املتحدة: (د)
OPPTS guidelines: US-EPA homepage (http://www.epa.gov/opptsfrs/home/guidelin.htm)؛ 

 ASTM: ASTMs Homepage (http://www.astm.org). Further search viaاجلمعيــة األمريكيــة لالختبــار واملــواد: )ه(

"standards". 

 )1(الختبار السمية المائية المبادئ التوجيهية -2

 OECD Test Guideline 201 (1984) الطحالب، اختبار تثبيط النمو

 Daphnia  OECD Test Guideline 202 (1984) اختبار توقف احلركة احلاد واختبار اإلنسال يف براغيث املاء من النوع

 OECD Test Guideline 203 (1992) اختبار السمية احلادة يف األمساك

 OECD Test Guideline 210 (1992) اختبار السمية يف مرحلة احلياة األوىل لألمساك

 Daphnia magna OECD Test Guideline 211 (1998)اختبار اإلنسال يف براغيث املاء من النوع 

 OECD Test Guideline 212 (1998) اختبار السمية القصرية األمد يف األمساك: يف مرحليت اجلنني والتفريخ

 OECD Test Guideline 215 (2000) اختبار منو األمساك اليافعة

  Lemna sp  OECD Test Guideline 221 (in preparation)اختبار تثبيط النمو يف نبات اللمنة من النوع 

 EC C.1 )1992السمية احلادة لألمساك (

____________________ 

 وضعت مشاريع مبادئ توجيهية.جيب استكمال القائمة الواردة أدناه بانتظام كلما اعتمدت مبادئ توجيهية جديدة أو  )1(
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 Daphnia )1992( EC C.2السمية احلادة لرباغيث املاء 

 EC C.3 )1992اختبار تثبيط الطحالب (

 EC C.14 )2001اليافعة (اختبار منو األمساك 

 EC C.15 )2001اختبار السمية القصرية األمد يف مرحليت اجلنني والتفريخ يف األمساك (

 Daphnia magna )2001( EC C.20اختبار اإلنسال يف براغيث املاء من النوع 

 ):850الختبار التأثريات البيئية (سلسلة املشاريع العامة  (OPPTS)املبادئ التوجيهية ملكتب الوقاية ومبيدات اآلفات واملواد السمية 

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  
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  
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 )2(الختبار التحلل األحيائي والالأحيائي المبادئ التوجيهية -3
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) 

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.  

OECD Test Guideline 304A (1981). Inherent biodegradability in soil. OECD guidelines for testing of chemicals 

____________________ 

 حيب استكمال القائمة الواردة أدناه بانتظام كلما اعتمدت مبـادئ توجيهية جديدة أو وضعت مشاريع مبادئ توجيهية. )2(
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OECD Test Guideline 306 (1992). Biodegradability in seawater. OECD guidelines for testing of chemicals 
 
OECD Test Guideline 307: Aerobic and Anaerobic Transformation in Soil. OECD guidelines for testing 
of chemicals. 

OECD Test Guideline 308: Aerobic and Anaerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems. OECD 
guidelines for testing of chemicals. 

OECD Test Guideline 309: Aerobic Mineralisation in Surface Water – Simulation Biodegradation Test. OECD 
guidelines for testing of chemicalsOPPTS 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 

 )3(التراكم األحيائيالمبادئ التوجيهية الختبار  -4

للجمعيـة،  التابعـة "E-47"بشأن السـمية املائيـة وتقيـيم اخلطـورة. برعايـة اللجنـة  1993، (ASTM)معايري اجلمعية األمريكية لالختبار واملواد 
 ASTM, 1993. ASTM Standards on Aquatic Toxicology andواملعنية بالتأثريات احليوية واملصري البيئي. اجلمعية األمريكية لالختبار واملواد. 

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 PCN: 03-547093-16., ISBN 0-8032-1778-7 

. دليـــل قياســـي إلجـــراء اختبـــارات الرتكـــز األحيـــائي يف األمســـاك ورخويـــات امليـــاه املاحلـــة ذات الصـــدفتني. اجلمعيـــة األمريكيـــة لالختبـــار واملـــواد
ASTM E 1022-94. 1997. Standard Guide for Conducting Bioconcentration Tests with Fishes and Saltwater Bivalve Molluscs. 

American Society for Testing and Materials 

 .EC, 1992. EC A.8. Partition coefficientالفيزيائيـة، والسـمية، والسـمية اإليكولوجيـة.  -معامل التـوزع. طـرق تعيـني اخلصـائص الكيميائيـة 

Annex V (Directive 67/548/EEC). Methods for determination of physico-chemical properties, toxicity and ecotoxicity 

 EC, 1998, EC.C.13 Bioconcentration: Flow-through Fish Test .الرتكز األحيائي. اختبار اجلريان املطرد يف األمساك

لـــة ااملبـــادئ التوجيهيـــة والوثـــائق الداعمـــة الختبـــار التـــأثريات البيئيـــة. وثـــائق عـــن مبـــادئ توجيهيـــة الختبـــار املصـــري البيئـــي ووثـــائق داعمـــة. الوك
 .EPA-OTS, 1982. Guidelines and support documents for environmental effects testingاألمريكيـة حلمايـة البيئـة. مكتـب املـواد السـمية. 

Chemical fate test guidelines and support documents. United States Environmental Protection Agency. Office of Pesticides and Toxic 

Substances, Washington, D.C. 20960. EPA 560/6-82-002. (August 1982 and updates) .أيضـاً  انظـر: Code of Federal Regulations ،
املبادئ  هلذه استكماالت آخر عن (ONLINE) مباشرة معلومات. 1993 متوز/يوليه 1 يف روجعت. النهاية حىت 790 اجلزء البيئة، محاية

 US National Technical Information System: التوجيهية

____________________ 

 حيب استكمال القائمة الواردة أدناه بانتظام كلما اعتمدت مبـادئ توجيهية جديدة أو وضعت مشاريع مبادئ توجيهية. )3(
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EPA-FIFRA, 1982  القـــانون الفيـــدرايل ملبيـــدات احلشـــرات والفطريـــات والقـــوارض. توجيهـــات للتقيـــيم، القســـم الفرعـــي"N":  الكيميـــاء: املصـــري
واســتكماالت).  1982: تقيـيم اخلطــورة. مكتـب بــرامج مبيـدات اآلفــات. الوكالـة األمريكيــة حلمايـة البيئــة (E, J & Lالبيئـي، والقســم الفرعـي 
 US National Technical Information Systemعن آخر استكماالت هلذه املبادئ التوجيهية:  اإلنرتنتمعلومات مباشرة على 

مــاء): طريقــة  -أوكتــانول -قتصــادي بشــأن اختبــار املــواد الكيميائيــة. معامــل التــوزع (عمبــادئ توجيهيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان اال
 :OECD Test Guideline 107, 1995. OECD Guidelines for testing of chemicals. Partition Coefficient (n-octanol/water) القـارورة اهلـزازة.

Shake Flask Method 

مـاء). طريقـة  -أوكتـانول  -عوالتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن اختبـار املـواد الكيميائيـة. معامـل التـوزع ( مبادئ توجيهية ملنظمة التعاون
 HPLC. OECD Test Guideline 117, 1989. OECD Guideline for testing of chemicals. Partitionالكروماتوغرافيـا السـائلية العاليـة األداء 

Coefficient (n-octanol/water), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Method 

واد الرتكــز األحيـــائي. اختبـــار اجلريـــان املطــرد يف األمســـاك. مبـــادئ توجيهيـــة ملنظمــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصــادي بشـــأن اختبـــار املـــ
 OECD Test Guideline 305, 1996. Bioconcentration: Flow-through Fish Test. OECD Guidelines for testing of Chemicals الكيميائية.

 OECD Test Guidelines الـرتاكم األحيـائي. مبـادئ توجيهيـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي بشـأن اختبـار املـواد الكيميائيـة.

305 A-E, 1981. Bioaccumulation. OECD Guidelines for testing of chemicals 

ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  ةتوجيهيــمبــادئ  .مــاء). طريقــة التقليــب البطــيء -أوكتــانول  -1. معامــل التــوزع (123توجيــه اختبــار، 
 .OECD Test Guideline 123: Partition Coefficient (1-Octanol/Water): Slow-Stirring Method .االقتصـادي الختبـار املـواد الكيميائيـة

OECD guidelines for testing of chemicals 
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