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جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة التابعة 
التفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية 

  الثابتة
  االجتماع الثالث

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ - ١٩جنيف، 

 تقرير جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة عن أعمال اجتماعها الثالث

  إضافة

   اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاريموجز بيانات خماطر

 مثاين ثريالثالث بيان خماطر إلاعتمدت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة يف اجتماعها 
ويرد  .UNEP/POPS/POPRC.1/14املشروع الوارد يف الوثيقة على أساس  .الربوم ثنائي الفينيل التجاري

  .ه بصفة رمسية حتريرومل يتمبصيغته املعدلة، خاطر امل بيانات  موجزأدناه
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اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل 
  التجاري
  موجز بيانات خماطر

ات العضوية الثابتة يف اعتمدته جلنة استعراض امللوث
   اجتماعها الثالث

  ٢٠٠٧ نوفمرب/تشرين الثاين
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  موجز تنفيذي
 بإدراج اإلثري ٢٠٠٦يوليه /قدم االحتاد األورويب ودوله األعضاء األطراف يف اتفاقية استكهومل مقترحاً يف متوز  

 من االتفاقية، وقد وافقت جلنة ٨ من املادة ١ستكهومل وفقاً للفقرة مثاين الربوم ثنائي الفينيل يف املرفق ألف من اتفاقية ا
 وهو - (c-OctaBDE)استعراض امللوثات العضوية الثابتة على أن املنتج التجاري إلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري 

ويستعرض موجز . فق دال من االتفاقية يستويف معايري الفرز الواردة يف املر–يف الواقع عبارة عن خليط كما سيتبني أدناه 
اإلثري ثنائي الفينيل سداسي وسباعي ومثاين : بيانات املخاطر املعلومات املتاحة بشأن اخلليط التجاري ومكوناته الرئيسية

  .وتساعي الربوم
يزيائياً وتستخدم اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل بوجه عام كمثبطات هلب من النوع املضاف وهي تتحد ف  

وتغطي املنتجات التجارية ). مثلما هو احلال يف مثبطات اللهب التفاعلية(مع املادة املعاجلة بدالً من االحتاد معها كيميائياً 
وتشري املعلومات املقدمة من دوائر صناعة الربوم أن اإلثري مثاين الربوم ثنائي . العديد من املتجانسات ومستويات الربومة

ي كان ينتج يف هولندا، وفرنسا، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان، واململكة املتحدة وإسرائيل، ولكنه الفينيل التجار
  ئ يف االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية والبلدان املطلة على احمليط اهلاد٢٠٠٤توقف إنتاجه منذ عام 

وطبقاً ملنتدى علوم الربوم والبيئة أنتج اإلثري مثاين الربوم . البلدان الناميةوال توجد أي معلومات تشري إىل أنه يتم إنتاجه يف 
ات يينوقد وصل اإلنتاج من هذه املادة يف أوائل األلف. ثنائي الفينيل بشكل جتاري يف أواسط سبعينات القرن املاضي تقريباً

 طناً؛ وبفرض إنتاج ٥٠لطلب أقل من  طن يف السنة، ومبرور الوقت توقف اإلنتاج فيما أصبح ا٤٠٠٠إىل أقل من 
  . طن١٨٠ ٠٠٠ سنة إنتاج فإن حجم اإلنتاج الكلي يصل إىل حنو ٣٠ طن يف السنة ملدة ٦٠٠٠

، فإن اإلطالقات ائي الفينيل التجاري مل يعد ينتجوعلى الرغم من أن الشواهد تشري إىل أن اإلثري مثاين الربوم ثن  
 خالل عمليات التخلص ال تزال املواداخلليط التجاري ويف اية فترة عمل هذه  احملتوية على املوادأثناء فترة عمل 

 البلد ا وأبلغت سويسرا عن انبعاثات من استخدام منتجات حتتوي على اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل يف هذ.موجودة
  . طنا٦٨٠ًالية تبلغ بالنسبة لكمية إمج) أسوأ الفروضاستناداً إىل تقديرات (هواء / طن٠,٣٧قدرها حنو 
وتتمثل مسارات التحلل ذات الصلة . وثبات مكونات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل يف البيئة موثق بشكل جيد  

احملددة حىت اآلن يف التحلل الضوئي والتحلل اهلوائي واأليض يف احليوان والنبات فقط ويتم ذلك عرب إزالة الربومة وإنتاج 
  . ثنائية الفينيل قد تتسم بقدر أكرب من السمية وقدرة أكرب على التراكم األحيائيإثريات أخرى مربومة

ويشكل تقييم القدرة على التراكم األحيائي ملكونات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري حتدياً رئيسياً يف   
مبا يف ذلك (درة عالية على التراكم األحيائي ولقد أظهر اإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل ق. موجز بيانات املخاطر هذا

وتضخم أحيائي يف الشبكة الغذائية، وهو ما يتفق اتفاقاً كامالً مع معدالت التخلص ) توسطة للتركيز األحيائياملالقدرة 
 على مدى كما مت رصد تضخم أحيائي يف الشبكة الغذائية بالنسبة لإلثريات سباعي الربوم ثنائي الفينيل وإن كان. املبلغة

أوكتانول، وميكن تفسري هذه احلقيقة عرب األيض الناجم عن فترة نصف العمر /أقل من املتوقع من مكافئ تفريق املاء
كما أن وجود اإلثري مثاين ). وقد ثبت هذا األمر من التجارب وفسره املؤلفون من خالل إزالة الربومة(القصرية نسبياً 

ن كانت قدرما على التراكم األحيائي من املاء إنبات واحليوان موثق بشكل جيد ووسباعي الربوم ثنائي الفينيل يف ال
نتيجة   أولتوافر اةقلل أن يعزى ذلك إما وميكن .أوكتانول لكليهما/والغذاء أقل بكثري من املتوقع من معامل تفرق املاء
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ة إزالة الربومة من اإلثري مثاين إىل عشاري الربوم وتتزايد باطراد األوراق العلمية اليت تبني عملي. همايكللاأليض أو  لعملية
 ثنائي الفينيل وحتويله إىل إثريات أخرى متعددة الربوم ثنائي الفينيل، ويعد هذا أمراً حامساً للتقييم حيث يشري إىل أن

ت متعددة الربوم  القدرة على التراكم األحيائي ميكن أن يكون يف احلقيقة نتيجة الستقالب اإلثريااالخنفاض املفترض يف
اإلبالغ بالفعل عن عملية إزالة الربومة مت   حىت اآلن ولكنوال ميكن تقدمي تقدير كمي. ثنائية الفينيل املتراكمة أحيائياً

ويعد هذا اال جماالً نشطاً لألحباث غري أن النتائج اجلديدة حتتاج إىل التقييم . بالنسبة للكائنات املائية والثدييات والطيور
  .نة استعراض امللوثات العضوية الثابتة مبجرد ظهورها يف املؤلفات ذات الصلةجانب جلمن 

وتقدم بيانات رصد احليوان والنبات يف املناطق النائية أفضل دليل على القدرة على االنتقال بعيد املدى ملكونات   
ويتأكد دور االنتقال اجلوي استناداً . ثنائي الفينيلاإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري، واإلثري سداسي وسباعي الربوم 

. وقد مت رصد القدرة على االنتقال بعيد املدى بالنسبة لإلثري عشاري الربوم ثنائي الفينيل. إىل اكتشافه يف حبريات األلب
أو األيض عرب / األقل ووقد يرجع عدم تأكيد إمكانيته بالنسبة إىل اإلثري مثاين وتساعي ثنائي الفينيل إىل اإلسهام النسيب

  .إزالة الربومة
ومل يتم رصد تأثريات ذات صلة على الكائنات املائية والرسوبيات والتربة يف الدراسات املعملية، بيد أن من   

الواضح أن ايات سلسلة التفاعل املقاسة وظروف التعرض املستخدمة يف تلك الدراسات غري كافية للخروج بتقييم سليم 
  .ئية على غرار اإلثري سداسي إىل تساعي الربوم ثنائي الفينيلملواد كيميا

ويبلغ أدىن مستوى للتأثريات الضارة غري . وتقدم املعلومات اخلاصة بالثدييات والطيور معلومات ذات صلة
ريات صلة وهلذه التأث. يوم/كغ وزن جسم/غرام ميللي٥ – ٢ة التفاعل التقليدية امللحوظ املبلغ عنه بالنسبة لنهايات سلسل

وباإلضافة إىل ذلك، فإن . بالصحة والتقييمات اإليكولوجية وبالتايل فهي تفيد يف تقييم املخاطر بالنسبة للبشر واحلياة الربية
التأثريات السمية املناعية وبصفة خاصة تأثريات السمية العصبية املتأخرة اليت مت رصدها بعد جرعة واحدة حتتاج إىل عناية 

كغ؛ / ميكروغرام٢٠٠٠ بنحو ١٥٣ –دير التركيز يف اجلسم بالنسبة لإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل وقد مت تق. خاصة
 تقترب من هذه القيمة يف العديد من ١٥٣ –وجتدر اإلشارة إىل أنه عثر على تركيزات لإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل 

  .مجالية لإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل عادة هذه العتبة امش كبرياألنواع واملواقع اجلغرافية فيما تتجاوز التركيزات اإل
 تقييم املخاطر على اإلنسان وعلى البيئة لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري املرتبطة بقدرته على بد يفوال   

ص ومظاهر خمتلفة حيث ميكنها  أن املنتج التجاري عبارة عن خليط من مكونات ذات خوامراعاةاالنتقال بعيد املدى 
 إىل البيئة نتيجة لوجودها كمكون يف منتجات اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل التجارية األخرى كما أا االنطالقأيضاً 

  .تنتج يف البيئة عن طريق إزالة برومة اإلثري عشاري الربوم ثنائي الفينيل التجاري
وهناك دراسات تقليدية للسمية . ر احملتملة للخالئط التجارية ومكونااوتبدو الصعوبة الكربى يف تقدير األخطا

غري أن تقييماً عميقاً هلذه . اإليكولوجية والسمية مل يتم فيها رصد أي تأثريات حىت يف التركيزات العالية غري املنطقية
 الربوم ثنائي الفينيل يشري إىل أن الدراسات ينظر بعني االعتبار بوجه خاص إىل اخلواص واحلركية السمية لإلثري متعدد

تصميم االختبار وظروف التعرض وايات سلسلة التفاعل املقاسة يف هذه االختبارات غري مناسبة للخروج بتقييم سليم 
 من ءبشيولذلك ينبغي النظر إىل النقص يف التأثريات املبلغة يف هذه االختبارات . ملثل هذه األنواع من املواد الكيميائية

وقد أبلغت دراسات حمددة عن أخطار خاصة مثل السمية العصبية املتأخرة والسمية املناعية واليت قد تكون ذات . ذراحل
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صلة بوجه خاص بتقييم املخاطر على صحة اإلنسان وعلى النظم اإليكولوجية، وعلى الرغم من استحالة التقدير الكمي 
 وعلى النظم اإليكولوجية استناداً إىل مستوى املعلومات احلايل، فإن هلذه التأثريات فيما خيص املخاطر على صحة اإلنسان

هذا األمر قد يكون ممكناً يف القريب العاجل إذا مت إنتاج معلومات إضافية سليمة علمياً مبعدالت مماثلة لتلك املنتجة يف 
  .السنوات األخرية

 أن مكونات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل من مت التوصل إىل نتيجة مفادها، املتوافرةواستناداً إىل الشواهد   
سداسي وسباعي اإلثري املربوم ثنائي الفينيل تؤدي على األرجح، نتيجة النتقاهلا البيئي بعيد املدى، إىل تأثريات ضارة كبرية 

  .أو البيئة مبا يربز اختاذ إجراء عاملي إزاءها/على صحة اإلنسان و
 إىل اإلثري املربوم الفينيل إلثري مثاين وتساعي الربوم ثنائيمن ا بإزالة الربومة دة املتعلقةواستناداً إىل األدلة املتزاي

 من االتفاقية من ٨ املادة من) أ (٧الفقرة ت عليه ضوية الثابتة، وبالنظر إىل ما نصثنائي الفينيل املتميز خبواص امللوثات الع
، من ثري مثاين الربوم ثنائي الفينيلستنتج أن مكونات اإلي ملضي قدماً، مينع املقترح من اعدم وجود يقني علمي كامل الأن 

تساعي الربوم ثنائي الفينيل تؤدي على األرجح، نتيجة النتقاهلا البيئي بعيد املدى، إىل تأثريات ضارة كبرية مثاين واإلثري 
  .أو البيئة مبا يربر اختاذ إجراء عاملي إزاءها/على صحة اإلنسان و
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  دمةاملق  - ١
اتفاقية استكهومل عبارة عن معاهدة عاملية حلماية صحة اإلنسان والبيئة من امللوثات العضوية الثابتة واملدرج أثىن 

وتعترب امللوثات العضوية الثابتة مواداً كيميائية تظل على حالتها يف البيئة لفترات طويلة مث . عشر منها حالياً يف االتفاقية
وقد قدم . اسع وتتراكم يف الكائنات احلية وميكنها التسبب يف إحلاق الضرر باإلنسان والبيئةتنتشر جغرافياً على نطاق و

 بإدراج اإلثري مثاين ٢٠٠٦يوليه / يف اتفاقية استكهومل مقترحاً يف متوزاًاالحتاد األورويب ودوله األعضاء باعتبارهم أطراف
 من االتفاقية وقد وافقت جلنة استعراض ٨ من املادة ١ وفقاً للفقرة الربوم ثنائي الفينيل يف املرفق ألف من اتفاقية استكهومل

 وهو يف الواقع عبارة عن خليط –امللوثات العضوية الثابتة على أن املنتج التجاري لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري 
  . يفي مبعايري الفرز الواردة يف املرفق دال من االتفاقية– أدناه حكما هو موض

  اهلوية الكيميائية للمادة املقترحة  ١-١
وهناك العديد من املكونات يف املنتج التجاري هلا . خيتص هذا املقترح باإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري  

لذا يركز موجز بيانات املخاطر هذا على تقييم املكونات اإلفرادية للمنتج التجاري مث . خواص وخماطر حمتملة خمتلفة
  .لتجميع النهائي لتقييم شامل للمنتج التجاري ذاتها

ويعتقد أن ما ينتج من اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري قليل إن كان هناك ما ينتج بالفعل منذ توقف   
ورد جتارياً عبارة واإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل امل. ٢٠٠٤املورد الرئيسي املوجود يف أمريكا الشمالية عن اإلنتاج يف عام 

أقل من أو يساوي )  داخل الدول األعضاء باالحتاد األورويب٢٠٠١طبقاً لبيانات عام (عن خليط معقد يتكون منطياً من 
 يف املائة أيزومرات اإلثري سداسي الربوم ١٢ يف املائة أيزومرات اإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل وأقل من أو يساوي ٠,٥

 يف ٣٣ يف املائة من أيزومرات اإلثري سباعي الربوم ثنائي الفينيل وأقل من أو يساوي ٤٥وأقل من أو يساوي ثنائي الفينيل 
 يف املائة من أيزومرات تساعي الربوم ثنائي ١٠املائة من أيزومرات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل وأقل من أو يساوي 

وقد يكون تركيب املنتجات األقدم أو . إلثري عشاري الربوم ثنائي الفينيل يف املائة من ا٠,٧الفينيل وأقل من أو يساوي 
  .املنتجات املنتجة يف بلدان غري بلدان االحتاد األورويب خمتلفاً عن ذلك

ويباع اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري كدرجة تقنية حتت الرقم املسجل يف دائرة املستخلصات الكيميائية   
(CAS)ومر اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل أليز.  

اإلثري مثاين الربوم ثنائي (اإلثري ثنائي الفينيل ومشتقات مثاين الربوم   :ويل للكيمياء البحتة والتطبيقيةاالسم لدى االحتاد الد
  )OctaBDE          الفينيل 

  ، ومشتق مثاين الربوم-oxybis ’1,1رتين؛ ب والأكسيد مثاين الربوم ثنائي الفينيل؛ مثاين الربوم فينوكس البرتين  :املترادفات
  0-52-32536  :الرقم يف دائر املستخلصات الكيميائية

  C12H2Br8O  :ئيةيالصيغة اجلز
  801.38  :الوزن اجلزيئي
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  )x+y=8 (:التركيب الكيميائي
  
  
  

. خالل الفترة املاضيةكان هناك ثالثة مثبطات هلب من اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل متاحة على حنو جتاري   
ويشار إليها باإلثري مخاسي ومثاين وعشاري الربوم ثنائي الفينيل ولكن كل منتج من الثالثة عبارة عن خليط من اإلثريات 

وجد مترادفات واختصارات عديدة لإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل تو. يل بدرجات متفاوتة من الربومةثنائية الفين
  :اهوهي مبينة أدن

  PBBEs – إثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل ≡إثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل   
  PBBOs – أكاسيد متعددة الربوم ثنائية الفينيل ≡أكاسيد متعددة الربوم ثنائية الفينيل   
  PBDPEs – إثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل ≡إثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل   
  PBDPOs - أكاسيد متعددة الربوم ثنائية الفينيل ≡كاسيد متعددة الربوم ثنائية الفينيل أ  
 فيما ،يف هذه الوثيقة) HeptaBDEمثل ( بعدد ذرات الربوم ان املسبوقBDE وPBDEوسيستخدم االختصاران   

  ).c-OctaBDEمثل  (C - سيعرف اخلليط التجاري باحلرف
ات اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل التجارية استناداً إىل عينات تركيبية  أدناه تركيب١-١ويرد يف اجلدول   

وهذه هي املواد اليت كانت تستخدم يف االختبارات األخرية واستخدمت كأساس لتقارير . من موردي االحتاد األورويب
) ٢٠٠٦( وآخرون La Guardia أبلغ وقد.  للمواد التجارية الثالث(RAR)تقييم املخاطر الصادرة عن االحتاد األورويب 

  .مؤخراً عن معلومات إضافية بشأن تركيب اخلالئط التجارية
وبالتايل فإن اخلليط التجاري الذي تغطيه هذه الوثيقة عبارة عن جمموعة مؤلفة معقدة من اإليزومرات   

 موجز بيانات املخاطر هذا على وسريكز. واملتجانسات على النحو احملدد يف جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة
سلسلة السداسي والسباعي والثماين ومتماثالت التساعي يف حني يتم تغطية اخلماسي ومتماثالت العشاري من خالل 

ومتيل املطبوعات العلمية إىل تقدمي هويات متجانسات اإلثري ثنائي الفينيل متعدد . اخلالئط التجارية اخلاصة بكل منها
  :نظام الترقيم القائم على نظام ثنائي الفينيل متعدد الكلورالكلور باستخدام 

) HexaBDE، أحد مشتقات سداسي الربوم، -oxybis-'1,1برتين، (اإلثريات سداسية الربوم ثنائية الفينيل  §
؛ الرقم لدى االحتاد الدويل للكيمياء البحتة 3-80-68928الرقم يف دائرة املستخلصات الكيميائية (

 )BDE-169 وBDE-128 بني والتطبيقية يقع

) HeptaBDE، أحد مشتقات سداسي الربوم، -oxybis-'1,1برتين، (اإلثريات سباعية الربوم ثنائية الفينيل  §
؛ الرقم لدى االحتاد الدويل للكيمياء البحتة 0-60-36483الرقم يف دائرة املستخلصات الكيميائية (

 )BDE-193 وBDE-170والتطبيقية يقع بني 
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) OctaBDE، أحد مشتقات سداسي الربوم، -oxybis-'1,1برتين، (انية الربوم ثنائية الفينيل اإلثريات مث §
؛ الرقم لدى االحتاد الدويل للكيمياء البحتة 0-52-32536الرقم يف دائرة املستخلصات الكيميائية (

 )BDE-205 وBDE-194والتطبيقية يقع بني 

) NonaBDE، أحد مشتقات سداسي الربوم، -oxybis-'1,1، برتين(اإلثريات تساعية الربوم ثنائية الفينيل  §
؛ الرقم لدى االحتاد الدويل للكيمياء البحتة 1-56-63936الرقم يف دائرة املستخلصات الكيميائية (

 )BDE-208 وBDE-206والتطبيقية يقع بني 

  قييم املخاطر الصادرة عن االحتاد األورويبتركيب اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل كما هو مبني يف تقارير ت ١-١اجلدول 
  النسبة املئوية لتركيبة املنتج التجاري

  املكون  -عشاري  -مثاين  -مخاسي
١٩٩٧  ١٩٩٧  ٢٠٠٠  ١٩٩٧  

      ٠,٢٣     الربوم ثنائي الفينيلياإلثري ثالث
      ٣٦,٠٢  ٣٣,٧ اإلثري رباعي الربوم ثنائي الفينيل
      ٥٥,١٠  ٥٤,٦ اإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل
    ٥,٥  ٨,٥٨  ١١,٧ اإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل
    ٤٢,٣     اإلثري سباعي الربوم ثنائي الفينيل

  ٠,٠٤  ٣٦,١     اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل
  ٢,٥  ١٣,٩     اإلثري تساعي الربوم ثنائي الفينيل
  ٩٧,٤  ٢,١     اإلثري عشاري الربوم ثنائي الفينيل

الفعل مناقشة التعقيد بالنسبة لوضع موجز بيانات خماطر خليط معقد من جانب جلنة استعراض امللوثات لقد مت ب  
وال توجد جمموعة بيانات كاملة إلجناز . العضوية الثابتة فيما يتعلق باخلليط التجاري من اإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل

لذا مت إدراج القدر املتاح من املعلومات يف موجز . ناته اإلفراديةموجز بيانات خماطر بالنسبة للخليط التجاري أو مكو
وقد كانت املعلومات شحيحة بوجه خاص بالنسبة لإلثريات من سباعي إىل تساعي الربوم ثنائي . بيانات املخاطر هذا

الكمي غري ممكن هذه األيام وال يزال التقدير . الفينيل ولكن هناك اهتمام متزايد يف اتمع العلمي لتغطية هذه املتجانسات
ولكنه قد يكون ممكناً يف القريب العاجل يف حال إنتاج معلومات إضافية سليمة علمياً مبعدل مماثل ملا مت إنتاجه يف 

  .السنوات األخرية

   من املعلومات الواردة يف املرفق دال جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتةاستنتاج  ٢-١
مللوثات العضوية الثابتة بتقييم املعلومات الواردة يف املرفق دال وخلصت إىل أن املقترح قامت جلنة استعراض ا  

  ).٢/٦ –مقرر جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة ( واملرفق دال من االتفاقية ٨يفي مبتطلبات املادة 
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  مصادر البيانات  ٣-١
، (Environment Canada, 2004) والتقييم الكندي ،(EC, 2003)كان كل من تقرير تقييم املخاطر لالحتاد األورويب   

هم املصدر الرئيسي للمعلومات اليت استخدمتها جلنة استعراض ) ١٩٩٤(ومقتطفات من تقرير منظمة الصحة العاملية 
واليابان وقد قدمت معلومات أخرى من كندا واجلمهورية التشيكية وأملانيا . امللوثات العضوية الثابتة يف فرز املرفق دال

وليتوانيا والنرويج وسويسرا وتركيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية ومن منظمة غري حكومية وهي صندوق 
 ومن املنظمة الصناعية، منتدى علوم (IPEN)الصحة البيئية بالنيابة عن الشبكة الدولية للتخلص من امللوثات العضوية الثابتة 

وبالنظر إىل كم املعلومات العلمية اجلديدة الضخمة الذي ينتج هذه .  على ما مت أثناء الفترة التشاوريةالربوم والبيئة، عالوة
  .األيام مت عمل استعراض للمؤلفات العلمية اجلديدة ومت استخدامه كمصدر أساسي للبيانات يف هذا التقرير

  حالة هذه املادة الكيميائية يف االتفاقيات الدولية  ٤-١
مت إدراج اإلثري مثاين الربوم ثنائي : OSPARاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي اتفاقية مح •

ويف إطار القائمة املراجعة أدرج ). ٢٣٦رقم  (OSPARالفينيل يف قائمة املواد املنتقاة بقوائم اتفاقية 
أو /يقها ألنه ال يتم إنتاجها و وخيص املواد اليت مت تعل–اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل حتت القسم جيم 

 أو تستخدم يف نظم حمتواه بشكل واف مبا جيعلها ال تشكل OSPARاستخدامها يف مناطق نفوذ اتفاقية 
 .ديداً للبيئة البحرية

، االتفاقية املعنية بانتقال تلوث اهلواء العابر للحدود بعيد UNECE األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا جلنة •
جيري النظر يف إدراج اإلثري مثاين : (POPs) وبروتوكوهلا املعين بامللوثات العضوية الثابتة (LRTAP)املدى 

  .الربوم ثنائي الفينيل التجاري طبقاً إلجراءات الربوتوكول

  همة ملوجز بيانات املخاطراملعلومات ملخص امل  -٢

  املصادر  ١-٢
 املنتج التجاري كان ينتج يف هولندا وفرنسا واململكة تشري املعلومات املقدمة من دوائر صناعة الربوم إىل أن  

 يف االحتاد األورويب والواليات ٢٠٠٤املتحدة والواليات املتحدة األمريكية واليابان وإسرائيل ولكنه مل يعد ينتج منذ عام 
  .جه يف البلدان النامية وال توجد معلومات تشري إىل أنه يتم إنتائاملتحدة األمريكية واملناطق املطلة على احمليط اهلاد

حيث يتم احتادها . وتستخدم اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل بوجه عام كمثبطات للهب من النوع املضاف  
ويعين ذلك أن هناك ). مثلما هو احلال يف مثبطات اللهب التفاعلية(فيزيائياً مع املادة املعاجلة بدالً من احتادها معها كيميائياً 

وتشري دوائر الصناعة إىل أن اإلثري مثاين الربوم ثنائي .  مثبط اللهب خارج املادة املعاجلة ملسافة معينةانتشار قدرة على
ويف أوروبا، يستخدم هذا اإلثري أساساً يف بوملرات . الفينيل يستخدم عادة بالترافق مع ثالث أكسيد األنتيمون

 يف املائة من ٩٥ويستخدم .  يف املائة يف املنتج النهائي١٨ – ١٢  بنسبة وزن(ABS) سترين – بيتادين –االكريلونتريل 
 وتشمل االستخدامات الفرعية .(ABS)إمجايل اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل املورد يف االحتاد األورويب يف بوملرات 

 (PBT) والبويل بيوتيلني تريافتاالت (HIPS) يف املائة بوملرات البويل ستريين عايل التأثري ٥األخرى واليت متثل النسبة الباقية 
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ات تتحد مثبطات اللهب ويف بعض التطبيق. املنتج النهائي يف املائة يف ١٥ – ١٢والبويل آميد وبنسب وزن منوذجية بني 
وتستخدم هذه الكريات فيما بعد . بنسب أعلى قليالً من مثبطات اللهب) خليط مطاط ولدائن(مع البوملر لتكوين كريات 

  .خطوة ملعاجلة البوملر إلنتاج منتجات بنسب مماثلة للنسب الواردة أعالهيف 
وتستخدم املنتجات من البوملرات املوهنة بالنسبة للهب منطياً يف العلب اخلارجية ملعدات املكاتب وماكينات   

لني يي الفينيل النايلون والبويل إثوتشمل االستخدامات األخرى املبلغ عنها بالنسبة لإلثري مثاين الربوم ثنائ. األعمال التجارية
 نورمالدهايد والبوليستر غري –والبويل كربونات وراتنجات الفينول ) ١٩٩٤منظمة الصحة العاملية، (منخفض الكثافة 

منظمة الصحة العاملية، (ويف املواد الالصقة وطبقات الطالء ) ١٩٩٤منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، (املشبع 
١٩٩٤.(  

لبيئة البد وأن تكون وبفرض أن اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري مل يعد ينتج بعد، فإن اإلطالقات إىل ا  
يات اليت متت يف املاضي إضافة إىل اإلطالقات خالل فترة عمل األصناف احملتوية على اخلالئط التجارية ويف لممرتبطة بالع

ويوفر استعراض املعلومات املقدم من الجوارديا وآخرون .  أثناء عمليات التخلصاية فترة عمل وعمر هذه األصناف
ومن أمثلة ذلك، يعرض . تقديرات للمسامهة النسبية لكل متجانس يف أسواق خمتلفة وخالل فترات زمنية متباينة) ٢٠٠٦(

  .٢٠٠١ حسابات خاصة باملنتجات التجارية األوروبية يف عام ١-١الشكل 
ن وجود بعض األرقام بشأن إنتاج سنوي من هذا اخلليط، ال توجد قيم دقيقة بشأن كمية الثماين وعلى الرغم م  

أو املتماثالت اإلفرادية يف األصناف املوجودة يف اخلدمة ويتم التخلص منها على الصعيد العاملي، ولكن بالنظر /التجاري و
فإنه ينبغي توقع كمية إمجالية يف ) ١٩٩٤لصحة العاملية، منظمة ا(سنة / طن٦ ٠٠٠إىل الرقم املقدر من اإلنتاج والبالغ 

وطبقاً ملنتدى علوم الربوم والبيئة، فإن اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل مت طرحه جتارياً يف .  طن٦١٠ – ٥١٠حدود 
سنة ومبرور / طن٤ ٠٠٠ وصل اإلنتاج إىل أقل من األلفينياتوحبلول أوائل . منتصف سبعينات القرن املاضي تقريباً

 طن يف ٦ ٠٠٠ عاماً من اإلنتاج مبعدل ٣٠وعلى هذا وبفرض .  طن٥٠٠الوقت توقف اإلنتاج وقدر الطلب بأقل من 
  . طن وهذا الرقم يف حدود املدى املعروض١٨٠ ٠٠٠السنة حنصل على 

تجات يف األسواق األوروبية يف عام  املسامهة النسبية املقدرة ملتجانسات اإلثريات املربومة ثنائية الفينيل يف املن١-١الشكل 
  .يرجى مراعاة القياس اللوغاريتمي. ٢٠٠٦وقد مت حساا من البيانات اليت نشرها الجوارديا وآخرون، . ٢٠٠١

  
 

  
  
  
  
  

 

 

املسامهة النسبة لإلثريات متعددة الربوم ثنائية الربوم ثنائية الفينيل يف املركبات 
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، عن انتشار انبعاثات يف سويسرا من جراء استخدام منتجات حتتوي على )٢٠٠٢(وقد أبلغ مورف وآخرون   
 ٦٨٠إلمجايل خمزون قدره ) استناداً إىل تقديرات احلالة األسوأ(هواء / طن٠,٣٧ الفينيل تقدر بنحو اإلثري مثاين الربوم ثنائي

  .طناً

   البيئياملصري  ٢-٢
  الثبات  ١-٢-٢

يتوقع عدم حدوث حتلل أحيائي هوائي لإلثريات من سداسي إىل تساعي الربوم ثنائي الفينيل استناداً إىل تقديرات   
 يوماً ٢٨لنسبة للتحلل األحيائي كما أنه ال حيدث حتلل استناداً إىل امتصاص األكسجني ملدة  كاستثناء باBIOWINشبكة 

  .(OECD 301D)يف قنينة اختبار مغلقة 
 واإلثري عشاري ٢٠٧ و٢٠٦عن حتلل لإلثري تساعي الربوم ثنائي الفينيل ) ٢٠٠٥(وأبلغ جرييك وآخرون   

وم ثنائية الفينيل يف ظروف الهوائية باستخدام تربة من رواسب ااري وقد تأكد الربوم ثنائي الفينيل إىل إثريات مثانية الرب
 ).٢٠٠٦؛ وهي وآخرون، ٢٠٠٦جول وآخرون، (هذا التحلل يف دراسات أخرى 

 إىل ٣٠,٤دروكسيل اجلوي تتراوح من ي فترات نصف عمر للتفاعل مع جذور اهلAOPWINوتتوقع شبكة  
إال أنه يتوقع امتصاص اإلثريات من سداسي .  تساعي الربوم ثنائي الفينيل على التوايل يوماً لإلثريات من سداسي إىل١٦١

أو اجلاف /إىل تساعي الربوم ثنائي الفينيل يف اجلو بواسطة اجلسيمات العالقة يف اهلواء مث ترتع عرب الترسيب الرطب و
  .تقدم لألغراض املرجعيةويالحظ أن فترات نصف العمر املتوقعة مل يتم إثباا جتريبياً وإمنا 

ماء /ل ميثانولية الفينيل يف مصفوفات خمتلفة مثوقد متت دراسة التحلل الضوئي للعديد من اإلثريات املربومة ثنائ  
بيترمان وآخرون، ( دقيقة ١٢٠حيث مت تعريض أنبوب من البويل إثيلني حمكم الغلق لضوء الشمس الطبيعي ملا يقرب من 

؛ وبوجه عام كان التحلل أسرع بالنسبة لإلثريات ثنائية الفينيل األعلى )٢٠٠٦رادو وآخرون، سانشيز ب(أو ماء ) ٢٠٠٣
 عمر كيميائية ضوئية قصرية فبفترة نص) ٢٠٠٦رين وآخرون، (وقد أفاد . يف الربومة منها يف املتجانسات األقل برومة

لل ضوئية مائية سريعة إلزالة الربومة له وحتويله إىل  يف النظم املائية مع عملية حت١٥٣لإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل 
  .بعض املتجانسات األكثر شيوعاً من اإلثري مخاسي ورباعي الربوم ثنائي الفينيل

  التراكم األحيائي  ٢-٢-٢
ختتلف القدرة على التراكم األحيائي اختالفاً كبرياً فيما بني مكونات اخلليط التجاري وللتيسري سيتم تقدمي   

  .يم اخلاص بعمليات التراكم األحيائي املختلفة لكل مكون على حدةالتقي
  التركيز األحيائي من املاء  ١-٢-٢-٢

وقد قامت اململكة املتحدة . يعتقد أن التركيز األحيائي من املاء ذو صلة فقط باإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل  
د الكيميائي للتفتيش واالختبار وتوصلت إىل معاملي تركيز أحيائي بإعادة حتليل بيانات التركيز األحيائي الصادرة عن املعه

  ).كالمها إثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل (E وDكغ تقريباً للمكونني / لتر٢,٥٨٠كغ و/ لتر٥,٦٤٠يصالن إىل 
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وبفرض ). ٢٠٠٣اجلماعة األوروبية، (وقد مت اإلبالغ عن قيم ملعامل التركيز األحيائي بالنسبة لسمك الشبوط   
أن التركيزات الفعلية ملكونات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري عند أو بالقرب من القيمة املبلغة لتحلل املادة يف 

؛ ٩,٥لتر فإن معامل التركيز األحيائي لإلثريات مثاين الربوم ثنائي الفينيل يكون أقل من / ميكروغرام٠,٥املاء واليت تبلغ 
 تقريباً وبالنسبة لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل ٣,٨ – ١,١ثري سباعي الربوم ثنائي الفينيل أقل من ويكون بالنسبة لإل

وقيم معامل التركيز األحيائي تلك أقل مما هو متوقع من قيم معامل .  تقريبا٣٦ً – ١٠التجاري يكون املعامل أقل من 
  . التوافر األحيائي أو األيض أو كليهماالخنفاض أنه نتيجة فصل األكتانول عن املاء للمادة وميكن تفسري ذلك على

  التراكم والتضخم األحيائيان من جراء تعرض الغذاء  ٢-٢-٢-٢
يتوقع أن يكون التعرض بالبلع عن طريق الفم هو أكثر مسارات التعرض صلة بالنسبة هلذه املواد الكيميائية وقد   

 بالنسبة لإلثري سداسي ٣ و١تراكم يف رسوبيات نباتية وحيوانية بني عن معامالت ) ٢٠٠٦(أبلغ فان بيوسكوم وآخرون 
 يف املائة من التعرض ١٠٠وسباعي الربوم ثنائي الفينيل يف صنفني من أمساك املياه العذبة يف إسبانيا وكان االستنتاج أن 

 (Barbus graellsii) ومسك الرببيس (Alburnus alburnus)يرتبط بالغذاء أو بالغذاء زائد الرسوبيات بالنسبة للسمك األبيض 
 .على التوايل

مت تقييم االنتقال والتراكم بالنسبة لإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل عن طريق جتربة تغذية مقننة ألمساك و
وم  يف املائة يف املتوسط من إمجايل حمتوى اإلثري متعدد الرب٩٥وكان . (Salmo salar)مزارع من نوع سلمون األطلسي 

إيزوزاري وآخرون، (ثنائي الفينيل يف الغذاء املتراكم يف السلمون ككل عبارة عن إثري سباعي الربوم ثنائي الفينيل 
٢٠٠٥.(  

بريو وآخرون، (وقد ظهرت القدرة على التضخم األحيائي بالنسبة لإلثري سداسي وسباعي الربوم ثنائي الفينيل   
كما ظهرت نفس القدرة مؤخراً بالنسبة لإلثري ) ٢٠٠٤ وآخرون، ؛ وتومي٢٠٠٦؛ وسورمو وآخرون، ٢٠٠٦؛ ٢٠٠٤

  ).٢٠٠٦لو وآخرون، (عشاري ثنائي الفينيل 
ومل يتم رصد التضخم األحيائي يف الشبكة الغذائية بالنسبة لإلثري مثاين وتساعي الربوم ثنائي الفينيل يف نظام   

بريو (وان بدءاً من العوالق البحرية إىل أصناف األمساك إيكولوجي مائي ولكن مت اكتشاف املتجانسات يف النبات واحلي
  ).٢٠٠٦وآخرون، 

  التراكم األحيائي من جراء التعرض للرسوبيات  ٣-٢-٢-٢
عن تراكم أحيائي سريع لإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل يف الديدان احللقية ) ٢٠٠٥(أبلغ سيباريس وهال   

. يق التعرض عرب الرسوبيات مع اختالفات بني اإليزومرات ويف مسار التلوث عن طر(Lumbriculus variegates)املائية 
 ومت ١٥٤إلثري املربوم ثنائي الفينيل ل بالنسبة ١,١ ± ٩,١كما مت رصد معامل تراكم للرسوبيات النباتية واحليوانية قدره 

  .١- يوم٠,٠١٦ ± ٠,٠٣٢ وكان ثابت معدل التطهري حنو ١٥رصد أقصى قيمة للتركيزات يف اليوم 
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  احلركية السمية والعالقة باأليض  ٤-٢-٢-٢
ميكن حساب القدرة على التراكم األحيائي والتضخم األحيائي هلذا النوع من اجلزيئات باستخدام مناذج احلركية 

زيد من عدم وتثري االختالفات بني اإليزومرات والعمليات املبلغ عنها إلزالة الربومة امل. السمية استناداً إىل األيض والتخلص
  .اليقني عند استعراض البيانات امليدانية

  يف دراسة غذائية على أمساك الشبوط إىل معدالت تطهري بقيمة ) ٢٠٠٤(توصل ستابلتون وآخرون  وقد  
والحظ . ١٥٣ لإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل ٣ ± يف املائة ٤ وكفاءة امتصاص قيمتها ١-  يوما٠,٠٣٦ ± ٠,٠٥١

 Cyprinus)يف دراسات غذائية على مسك الشبوط الشائع ) ب٢٠٠٤(وستابلتون وآخرون ) ٢٠٠٣(كر ستابلتون وبي

carpio) إىل اإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل ١٨٣ عملية واضحة وسريعة إلزالة برومة اإلثري سباعي الربوم ثنائي الفينيل 
لفينيل داخل األنسجة املعوية لسمك الشبوط بعد تناوله  وأيزومر آخر غري معروف من اإلثري سداسي الربوم ثنائي ا١٥٤

ستابلتون وآخرون، (وقد ثبت يف دراسات خمتربية حدوث إزالة برومة ميكروسومية يف األمساك . واستهالكه لغذائه
٢٠٠٦.(  

ت  لثالثة تركيزا(Salvelinus namaycush)بتعريض أمساك تروتة من حبرية جوفينيل ) ٢٠٠٤(وقام تومي وآخرون   
 يوماً ١١٢ يوماً وأعقبها ٥٦يف املخترب ملدة )  ذرات بروم١٠-٣( متجانساً لإلثريات املربومة ثنائية الفينيل ١٣غذائية من 

 ٨٥مثل املتجانسان ( لبعض متجانسات اإلثري املربوم ثنائي الفينيل (t1/2's)وقد كانت فترات نصف العمر . بغذاء نظيف
وكتانول هلذين املتجانسني، يف حني كانت فترات داً إىل مكافئ تفريق املاء من األاأقل بكثري من املتوقع استن) ١٩٠و

أطول بكثري ) ١٥٤ و١٥٣ و٧٧ و٦٦مثل املتجانسات (نصف العمر للمتجانسات األخرى لإلثري املربوم ثنائي الفينيل 
وقد كان . ر ذلك بعملية إزالة الربومةويفس. وكتانول لتلك املتجانساتداً إىل مكافئ تفريق املاء عن األمن املتوقع استنا

متجانس غري معروف لإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل واملتجانس (اكتشاف ثالثة متجانسات لإلثري املربوم ثنائي الفينيل 
يف أمساك مل تكن ضمن عملية التغذية أو ضمن أمساك )  ومتجانس غري معروف لإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل١٤٠
  .عة للمراقبة دليالً آخر على إزالة الربومة لإلثريات املربومة ثنائية الفينيلخاض

ولقد متت دراسة دور مستويات التعرض يف معدالت التخلص للعديد من املواد الكيميائية مبا فيها اإلثري سداسي   
إليكولوجية ضمن سياق مشروع  للسمية اINIA وخمترب I ، جامعة بوردوLPTC من جانب خمترب ١٥٣الربوم ثنائي الفينيل 

ECO-1AINIA-1100 التابع ألحباث LRI-Cefic . وقد مت احلصول على معدالت تطهري لكل من مسك اإلبراميسSparus 

aurata وبلح البحر األزرق Mytilus edulis)  ،٢٠٠٦الونسو وآخرون.(  
إلثري مخاسي الربوم ثنائي ايف الثدييات مثل كما مت اكتشاف إزالة الربومة لإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل   

كريكيغارد وآخرون، (واإلثري عشاري الربوم ثنائي الفينيل يف األبقار ) ٢٠٠٧كيو وآخرون، (الفينيل التجاري يف اجلرذان 
٢٠٠٧.(  

نيل عن ثابت ملعدل التطهري لإلثري سداسي الربوم ثنائي الفي) ٢٠٠٧درويالرد وآخرون، (وأفادت دراسة حديثة   
  . يف املائة من اجلرعة املعطاة٥٠ مع االحتفاظ حبوايل (Falco sparverius) يف صقر أمريكي يافع ١-  يوم٠,٠١٦قدره 
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أنسجة حية مزروعة سيلوستيكياً لتعريض طائر الزرزور األورويب ) ٢٠٠٧(واستخدم فان دين ستني وآخرون   
(Sturnus vulgaris)١٩٦( ووجدوا متجانسات لإلثري الثماين الربوم ثنائي الفينيل ٢٠٩  لإلثري عشاري الربوم ثنائي الفينيل 

يف العضالت والكبد إضافة إىل اإلثري عشاري ) ٢٠٨ و٢٠٧ و٢٠٦(واإلثريات تساعي الربوم ثنائي الفينيل ) ١٩٧و
  . وهو ما أعطى مؤشرات على إزالة الربومة يف الطيور٢٠٩الربوم ثنائي الفينيل 

  للقدرة على التراكم األحيائيتقييم متكامل   ٥-٢-٢-٢
والتضخم ) مبا يف ذلك قدرة متوسطة على التركيز األحيائي(تبني أن هناك قدرة كبرية على التراكم األحيائي   

  .األحيائي يف الشبكة الغذائية لإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل؛ وهي تتسق متاماً مع معدالت التخلص املبلغة
ئي يف الشبكة الغذائية بالنسبة لإلثري سباعي الربوم ثنائي الفينيل وإن كان على كما ثبت حدوث تضخم أحيا  

وكتانول؛ وميكن تفسري ذلك بأن مرجعه األيض الناتج يف فترة نصف ملتوقع من مكافئ فصل املاء عن األمدى أقل من ا
  ).ثبت ذلك جتريبياً وأرجعه املؤلفون إىل إزالة الربومة(عمر قصرية نسبياً 

د اإلثري مثاين وتساعي الربوم ثنائي الفينيل يف احليوان والنبات موثق بشكل جيد ولكن القدرة على ووجو  
وميكن للتوافر . وكتانول لكليهماملتوقع من مكافئ فصل املاء عن األتراكمهما أحيائياً من املاء والغذاء أقل بكثري من ا

 أعداد الورقات العلمية اليت تثبت إزالة برومة اإلثري باطراد وتتزايد .األحيائي أو األيض أو لكليهما معاً تربير هذه احلقيقة
 الربوم ثنائي الفينيل إىل إثريات أخرى متعددة الربوم ثنائية الفينيل؛ ويعد هذا أمراً حامساً للتقييم مثاينعشاري وتساعي و

ون يف الواقع نتيجة لالستقالب إىل إثريات حيث يشري إىل أن القدرة املنخفضة املفترضة على التراكم األحيائي ميكن أن تك
وال ميكن حىت اآلن تقدمي تقدير كمي وإن كان مت اإلبالغ بالفعل عن عملية . متعددة الربوم ثنائية الفينيل متراكمة أحيائياً

  .إزالة الربومة بالنسبة للكائنات املائية والثدييات والطيور

  االنتقال البيئي بعيد املدى  ٣-٢-٢
مثال ذلك املعلومات الواردة من قاعدة (ود مكونات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل يف املناطق النائية يعترب وج  

؛ وقاعدة ٢ ؛ وقاعدة معلومات سويسرا٢ ؛ وقاعدة معلومات كندا٢ معلومات النرويج وقاعدة معلومات النرويج
وحيث أنه ثبت حدوث . لى االنتقال البيئي بعيد املدىأفضل دليل على قدرة هذه املواد الكيميائية ع) معلومات اليابان

إزالة الربومة يف احليوان والنبات فإنه ميكن افتراضاً تفسري وجود اإلثريات من سداسية إىل تساعية الربوم ثنائية الفينيل إىل 
ولكن مبا أن الربومة، إنه يرجع إىل االنتقال بعيد املدى لإلثري عشاري الربوم ثنائي الفينيل وما يستتبعه من إزالة 

املتجانسات السداسية إىل التساعية هلا خواص مماثلة يف االنتقال يف الغالف اجلوي من حيث جتزؤ الغازات والتفاعالت، 
فهذا دليل انتقال بعيد املدى لإلثري عشاري الربوم ثنائي الفينيل ودليل غري مباشر على االنتقال بعيد املدى بالنسبة 

  .عية إىل السداسيةللمتجانسات التسا
وقد أظهرت تنبؤات النماذج السابقة قدرة منخفضة على االنتقال اجلوي بعيد املدى لإلثريات ثنائية الفينيل عالية   

أفادا يف ورقة حديثة أن ) ٢٠٠٦(بيد أن بريفيك وآخرون، ). ٢٠٠٣ومثال ذلك ما أورده واينا ودوغاين، . (الربومة
 قد يكون هلا قدرة أكرب على BDE-209 منها يف اجلسيمات والثابت يف اجلو مثل املتجانس املواد الكيميائية سواء املمتص
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وميكن أن ينطبق هذا التفسري أيضاً على مكونات . االنتقال البيئي عما هو متوقع استناداً إىل تقديرات النماذج السابقة
  .اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري

 والقدرة على االنتقال البيئي بعيد املدى Povمؤخراً بتطبيق وسيلة فرز النبات ) ٢٠٠٧(وقام وايغمان وآخرون   
LRTP خاصة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي على امللوثات العضوية الثابتة املرشحة لإلدراج يف مرفقات 

وأشار املؤلفون إىل أم يعتقدون أن قيم خواص . ينيلاالتفاقية يف الوقت الراهن مبا يف ذلك اإلثري مثاين الربوم ثنائي الف
أكثر دقة من القيم الواردة ) ٢٠٠٣(املادة بالنسبة لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري الواردة يف منوذج وانيا ودوغاين 

يف التحاليل اليت قاموا ا بشأن يف وثائق جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة ومن مث أدرجوا قيم منوذج وانيا ودوغاين 
وعلى الرغم من وجود قدر كبري من عدم اليقني فقد أشارت النتائج إىل . عدم اليقني باستخدام طريقة حتليل مونت كارلو

 متاثل قرينتيهما يف LRTP وقدرة على االنتقال بعيد املدى Povأن لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري خاصيت ثبات 
  .عديد من امللوثات العضوية الثابتة املعروفةال

  التعرض  ٣-٢

  اجلو  ١-٣-٢
بتحليل عينات هواء من مواقع حضرية وريفية ونائية يف الواليات املتحدة ) ٢٠٠١(قام ستراندبرغ وآخرون   

أي (ي الفينيل وقد تراوحت الكمية املتوسطة الكلية ملتجانسات اإلثري مثاين الربوم ثنائ. بالقرب من البحريات العظمى
  . تقريبا٣ًم/ بيكوغرام٠,٩ إىل ٠,٢املوجودة يف العينات من ) ١٩٠ و١٥٤ و١٥٣جمموع املتجانسات 

بتحليل عينات هواء من منطقتني يف السويد بعيدتني عن أماكن الصناعة، ) ١٩٩٥(وقام بريغاندر وآخرون   
  .وم ثنائي الفينيل يف الصورة اهلبائية للعيناتوعثر على اإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل واإلثري سباعي الرب

 متجانساً إفرادياً من اإلثري ٢٠ويف دراسة للرصد أجريت يف املناطق الساحلية من كوريا ملدة سنة، مت العثور على   
ي وكان متجانس اإلثري عشار. متعدد الربوم ثنائي الفينيل يف عينات جوية مجعت من مواقع حضرية وشبه حضرية وريفية

 ٨٩ إىل ١٠,١وتراوحت التدفقات التحليلية بني ).  يف املائة٩٣أقل من ( هو السائد (BDE 209)الربوم ثنائي الفينيل 
ويف مشال غرب الصني كانت القياسات اخلاصة باإلثريات متعددة الربوم ثنائية ). أ٢٠٠٧مون وآخرون، (سنة /ميكروغرام

أبريل إىل /من نيسان(نات اليت مت مجعها عند مرصد والنغوان األساسي يف العي) ٣م/ بيكوغرام٤ ± ٨,٣(الفينيل ككل 
  ).٢٠٠٧تشينغ وآخرون، (يف نفس مستوى تركيزات املناطق النائية األخرى ) ٢٠٠٥مايو /أيار

) ٣م/ بيكوغرام٢,٥مبتوسط تركيزات (كما مت اكتشاف اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل عرب احمليط اهلندي   
ويقترح إجراء حتليل ملسار عودة اهلواء بشأن قدرة ). ٣م/ بيكوغرام١٥بقيم تبلغ (خلط الساحلي جباوة، إندونيسيا وعرب ا

اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل على االنتقال اجلوي بعيد املدى من مناطق بعيدة من جهات تتسم بالصبغة الصناعية 
  ).٢٠٠٦ وآخرون، رلو. (بشكل أكرب
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عن تركيزات جوية ملكونات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل يف عدد كبري من ) ٢٠٠٥(انغ وآخرون وأبلغ و  
املواقع النائية كما ميكن العثور على مزيد من املعلومات عن وجود اإلثري من مخاسي إىل سباعي الربوم ثنائي الفينيل يف 

  ).٢٠٠٦(ن وايت وآخرون اهلواء يف العديد من املواقع بورقة االستعراض املقدمة م

  املاء  ٢-٣-٢
من متجانسات اإلثري أحادي إىل (بقياس تركيزات إمجالية لإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل ) ٢٠٠٢(قام لوكي وآخرون 

، مع مسامهة ١٩٩٩ونتاريو يف عام ألتر يف املياه السطحية لبحرية /م بيكروغرا٦تقدر بنحو ) سباعي الربوم ثنائي الفينيل
  . يف املائة من اإلمجايل٨ إىل ٥ بنحو من BDE154 وBDE153 كل من متجانس اإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل من

 عينة من مياه سطحية يف اليابان ٧٥ يف ١٩٨٧ومل يتم اكتشاف اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف عام   
 ٠,٠٧ عينة من املياه عند حد اكتشاف قدره ١٤٧ يف ١٩٨٨لتر أو يف عام / ميكروغرام٠,١عند حد اكتشاف قدره 

تعترب التركيزات ممثلة للمناطق ) ٢٠٠٣(وطبقاً لبيانات اجلماعة األوروبية ). ١٩٩١وكالة البيئة اليابانية (لتر /ميكروغرام
جماوراً ملوقع إنتاج إثري الصناعية واحلضرية والريفية يف اليابان ولكنه ليس معروفاً ما إذا كان أي من مواقع أخذ العينات 

  .متعدد الربوم ثنائي الفينيل أو ملوقع ملعاجلة البوملرات
نوعي اإلثري سداسي الربوم ثنائي (وهناك معلومات إضافية عن تركيزات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري   

  ).٢٠٠٦(ن سة أجراها لو وآخروايف حالة ذوبان يف املاء وفقاً لدر) ١٥٤ و١٥٣الفينيل 

  الرسوبيات  ٣-٣-٢
 ٣٠٣٠ إىل ٠,٤٤تراوحت تركيزات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل يف رسوبيات اململكة املتحدة من أقل من   

؛ ووكالة البيئة باململكة املتحدة، ١٩٩٦؛ ولو وآخرون، ١٩٩٩اولتشني وآخرون، (كغ وزن جاف /ميكروغرام
ز يف رسوبيات نفايات سائلة من مستودع خيزن فيه اإلثري مثاين الربوم ثنائي وقد كانت أعلى مستويات التركي). ١٩٧٧

 عينة لرسوبيات من ٥١كما مت اكتشاف اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف ثالث من بني . الفينيل التجاري
كغ؛ ومل / ميكروغرام٧ته حد االكتشاف قيم(كغ / ميكروغرام٢١ إىل ٨ بتركيزات تتراوح من ١٩٨٧اليابان يف عام 

 ١٥ بتركيزات تتراوح من ١٩٨٨ عينة مت مجعها يف عام ١٣٥ويف ثالث من بني ) حيدد ما إذا كان الوزن رطب أو جاف
وكالة ) (كغ؛ ومل حيدد ما إذا كان الوزن رطب أم جاف/ ميكروغرام٥قيمة حد االكتشاف (كغ / ميكروغرام٢٢إىل 

  ).١٩٩١البيئة باليابان 
مستويات لإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل يف رسوبيات من روافد ) ٢٠٠٤(يتش وآخرون وعرض كول  

وتراوحت الكمية اإلمجالية املقاسة لإلثريات . تصب يف حبرية أونتاريو ومنطقة ملخلفات جمارير صلبة يف جنوب أونتاريو
يف عينات لرسوبيات ) ١٨٣ و١٥٤ و١٥٣ و١٣٨وم أي اإلثري ثنائي الفينيل املرب(سداسي وسباعي الربوم ثنائي الفينيل 

  .كغ وزن جاف تقريباً/ ميكروغرام٤ إىل ٠,٥من )  مواقع منها فقط٦مت اإلبالغ عن ( موقعاً رافداً ١٤أخذت من 
وقد حتددت الرتعات السابقة لإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل يف الرسوبيات يف حبرية إيالس جون باملنطقة   

وقد اكتشفت املستويات القصوى . ي كل من االنتقال اجلوي واألحيائ الشمالية بالنرويج، حيث يعود التلوث إىلالقطبية
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) ٢٠٠٧ايفنست وآخرون، ) (غرام وزن جاف/ نانوغرام٠,٧٣ (٢٠٠١من اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل يف عام 
ربوم ثنائية الفينيل يف رسوبيات معلقة بنهر نياجرا من عام وأبلغ مارفن وآخرون عن نزعات زمنية لإلثريات متعددة ال

 متجانساً مبا ١٦ما جمموعه (، واكتشفت اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل ١٩٨٨وقبل عام . ٢٠٠٤ إىل عام ١٩٨٨
هرت نزعة حنو بوجه عام بتركيزات منخفضة لكل جزء من املليون ولكنها أظ) فيها اإلثري عشاري الربوم ثنائي الفينيل

 أظهرت تركيزات اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل ١٩٨٨وبعد عام . ١٩٨٨ – ١٩٨٠تركيزات متزايدة خالل الفترة 
وكان املتجانس السائد ). ١٩٩٥غرام تقريباً يف عام / نانوغرام٣٥حبد أقصى قيمته (يف ر نياجرا نزوعاً أسرع للزيادة 
وآسيا ) ٢٠٠٥اجلارات وآخرون، ( ثنائي الفينيل وقد تالحظ وضع مماثل يف أوروبا املكتشف هو اإلثري عشاري الربوم

  ).ب٢٠٠٧مون وآخرون، (
معلومات إضافية عن تركيزات مكونات اإلثري مثاين الربوم ثنائي ) ٢٠٠٦(وتوفر الدراسة اليت أجرها لو وآخرون   

  .بالنسبة للرسوبيات يف موقع أساسي) ١٥٤ و١٥٣نوعي اإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل (الفينيل التجاري 
  التربة  ٤-٣-٢

بسمك (وجود اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل يف تربة سطحية متصلة ) ٢٠٠٤(حدد حسنني وآخرون   
ريفية عند خط عرض مير عرب اململكة املتحدة /وتربات شبه سطحية من مواقع غابات ومواقع عشبية نائية) سم٥ –صفر 
 متجانساً من اإلثريات من ثالثي إىل سباعي الربوم ٢٢ تربة سطحية لعدد ٦٦وإمجاالً، مت حتليل ما جمموعه . يجوالنرو

 ١٢ إىل ٠,٠٦٥وتراوحت تركيزات اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل ككل يف التربات السطحية من . ثنائي الفينيل
لإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل يف التربات السطحية وقد سادت تركيزات متوسطة . كغ وزن جاف/ميكروغرام

 ١٠٠ و٩٩ و٤٧كغ وزن جاف ملتجانسات اإلثريات املربومة ثنائية الفينيل / ميكروغرام٢,٥ إىل ٠,٦١تراوحت بني 
 إىل ٠,٤٤وتراوحت التركيزات املتوسطة موع هذه املتجانسات اخلمسة بني .  بني إمجايل التركيزات١٥٤ و١٥٣و

وأشارت األحباث إىل أن أمناط املتجانسات يف التربات األساسية األوروبية توافق بشكل . كغ وزن جاف/ ميكروغرام١,٨
وكانت هناك زيادة يف املسامهة النسبية . كبري تلك املبلغة بالنسبة خلليط اإلثري مخاسي الربوم ثنائي الفينيل التجاري

الربوم ثنائية الفينيل األخف مقارنة بتلك األثقل املقاسة يف العينات كلما  وغريه من اإلثريات متعددة BDE 47للمتجانس 
  .اجتهنا مشاالً من خط العرض

  جماري النفايات السائلة وخملفات اارير الصلبة  ٥-٣-٢
مستويات لإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل يف رسوبيات مأخوذة من روافد ) ٢٠٠٤(قدم كوليتش وآخرون 

وتراوحت كمية . حبرية أونتاريو وملخلفات صلبة من مرافق ملعاجلة املياه املستعملة يف اجلوار من جنوب أونتاريوتصب يف 
 ١٣٨أي اإلثريات املربومة ثنائية الفينيل (اإلثري سداسي وسباعي الربوم ثنائي الفينيل اإلمجالية املقاسة يف املخلفات الصلبة 

  .كغ وزن جاف تقريباً/كروغرام مي١٧٨ إىل ١١١من ) ١٨٣ و١٥٤ و١٥٣و
 عينة من خملفات ااري الصلبة قبل خلطها باألرض من كندا ومن ١١بتحليل ) ٢٠٠١(وقام الجوارديا 

 إىل ٤٠الواليات املتحدة ووجد أن تركيزات متجانسات اإلثري من سداسي إىل مثاين الربوم ثنائي الفينيل ككل تتراوح من 
بدراسة مستويات اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل ) ٢٠٠٣(وقام كوليتش وآخرون . كغ وزن جاف/ ميكروغرام٢٠٨٠
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 موقعاً يف جنوب أونتاريو ووجدوا تركيزات ملتجانسات اإلثري من سداسي إىل مثاين ١٢يف خملفات ااري الصلبة من 
شاف متجانسات اإلثري سداسي إىل ومل يتم اكت. كغ وزن جاف/ ميكروغرام٧٠٥ إىل ١٢٤الربوم ثنائي الفينيل إمجاليها 

مثاين الربوم ثنائي الفينيل يف عينات السماد وكانت مبستويات منخفضة جداً يف املخلفات الصلبة ملصنع من مصانع لباب 
  ).كغ وزن جاف تقريباً/ ميكروغرام٣حىت (الورق 

ىل تساعي الربوم ثنائي الفينيل  موع اإلثريات من سداسي إعن تركيزاً) ٢٠٠٦(وأبلغ مارتينيز وآخرون مؤخراً 
كغ وزن جاف يف خملفات صلبة من مرافق معاجلة مياه مستعملة بلدية يف إسبانيا / ميكروغرام١٦٠ إىل ١٥,٥يف حدود 

  .كغ وزن جاف يف املرافق الصناعية/ ميكروغرام٢٦٨ووصلت إىل 
ل يف رسوبيات ساحلية تستقبل نفايات بقياس اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفيني) ٢٠٠٦(وقام جيفاو وآخرون 

غرام وزن جاف مع / بيكوغرام٣ ٨٠٠ إىل ٨٠واختلفت التركيزات اإلمجالية من . سائلة صناعية وبلدية يف الكويت
. 8DE-79 يف توزيع املتجانسات الذي يشابه التركيبة التجارية، بروم كال ١٨٣شيوع اإلثري سباعي الربوم ثنائي الفينيل 

  .يف املياه املستعملة من األنشطة الصناعية هو املصدر األساسي للمركباتبدو أن تصريو

  النبات واحليوان  ٦-٣-٢
مبراجعة تركيزات مكونات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري اليت عثر عليها يف ) ٢٠٠٣(قام لو وآخرون   

-DEمبلغ عنها باسم اخلليط التجاري ( الفينيل التجاري وقد تراوحت تركيزات اإلثري مثاين الربوم ثنائي. النبات واحليوان

كغ وزن / ميكروغرام٣٢٥يف أنواع النبات واحليوان املختلفة املوجودة يف البيئات املائية يف اململكة املتحدة حىت ) 79
يل يف األنسجة وتراوحت التركيزات لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفين). ١٩٩٩التشني وآخرون، (رطب يف كبد أمساك الداب 

ويف ). ١٩٩٩التشني وآخرون، (كغ وزن رطب / ميكروغرام١٢ حىت ١العضلية ألمساك من اململكة املتحدة من أقل من 
 ٥حد اكتشاف  (١٩٨٧ عينة ألمساك أخذت يف عام ٧٥اليابان مل يتم اكتشاف اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل يف 

حد اكتشاف  (١٩٨٩ – ١٩٨٨ موقعاً يف الفترة ٤٨ ألمساك آخذت من  عينة١٤٤وال يف ) كغ وزن رطب/ميكروغرام
ومت اكتشاف اإلثري سباعي ). ١٩٩١وكالة البيئة باليابان، ) (مغ دون حتديد ما إذا كان الوزن رطباً أم جافاً/ ميكروغرام٤

فينيل يف بيض صقر الباز اجلوال، الربوم ثنائي الفينيل جنباً إىل جنب مع املتجانسات األخرى لإلثري متعدد الربوم ثنائي ال
Falco peregrinus، ليندبرغ وآخرون، (كغ وزن احملتوى الدهين / ميكروغرام١ ٣٠٠ إىل ٥٦ من السويد، بتركيزات من

٢٠٠٤.(  
جبمع عينات ألمساك تروتة البحريات من حبريات سوبرييور وهيورون وأونتاريو ) ١٩٩٩(وقام االيي وآخرون   

كغ / ميكروغرام٥٣ إىل ١١جانسات اإلثري سداسي وسباعي الربوم ثنائي الفينيل فيها تتراوح بني ووجدوا أن إمجايل مت
  .وزن احملتوى الدهين تقديرياً

مبقارنة مستويات اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل وأمناط املتجانسات يف عينات ) ٢٠٠٢(وقام رايس وآخرون   
وكان السمك قد مت مجعه من ر .  صناعيتني يف شرق الواليات املتحدةألمساك الشبوط والقاروس أخذت من منطقتني

ه للكشف عن وجود  ومت حتليل١٩٩٩يونيه /يو وحزيرانما/دوترويت بوالية ميتشجان ور دوبالن بوالية الينوي يف أيار
 كالً من وكان املعروف أن. ١٩٠ و١٨٣ و١٨١ و١٥٤ و١٥٣ و١٠٠ و٩٩ و٤٧اإلثريات املربومة ثنائية الفينيل 
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 هو ٤٧وكان اإلثري املربوم ثنائي الفينيل . كبرية من النفايات السائلة البلدية والصناعيةكميات نظامي النهرين يستقبالن 
 يف املائة من إمجايل اإلثريات متعددة ٥٦ إىل ٥٣السائد يف األمساك املأخوذة من ر دوترويت حيث شكل متوسط قيمته 

 كل ١٥٤ و١٥٣ و١٠٠ و٩٩فيما سامهت اإلثريات املربومة ثنائية الفينيل . رة بالوزن الرطبالربوم ثنائية الفينيل مقد
 يف املائة من إمجايل اإلثريات ٥ حنو ١٨٣ و١٨١ يف املائة وشكل كل من اإلثري املربوم ثنائي الفينيل ٩ و٨منها مبا بني 

وقد أظهرت .  يف نوعي السمك كليهما١٩٠ائي الفينيل ومل يتم اكتشاف اإلثري املربوم ثن. متعددة الربوم ثنائية الفينيل
أمساك الشبوط اليت مت مجعها من ر دوبالن فقط مظهراً خمتلفاً إىل حد كبري لإلثري متعدد الربوم ثنائي عن ذلك الذي مت 

 يف املائة ٢١ وسامها بنحو ١٨٣ و١٨١رصده يف أمساك ر دوترويت ساد فيه كل من اإلثري سباعي الربوم ثنائي الفينيل 
 يف املائة من إمجايل ١٧ هو الثالث يف الترتيب مشكالً حنو ٤٧وكان اإلثري املربوم ثنائي الفينيل .  يف املائة على التوايل١٩و

 ٨ حنو ١٥٤ و١٥٣وكانت مستويات متجانسي اإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل . اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل
 ١٩٠ و١٠٠ و٩٩ يف املائة لكل متجانس من متجانسات مخاسي الربوم ثنائي الفينيل ٥ئة مقارنة بنحو  يف املا١٣إىل 

  . يف املائة من إمجايل اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل١٢واليت مل تكتشف يف أمساك ر ديترويت موجودة بنسبة تبلغ حنو 
 إىل ١٩٨١خالل الفترة من (ايف والرتعات الزمنية بتقييم االنتشار اجلغر) ٢٠٠٢(وقام نورستروم وآخرون   
 يف شبكة من املستعمرات تنتشر (Larus argentatus)لإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل يف بيض نورس الرجنة ) ٢٠٠٠

ن أن وعلى الرغم م).  والتذييل دال٦-٦-١-٢أنظر القسم  (٢٠٠٠عرب البحريات العظمى والقنوات املتصلة ا يف عام 
العينات حللت بشأن اإلثري من مثاين إىل عشاري الربوم ثنائي الفينيل، فإنه مل يتم اكتشافها داخل حدود الكشف اخلاصة 

إال أن التركيزات اإلمجالية ملتجانسات اإلثري سداسي وسباعي الربوم ). كغ وزن رطب/ ميكروغرام٠,٠٥ – ٠,٠١(ا 
 مرة أكثر من الفترة من ٣٠ إىل ٦زادت من ) ١٨٣ و١٥٤ و١٥٣نائية الفينيل أي اإلثريات املربومة ث(ثنائي الفينيل 

وعند مواقع حبرية ) كغ وزن رطب/ ميكروغرام١٩٥,٦ إىل ٦,٧من ( عند مواقع حبرية ميتشجان ٢٠٠٠ إىل ١٩٨١
 ١١٢,١ إىل ٣,٨من (وعند مواقع حبرية أونتاريو ) كغ وزن رطب/ ميكروغرام٨٧,٦ إىل ١٣٨من (هيورون 

بيد أن هذه الزيادة ليست مثرية مقارنة بالزيادة اليت لوحظت على متجانسات اإلثري رباعي ). كغ وزن رطب/روغرامميك
  .ومخاسي الربوم ثنائي الفينيل

 وعام ١٩٨٣عينات لبيض طائر بري يف غرب ومشال كندا بني عام ) ٢٠٠٢(وقد أخذ واكفورد وآخرون   
 ٥٢,٩ إىل ٠,١٤٨ثري سداسي وسباعي الربوم ثنائي الفينيل تتراوح من وقد حددوا أن إمجايل متجانسات اإل. ٢٠٠٠

 ٠,٠٣ومن ) على الساحل الغريب لكندا ((Ardea herodias)كغ وزن رطب يف بيض طائر البلشون األزرق /ميكروغرام
طب الشمايل يف منطقة الق ((Fulmarus glacialis)كغ وزن رطب يف بيض طائر الفلمار الشمايل / ميكروغرام٠,٦٨إىل 

يف  ((Uria lomvia)كغ وزن رطب يف بيض طائر املور ذو املنقار الغليظ / ميكروغرام٠,٤٩٩ إىل ٠,٠٠٩ومن ) بكندا
وكانت متجانسات اإلثري مثاين وتساعي وعشاري الربوم ثنائي الفينيل خاضعة للتحليل من ). منطقة القطب الشمايل بكندا

  ).حد االكتشاف مل يتحدد(ها يف أي من العينات جانب الباحثني بيد أنه مل يتم اكتشاف
ومت حتديد نزعات زمنية ومكانية وفيما بني األنواع يف اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل يف أنواع طيور حبرية   

ن ع، ٢٠٠٢ – ١٩٨٣وقد مت حبث الرتعات الزمنية يف مصب ر فراسر، . ومياه عذبة من إقليم كولومبيا الربيطانية بكندا
 – ١٩٧٩ ومن النظم اإليكولوجية البحرية مبضيق جورجيا، (Ardea herodias)طريق حتليل بيض طائر البلشون األزرق 
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وقد زادت اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل أسياً . (Phalacrocorax auritus)، يف بيض طائر الغاق ذي العرفني ٢٠٠٢
وقد كانت أمناط اإلثري متعددة الربوم ثنائي الفينيل . كل من البلشون والغاق سنة يف بيض ٥,٧مع مضاعفة زمن قدره 

 أكرب من املتجانس ٤٧متوافقة نسبياً يف غالبية السنوات واملواقع، حيث كانت كمية متجانس اإلثري املربوم ثنائي الفينيل 
 أكرب من املتجانس ٢٨من املتجانس  أكرب ١٥٤ أكرب من املتجانس ١٥٣ أكرب من املتجانس ٩٩ أكرب من املتجانس ١٠٠
وقد أعترب ذلك دليالً على وجود تركيبات تقنية لإلثريات متعدد الربوم ثنائي الفينيل كمصدر أساسي للتلوث يف . ١٨٣

وقد كشف حتليل أكثر دقة لعينة فرعية . حني كانت تركيبات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل مصدراً ثانوياً هلذا التلوث
 ١,٨ – ٠,٩يف حدود  (BDE209البيض عن وجود حنو تسعة متجانسات أصلية أخرى مبا يف ذلك املتجانس من 

مما يشري إىل التعرض إىل وامتصاص متجانسات أصلية لإلثري عشاري الربوم ثنائي الفينيل يف السالسل ) كغ/ميكروغرام
  ).٢٠٠٥إليوت وآخرون، (الغذائية بأمريكا الشمالية 

عن وجود اإلثري من سداسي إىل تساعي الربوم ثنائي ) ٢٠٠٦بيورو وآخرون، (وقد أظهرت دراسة حديثة   
  .من حبر البلطيق ومشال األطلنطي) العوالق احليوانية، ومسك الرنكة الصغري، والرنكة والسلمون(الفينيل يف النبات واحليوان 

  التعرض البشري  ٧-٣-٢
بعض املعلومات عن مستويات مكونات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري ) ٢٠٠٣(يقدم االحتاد األورويب 

وقد لوحظ بصورة عامة وجود تباينات كبرية فيما . يف العينات البشرية مبا يف ذلك لنب األم، والدم ونسيج اجلسم الدهين
  .والفئات املعرضة مهنياًبني األفراد إال أنه أبلغ أيضاً عن وجود اختالفات كبرية بني سكان املراقبة 

 ١٨(  الفينيلثنائي الربوم تركيزات اإلثري متعددكانت ) ٢٠٠٧تومز وآخرون، (ويف دراسة أجريت مؤخراً   
يف لنب األم يف أستراليا أقل من تلك اليت ) ١٨٣- اإلثري املربوم ثنائي الفينيل إىل ١٧  الفينيلثنائيثري املربوم اإلمتجانساً من 
  .مريكا الشمالية إال أا أعلى من تلك اليت أبلغت من أوروبا وآسياأبلغ عنها من أ

 عينة ألمصال ٢١، مستويات اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل يف ٢٠٠٧خرون، آمسون ووقد حبث تو  
لعمر متوسط ا(ويف األمصال املأخوذة من الرجال ). ٢٠٠٣ إىل ١٩٧٧من (جممعة ومسجلة من عموم السكان النروجييني 

 ١٥٣ و١٠٠ و٩٩ و٤٧ و٢٨(زادت تركيزات جمموع سبعة متجانسات لإلثري املربوم ثنائي الفينيل )  سنة٥٠ إىل ٤٠
غرام من وزن النسيج / نانوغرام٨,٤( إىل ١٩٧٧يف ) غرام من وزن النسيج الدهين/نانوغرام ٠,٥(من ) ١٨٣ و١٥٤و

 ٢٠٠٣ إىل ١٩٩٩الربوم ثنائية الفينيل مستقرة يف الفترة من يف حني بدت تركيزات اإلثريات متعددة . ١٩٩٨يف ) الدهين
  .دون زيادة أو نقصان

، عن دراسة لرصد مركبات اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل يف أنسجة اجلسم ٢٠٠٧وآخرون،  وأبلغ فرينانديز  
، BDE 28 ،75 ،71 ،47(ي الفينيل الدهنية يف النساء من إسبانيا، وكان متوسط جمموع مستويات اإلثري متعدد الربوم ثنائ

ومن . غرام من الدهون على التوايل/ نانوغرام٠,٣٦ و٣,٨٥هو ) 183، و138، 153، 154، 85، 99، 119، 100، 77، 66
 هي األكثر وترية ووفرة، وكانت ١٠٠ و٩٩، ١٨٣، ٤٧، ١٥٣كانت املتجانسات  الفينيل ثنائيبني اإلثري متعدد الربوم 

وكانت تركيزات هذه املركبات يف . ائة من جمموع كمية هذه املركبات يف أنسجة اجلسم الدهنية يف امل٩٦تشكل معاً 
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هؤالء السكان مماثلة لتلك اليت أبلغت عن أجزاء أخرى من إسبانيا فضالً عن السكان يف السويد وبلجيكا إال أا أقل من 
  .تلك اليت وجدت يف البلدان الغربية األخرى

 متربعاً ٢٣إلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل يف عينات من مصل الدم البشري املأخوذة من وقد قيست مركبات ا  
جمموع ( ١٨٣ و١٥٣، ١٠٠، ٩٩، ٤٧وقد حسبت التركيزات لكمية من املتجانسات . يف ويلنجتون، نيوزيلندا

) اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيلمن جمموع ( نانوغرام ٧,١٧مبستوى متوسط بلغ ) اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل
مريكا أال أنه يقل عن ذلك يف أستراليا و عنه يف األنسجة البشرية يف أوروبا إغ ضمن املدى املبل١- )من الدهونغرام 

  ).٢٠٠٧ هاراد وآخرون(الشمالية 
يف خمتلف أنواع اللحوم واألمساك اليت رصدت  الفينيل ثنائياإلثري متعدد الربوم  إىل املستويات املقاسة من واستناداً  

. ومنتجات األلبان الغذائية، حسب تقدير متوسط املتحصل اليومي الغذائي من هذه املركبات يف دراسة أجريت يف بلجيكا
. يومياً من جمموع هذه املركبات/ نانوغرام٤٨ و٢٣وقدرت حسابات املتحصل من اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل بني 

نتيجة الرتفاع )  يف املائة٤٠حنو (اك هي املساهم الرئيسي يف جمموع املتحصل اليومي من هذه املركبات وكانت األمس
 هذا النوع من األغذية وإن كان ال يشكل سوى مكوناً صغرياً من النظام يفمستويات اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل 

ملائة من جمموع املتحصالت الغذائية من مركبات اإلثري متعدد  يف ا٣٠وتشكل منتجات اللحوم حنو . الغذائي يف بلجيكا
 ).٢٠٠٧ يف املائة، فورسبويل وآخرون، ٣٠أقل من (الربوم ثنائي الفينيل وتسهم منتجات األلبان والبيض بدرجة أقل 

جة ، دراسة ملقارنة مستويات مركبات اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل نتي٢٠٠٧وأجرى شوماخر وآخرون،   
وتشري هذه الدراسة إىل أن . للمتحصالت الغذائية والسكان الذين يعيشون بالقرب من حمارق النفايات اخلطرة يف اليابان

املتحصالت الغذائية أكثر صلة بالتعرض البشري ملركبات اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل من العيش بالقرب من حمارق 
لغذائية من مركبات اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل بالنسبة للنساء البالغات وكانت املتحصالت ا. النفايات اخلطرة

وكان . يوم من هذه املركبات بالنسبة للقاطنات يف املناطق احلضرية والصناعية على التوايل/ نانوغرام٦٣ و٧٢العاديات 
 يعشن يف املناطق الاليتمن الدهون يف النساء غرام / نانوغرام٢,٥ و٢,٢متوسط تركيزات اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل 

  ).٢٠٠٧ وآخرون، يل(وأبلغ عن نتائج مماثلة يف دراسة أجريت يف كوريا . احلضرية والصناعية على التوايل
 الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف املناطق النائية، وينبغي أن تعزى استناداً مثايناإلثري وقد تأكد التعرض ملكونات   

يل التجاري، ومركبات اإلثري علومات املتوافرة إىل توليفة من إطالقات وعمليات نقل اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينإىل امل
بالنسبة ( الفينيل ثنائي الربوم يثري عشارواإل) سداسي الربوم ثنائي الفينيلبالنسبة ل( الربوم ثنائي الفينيل التجاري يمخاس

 الفينيل، يف البيئة مبا يف ذلك النباتات ثنائي الربوم يثري عشارىل إزالة الربومة من اإلوإ) ينيل الربوم ثنائي الفتساعيلإلثري 
 أساساًومسار التعرض هو . وال تتوافر معلومات كافية عن تقييم هذه العمليات من الناحية الكمية. واحليوانات يف املنطقة

هناك العديد من العوامل املختلطة اإلضافية ترتبط باألنواع فيما وعالوة على استراتيجية التغذية، فإن . عن طريق الغذاء
يتصل باالختالفات النوعية املالحظة يف منط التوزيع األيزومريي لإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل يف احلياة الربية وتشمل 

وتطهري خمتلف األيزومرات حىت بنفس  ي الفرعية بني األنواع يف التماثل، األيضاتهذه العوامل، بني مجلة أمور، االختالف
  .مستوى عملية الربومة



UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.6 

23 

 الربوم ثنائي الفينيل التجاري يف النباتات مثاينويبدو أن املستويات املقاسة من املكونات السداسية والسباعية من   
هلذه املواد   بعيد املدىبيئياللالنتقال واحليوانات من املناطق النائية متثل أفضل املعلومات املتاحة لتقدير حجم التعرض نتيجة 

مؤخراً االجتاهات الزمنية لإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل يف البيض ) ٢٠٠٥(وقد استعرض نودسون وآخرون . الكيميائية
. من مشايل النرويج) ٢٠٠٣ إىل ١٩٨٣من (من ثالثة أنواع من الطيور، من ثالثة مواقع وىف ثالثة أوقات ألخذ العينات 

 ولوحظ حدوث زيادة يف التركيزات ١٥٣ الفروق املكانية إال بالنسبة لإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل ومل تالحظ
 واإلثري سباعي الربوم ثنائي الفينيل ١٥٤ و١٥٣ بالنسبة لإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل ٢٠٠٣ إىل ١٩٨٣املقاسة من 

يزومر، فيما لوحظت قيم قصوى تزيد أ من الوزن الرطب لكل كغ/يكروغرام م١وكانت القيم املتوسطة يف حدود . ١٨٣
وميكن أن تعزى الفروق . ١٨٣ و١٥٤  الفينيلثنائياملربوم  ثريطب لكل من اإلكغ من الوزن الر/ ميكروغرام١٠على 

ملماثلة يف املناطق وعموماً، كانت التركيزات أقل مما أبلغ عنه بالنسبة لألنواع ا. فيما بني األنواع إىل سلوك التغذية واهلجرة
وذكر أن وجود اإلثري سداسي وسباعي الربوم ثنائي الفينيل يف . الصناعية وتلك اليت لوحظت يف الطيور اجلارحة األرضية

الذي ذكر أنه يتعلق بالترسيب اجلوي يؤكد ) ٢٠٠٧مشيد وآخرون، (األمساك من حبريات األلب البعيدة يف سويسرا 
 وقد وجد اإلثري سداسي وتساعي الربوم ثنائي الفينيل يف مسك الساملون .دى عن طريق اجلوالقدرة على االنتقال بعيد امل

  ).٢٠٠٦بريو وآخرون (يف احمليط األطلسي غرب آيسلندا 
، تبني القرائن قدرة مكونات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري على يوعلى الرغم من كرب حجمه اجلزيئ  

وعلى الرغم من حمدودية املتاح من املعلومات، فإن عمليات . ة وعلى التراكم يف النباتات واحليواناتعبور األغشية اخللوي
ونتيجة . االمتصاص واأليض لكل أيزومر قد تتباين تبايناً كبرياً فيما بني األنواع، وكذلك فيما يتعلق باجلرعة املستخدمة

وسوف تربر هذه . كيميائية يف التركيزات ذات الصلة البيئيةلذلك فإن من املهم فهم السمات السمية هلذه املواد ال
  .االختالفات التباينات املالحظة يف تقييم القدرة على التضخم األحيائي ملختلف السالسل الغذائية

، يتوقع أن ختفض عمليات التقادم من اثلةوكما هو احلال بالنسبة للمواد الكيميائية األخرى ذات اخلصائص املم  
األحيائي، وتوفر التجارب اليت أجريت على الكائنات اليت تقطن الرسوبيات واليت جتري مقارنة بني التراكم التوافر 

  .املواد الصلبة األحيائية امللوثة هذا االفتراض وتدعمهاألحيائي يف الرسوبيات الشائكة و

  بالنسبة للنتائج النهائية املثرية للقلقتقييم املخاطر   ٤-٢

  تجريبيةالدراسات ال  ١-٤-٢
  الكائنات املائية  ١-١-٤-٢

، جمموعة من الدراسات بشأن )٢٠٠٣اجلماعة األوروبية، (يقدم تقرير االحتاد األورويب عن تقييم املخاطر   
 االفتراض بأن من غري احملتمل حدوث تأثريات معاكسة ييبدو بالنسبة للماء أن من املنطقاخلليط التجاري، وخيلص إىل أنه 

غري أنه جتدر املالحظة أوالً بأن الكائنات املائية تتعرض أيضاً . ائية بالتركيزات حىت ذوبان املادة يف املاءعلى الكائنات امل
أو الرسوبيات، وثانياً، أن حتديد هذه النتيجة القوية بالنسبة ملواد كيميائية مثل مركبات اإلثري متعددة الربوم /لألغذية و

لى األقل تقييم دورة حياة كاملة على ثالث فئات تصنيفية تغطي قائمة واسعة من ثنائية الفينيل تتطلب عدة أجيال أو ع
  .التأثريات دون املميتة، وهي معلومات ليست متوافرة يف الوقت احلايل



UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.6 

24 

  الكائنات القاعية  ٢-١-٤-٢
إلثري مثاين  باستخدام منتج اLumbriculus variegatus يوماً عن الرسوبيات الشائكة لنوع ٢٨تتوافر دراسات ملدة   

وقد وجدت هذه الدراسات ). أ، ب٢٠٠١مؤسسة البحريات العظمى للمواد الكيميائية (الربوم ثنائي الفينيل التجاري 
عدم وجود تأثريات هامة من الناحية اإلحصائية ذات صلة بالبقاء على احلياة والتكاثر أو النمو يف أعلى درجات 

كغ بالوزن اجلاف املقاسة / ميلليغرام١٣٤٠كغ بالوزن اجلاف و/رام ميلليغ١٢٧٢(التركيزات اخلاضعة لالختبار 
) ٢٠٠٥(وتؤكد البيانات احلركية من سيباريس وهال ). على التوايل OC يف املائة ٥,٩ يف املائة و٢,٤للرسوبيات بنسبة 

  .التعرض املتوقع والتراكم األحيائي يف ظل هذه الظروف
  كائنات التربة  ٣-١-٤-٢

ثري مثاين الربوم ثنائي  يوماً للتركيبة التجارية لإل٥٦ة  من التعرض ملدEisenia fetidaومنو دود األرض مل يتأثر بقاء   
 يف املائة ٤,٧تركيز مقاس يف الرسوبيات بنسبة (كغ بالوزن اجلاف / ميلليغرام١٤٧٠الفينيل يف تربة صناعية بتركيز حىت 

OC)  ج٢٠٠١مؤسسة البحريات العظمى للمواد الكيميائية.(  
، (Allium cepa)، والبصل (Zea mays)وقد جرى تقييم مسية اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري على الذرة   

 Lycopersicon) والطماطم ،(Glycine max)، وفول الصويا (Cucumis sativa)، واخليار (Lolium perenne)وحشائش 

esculentum) مؤسسة البحريات (ور والنمو باستخدام تربة طفلية صلبة صناعية  عن الظه يوما٢١ً يف دراسة استغرقت
ومل تالحظ أية تأثريات ذات أمهية إحصائية يف أي نوع من األنواع النباتية فيما بني ). د٢٠٠١العظمى للمواد الكيميائية 

غ بالوزن اجلاف، من ك/ ميلليغرام١١٩٠حىت (الضوابط واملعاجلات للظهور والبقاء أو النمو يف أي تركيزات خمتربية 
  ).التركيز املقاس

  الثدييات والطيور  ٤-١-٤-٢
كان أقل مستوى للتأثريات الضارة املالحظة يف ايات سلسلة التفاعل التقليدية هو مستوى التأثريات الضارة 

لة، يف تقرير االحتاد تعترب ذات ص(يوم /كغ/ ميلليغرام٥يوم استناداً إىل مسية طفيفة لألجنة عند /كغ/ ملغ٢املالحظة البالغ 
يوم استناداً إىل زيادة أوزان الكبد واخنفاض نسب وزن اجلسم بني جمموعة /كغ من وزن اجلسم/ ميلليغرام٥أو ) األورويب

بالنسبة ألولئك القائمني على (يوم /كغ من وزن اجلسم/ملغ ١٥معاجلة احلمل وتأخر تعظم اهليكل العظمي لألجنة عند 
يف ) ١٩٨٩(اليت وصفها بريسلني وآخرون ) رون أي تأثريات للسمية الطفيفة لألجنة ذات صلةاالستعراض والذين ال ي

 ١٩ أيام إىل ٧ بشأن الفئران البيضاء يف نيوزيلندا اليت تعرضت عن طريق اللثة ملدة Saytex 111دراسة عن مسية النمو مع 
  .يوماً من اهلضم

  :يزات منخفضة مبا يف ذلكووصفت التأثريات عند ايات سلسلة التفاعل بترك  
وإزالة امليثيل من ذكور فئران براغ داديل جبرعة عن  p-nitroanEROD وEPNزيادة كبرية يف إزالة مسوم  §

يومياً من تركيبات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل /كغ من وزن اجلسم/ ميلليغرام٠,٦٠طريق الفم تبلغ 
 . يوما١٤ًملدة 
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 واخنفاض أنشطة البنتوكسريسوردفني أو ديثيلز T4ملصل موع البثروتسني استنفاد معتمد على اجلرعة  §
)PROD ( يوم من األثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل /وزن جسم/كغ/ أو أكثر ملغ١٠يف الفئران اليت تتلقى

 ).٢٠٠١زهو وآخرون (التجاري 

 ٠,٤٥ املعرضة جلرعة واحدة من فقد أظهرت الفئران احلديثة الوالدة. تأخري التأثريات السمية العصبية §
كغ وزن جسم يف اليوم العاشر بعد الوالدة، عند اختبارها  /١٥٣ الفينيل ثنائيثري املربوم ميلليغرام من اإل

كما تأثرت قدرة التعلم املكاين ووظائف .  أشهر من العمر تغيرياً يف السلوك احلركي٦ و٤، ٢بعد 
 ).٢٠٠١رون فايربغ وآخ(الذاكرة يف الفئران البالغة 

على منو ) االستجابة السلوكية الشاذة(التأثريات السمية العصبية ) ٢٠٠٢( أكد إريكسون وآخرون §
 ١٥٣ الفينيلثنائيثري املربوم اإلن كغ وزن اجلسم م/ ميلليغرام٩ إىل ٠,٤٥الفئران الذكور املعرضة للجرعة 

 الفينيل متعدد ثنائيلوحظت بالنسبة ملركبات وكانت التأثريات مماثلة لتلك اليت . يف اليوم العاشر من النمو
مما دفع املؤلفون إىل التكهن بأن اإلجراء السمي العصيب التفاعلي قد يكون ممكناً فيما بني  ١٥٣ الكلور
 .املركبني

  الفينيلثنائي الربوم يثري تساعكما لوحظت هذه التأثريات السمية العصبية بعد جرعة واحدة بالفم من اإل §
، بعد امليالد أو اإلثري متعدد ١٠ أو ٣ اليت تعطى يف اليوم ٢٠٣ الفينيل ثنائي الربوم مثاينثري اإل أو ٢٠٦

 مع اضطرابات يف السلوك التلقائي مما يؤدي إىل تسكني يعاين من االضطراب ١٨٣-الفينيل ثنائيالربوم 
 ).٢٠٠٦فايربغ وآخرون (وظروف مفرطة النشاط يف البالغني يف عمر شهرين 

وقد ). ٢٠٠٥(ن تأثريات تشكيل املناعة يف الصقور األمريكية املرباة يف األسر، فريين وآخرون أبلغ ع §
جرى حقن البيض يف كل جمموعة بعد تقسيمه حبسب تتابع وضع البيض بزيت عباد الشمس أو 

الذي يذوب يف زيت  الفينيل ثنائي من اإلثري مخاسي الربوم ١٥٣- و١٠٠-، ٩٩-، ٤٧-املتجانسات 
وظلت الصقور ). بيضة/ ميكروغرام من مركبات اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل١٨,٧(الشمس عباد 

 ٠,٣- +/١٥,٦ ( الفينيلثنائياإلثري متعدد الربوم  يوماً نفس اخلليط من ٢٩املولودة تستهلك ملدة 
يف × ١٢٠ أعلى هذه املركبات، حيث وصل إىل تركيز عبء جسم )غرام من وزن اجلسم يومياً/نانوغرام

 ٠,٥-+/٠,٧٣(عن اخلاضعة للضوابط ) غرام بالوزن الرطب/ نانوغرام٢٩,١-+/٨٦,١(طيور املعاجلة 
استجابة أكرب  الفينيلثنائيلإلثري متعدد الربوم وكانت للطيور اليت تعرضت ). غرام بالوزن الرطب/نانوغرام

 ثنائيثري املربوم ة يف تركيزات اإلط سلبياً بالزياداليت كانت ترتب) Tاملناعة متوسطة للخلية  (PHAمن 
 إال أا كانت استجابة منخفضة متوسطة لألجسام املضادة اليت كانت ترتبط إجيابياً بالزيادة ٤٧-الفينيل

عدد أقل من  (الطحالكما كانت هناك تغيريات هيكلية يف . 183-  الفينيلثنائيثري املربوم إل ايف تركيزات
زيادة كرب حجم اجلمجمة (الغدة الصعترية ) ض اإلصابة بالسكتةخف(األكياس ) املراكز اجلينية

 الفينيل والرقم الدليلي ثنائيواالرتباطات السلبية بني الرقم الدليلي حلجم الطحال واإلثري متعدد الربوم 
 لفينيل اثنائيلإلثري متعدد الربوم  تعديل املناعة نتيجة للتعرض ٤٧- الفينيلثنائيحلجم األكياس لإلثري املربوم 

 .قد يتفاقم يف الطيور الربية اليت تتعرض لقدر أكرب من اإلجهاد البيئي
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 أيضاً بالنسبة لنفس األنواع وظروف االختبار، أن التعرض مل يؤثر يف ٢٠٠٦فريين وآخرون  وذكر §
 الوزن( الفينيل ثنائيوكانت الصقور الصغرية اليت تعرضت لإلثري متعدد الربوم . الفقس أو جناح الوالدة

مع اكتساا الوزن بصورة أسرع وتتناول قدر أكرب من األغذية، وهذا األخري باالرتباط ) والنظام الريشي
 األكثر تأثرياً ١٠٠-  الفينيلثنائيثري املربوم وكان اإل.  الفينيلثنائيثري متعدد الربوم اإل مع أعباء جسمها من

وكانت . م واكتساب الوزن واستهالك األغذيةعلى منو الصقور الصغرية حيث أا ترتبط إجيابياً باحلج
 بالريش - ٩٩ وترتبط بالعظام الطويلة ١٨٣ و١٥٣ -  الفينيلثنائي املربوم اإلثري الزيادة يف تركيزات

حمدداً لبنياا العظمي   الفينيلثنائيوم وقد يكون اجلسم األكرب للطيور املعرضة لإلثري متعدد الرب. الطويل
 . الطاقةوهلا تكاليف مفرطة من

 )مبا يف ذلك اإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل(اإلثري املربوم ثنائي الفينيل  تشري الدراسات املختربية إىل أن §
 الكالسيوم يف زراعة األنسجة العصبية املخية احملببة بنفس الطريقة اليت (PKC)قد أثرت يف كيرتار الربوتني 

  ).٢٠٠٥كودافانيت وآخرون ( (PCB)ملادة ثنائي الفينيل متعدد الكلور 
 التأثريات طويلة األجل إىل احلاجة إىل تشري فإا، ييم الكمي هذه الدراسات ال تتيح التقأنوعلى الرغم من 

 . تقييم التأثريات الصحية والبيئية املعاكسة احملتملةيف عن آليات حمددة للعمل واملتأخرة فضالً

  رصد بيانات التأثريات  ٢-٤-٢
أوراق علمية تعقد مقارنات بني التأثريات على السكان املالحظة يف امليدان والتركيزات املقاسة من تتوافر عدة   

النفايات العضوية الثابتة مثل املواد الكيميائية مبا يف ذلك اإلثري سداسي وتساعي الربوم ثنائي الفينيل يف األفراد من خمتلف 
  .األنواع

يط من اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل فضالً عن امللوثات الثابتة ولألسف فإن العشائر الربية تتعرض خلل  
املربومة واملكلورة األخرى ذات الصلة ومع املستوى احلايل من املعارف، فإن الفحوصات الوبائية قد تعرض ارتباطات 

 الربوم ثنائي الفينيل التجاري مثاينولكن دون عالقات السبب واألثر فيما بني التعرض والتراكم ملكونات خالئط اإلثري 
  .والتأثريات املعاكسة احملتملة املالحظة يف احلياة الربية

 قاطعة على ويالحظ وضع مماثل فيما يتعلق بالبيانات اخلاصة بصحة البشر، وال توجد دراسات تقدم قرائن  
  .لتعرض ذات الصلة بالبيئة اليت وجدت الربوم ثنائي الفينيل يف البشر عند مستويات اتساعي إىل يأخطار اإلثري من سداس

  جتميع املعلومات  - ٣
لك نتيجة لوجود من املستبعد إجراء تقدير كمي للمخاطر النوعية لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري وذ  

لتقدير  التجارية ونقص املعلومات، ويشمل ذلك انعدام املعلومات عن عمليات اي والعشاريمكوناته يف خالئط اخلماس
 الربومة ونقص اموعة األكيدة من معلومات السمية والسمية البيئية عن اخلالئط بإزالةالكمية املؤيدة للدور اخلاص 

ومكوناا مع تغطية املستوى املنخفض طويل األجل لظروف التعرض وايات سلسلة التفاعل دون املميتة اليت تعترب ذات 
 وقد أوردت أستراليا وكندا تقييمات مادية لألخطار على الصحة .الثابتة املرشحةصلة بتقييم أحد النفايات العضوية 
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وال تغطي التقييمات الظروف املتوقعة . والبيئة استندت فيها على معدالت خماطر وهوامش آمان تشري إىل احتماالت خماطر
نامج الوطين لألخطار والتقييم بشأن املواد ، الرب٢٠٠٦البيئة كندا، (يف املناطق النائية ولكنها مفيدة يف التقييم عموماً 

  ).٢٠٠٧الكيميائية الصناعية، 
ويف موجز بيانات املخاطر هذا، أعترب أن اإلثري سداسي إىل تساعي الربوم ثنائي الفينيل مها املكونان ذا الصلة   

 قد وجدت يف  الفينيلثنائي ري املربوموجتدر املالحظة بأن أنواع أخرى من اإلث. باإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري
وتركز املعلومات .  الربوم ثنائي الفينيل التجارينيي وعشاري املوجودة يف اإلثري مخاساخلالئط التجارية مبا يف ذلك تلك

  . متجانساً حمتمالً خمتلفاً من الناحية النظرية٨٠املتوافرة على أقل من عشر متجانسات وبعض اخلالئط من بني 
ومسارات التحلل الوحيدة .  هذه اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل يف البيئة مسألة موثقة توثيقاً جيداًوثبات  

ذات الصلة احملددة حىت اآلن هي التحلل الضوئي والتحلل الالهوائي واأليض يف النباتات واحليوانات اليت تعمل من خالل 
  . قد تكون ذات مسية وقدرة أكرب على التراكم األحيائي،لفينيل أخرىإزالة الربومة وإنتاج إثريات مربومة ثنائية ا

ويظهر اإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل قدرة كبرية . وتعتمد القدرة على التراكم األحيائي على مستوى الربومة  
 الشبكة الغذائية وإن كان ويتضخم اإلثري سباعي الربوم ثنائي الفينيل من خالل. على التركيز األحيائي والتضخم األحيائي

 وقد عثر على إثري مثاين وتساعي الربوم Kowبدرجة من االمتداد أقل مما كان متوقعاً من مكافئ فصل األوكتانول عن املاء 
وتفسر عمليات . ثنائي الفينيل يف النباتات واحليوانات إال أنه مل يالحظ أي تضخم أحيائي ذي صلة بالشبكة الغذائية

وتدعم القرائن العلمية املتزايدة مسامهة . Kowخنفاض التوافر األحيائي االختالفات بني املشاهدات وتوقعات أو ا/األيض و
  .األخرى  املربومة ثنائية الفينيلاأليض من خالل إزالة الربومة يف اإلثريات

لربوم ثنائي الفينيل وتغطي بيانات رصد النباتات واحليوانات يف املناطق النائية كالً من إثري سداسي وسباعي ا  
وميكن من . وتقدم أفضل دليل على القدرة على االنتقال بعيد املدى ملكونات إثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري

 الفينيل وما حيدث له من إزالة للربومة فيما ثنائيالناحية النظرية أن يفسر ذلك أيضاً من خالل انتقال اإلثري عشاري الربوم 
 أن إزالة الربومة لإلثري عشاري الربوم ثنائي الفينيل ميكنه أن يفسر هذه العملية دون افتراضنه من غري املنطقي بيد أ. بعد

 الربوم ثنائي الفينيل استناداً إىل رصده يوسباع يأكد دور النقل اجلوي لإلثري سداسويت. نقل إضايف من متجانسات أخرى
  .يف حبريات األلب

ملتاحة بشأن السمية والسمية البيئية لإلثري سداسي إىل تساعي الربوم ثنائي الفينيل هي ولألسف فإن املعلومات ا  
معلومات حمدودة للغاية، وال تقدم معلومات كافية لتقدمي مواجيز بيانات سليمة عن السمية والسمية البينية لكل إيزومر 

  .وخالئط األيزومرات واخلالئط التجارية
 الدراسات املختربية املائية واملتعلقة بالرسوبيات والتربة إال أن ايات سلسلة صلة يفومل تالحظ أية تأثريات ذات   

التفاعل املقاسة وظروف التعرض املستخدمة يف هذه القياسات ليست كافية حبيث تسمح بإجراء تقييم سليم للمواد 
طى اختبارات السمية البيئية هلذه األنواع من وينبغي أن تغ.  الربوم ثنائي الفينيلتساعيالكيميائية مثل اإلثري سداسي إىل 

املواد الكيميائية، إن أمكن، عدة أجيال أو على األقل دورة حياة كاملة وينبغي أن تتضمن ايات سلسلة التفاعل املقاسة 
 تاالنعكاساتأثريات كبرية مرتبطة بالتراكم وإعادة تعبئة مركبات خالل فترات النمو احلرجة والتكاثر فضالً عن 
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ذات بد من معاجلة مجيع مسارات التعرض البيئية ال وعالوة على ذلك، . اإليكولوجية ذات الصلة بالتغيريات األيضية
  .الصلة غري أن االختبارات املتاحة ال تستويف هذه الشروط

ت سلسلة فأقل مستوى للتأثري املالحظ لنهايا. وتوفر املعلومات املتوافرة عن الثدييات والطيور معلومات مفيدة  
يوم استناداً إىل السمية اجلنينية الطفيفة أو الزيادة يف أوزان الكبد /كغ وزن اجلسم/ ميلليغرام٥-٢التفاعل التقليدية هو 

وتنطبق هذه التأثريات . واالخنفاض يف كسب وزن اجلسم فيما بني الفئة املعاجلة األمومية والتأخر يف تعظم اهليكل العظمي
ومع ذلك، فإن املعلومات . كولوجيا ومن مث فهي مفيدة يف تقييم املخاطر على البشر واحلياة الربيةعلى تقييم الصحة واإلي

 مثايناإلضافية املتوافرة تثري أيضاً القلق إزاء قدرة ايات سلسلة التفاعل التقليدية تلك على تقييم املالمح السمية لإلثري 
  . من الفقريات الربوم ثنائي الفينيل يف الثدييات وغريهايوتساع

 املناعية وخاصة تأثريات السمية العصبية املتأخرة املالحظة بعد جرعة واحدة اهتماماً –وتتطلب تأثريات السمية   
فعلى الرغم من أن التقدير الكمي هلذه التأثريات من حيث خماطرها احملتملة على صحة البشر والنظم اإليكولوجية . خاصاً

فمن املؤكد أن . ينبغي حتليل املشاهدات املبلغة بعناية. إىل مستوى املعلومات املتوافر حالياًليس باألمر املمكن استناداً 
اجلرعات اليت لوحظت عندها التأثريات كانت أعلى كثرياً من مستويات التعرض يف املناطق النائية املقدرة من بيانات 

ظت يف متجانسات خمتلفة، وحتدث حاالت التعرض غري أن هذه التأثريات لوح. الرصد احلالية بالنسبة ملتجانس واحد
وال تتوافر معلومات كافية للنظر فيما إذا كانت . البيئي املعقولة بالنسبة خلليط من اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل

املالحظة يف هذه التأثريات إضافة أو حىت أكثر من إضافة يف عمليات التعرض املتكاملة إال أن اهلوامش بني التأثريات 
ليس مرتفعاً ذه الدرجة عندما ) استناداً إىل بيانات الرصد(املخترب ومستويات التعرض التقديرية عن طريق الفم يف امليدان 

عبء اجلسم احلرج بالنسبة إلثري سداسي الربوم ) ٢٠٠٥(وقدر ماكدونالد . جيري تقدير خمتلف األيزومرات واملتماثالت
 ٠,٤٥كغ من الدهون استناداً إىل مستوى تأثريات غري مالحظة قدره / ميكروغرام٢٠٠٠ وح بن١٥٣ثنائي الفينيل 

 يف ٩٥ بني هذا املستوى والنسبة ٧، ويغطي هامش سالمة قدره ٢٠٠٣كغ الذي أبلغ عنه فايربغ وآخرون عام /ميلليغرام
وجتدر املالحظة بأن .  يف الواليات املتحدةاملائة موع مستويات اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل يف السكان من البشر

 القريبة من هذه القيم قد وجدت يف العديد من األنواع واملواقع ١٥٣تركيزات اإلثري سداسي الربوم ثنائي الفينيل 
ادة وتتجاوز التركيزات اإلمجالية لإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل ع)  لالستعراض٢أنظر ورقة معلومات كندا (اجلغرافية 

  .بدرجة كبرية هذا العتبة
ول ح واحليوانات مسألة رئيسية حيث تتوميثل حتلل اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل يف البيئة والنباتات  

وقد مت إظهار هذا االحتمال بالنسبة إلزالة الربومة لإلثري عشاري . املتجانسات األعلى إىل متجانسات أدىن ورمبا أكثر مسية
إال أن املدى الذي ) أنظر املراجع أعاله(ائي الفينيل، والعديد من مكونات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري الربوم ثن

ميكن أن يصل إليه حتلل اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل يف ظل خمتلف الظروف ودور األيض يف معاجلة القدرة على 
وسوف يتعني . ات دنيا قد يتم إنتاجها تعترب كلها جماالً من جماالت البحث النشطةالتراكم األحيائي وهوية أية متجانس

  .معاجلة النتائج اجلديدة بواسطة جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة عند ظهورها يف املؤلفات املشار إليها
يما بني اإلثريات متعددة الربوم ومثة قرائن متزايدة تشري إىل مالمح مسية مماثلة ومن مث أخطار مكافئة وشواغل ف  

ثنائية الفينيل واملركبات املتعددة الكلور ثنائية الفينيل على الرغم من أنه يبدو أن من األفضل تقسيم أسلوب العمل إىل 
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- ال تنشط مركب أا حيث أن اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل تربط إال AhRفئات من خالل اآلليات املستقلة عن 

XREاحملول النووي  الربوتيين AhR-AhR)  ا قادرة على االرتفاع بتنظيم ) ٢٠٠٦بيترز وآخرونويبدو أCYP2B 
 غري املماثلة للديوكسني ١٥٣ الفئران جبرعات مماثلة لتلك اخلاصة باملركبات املتعددة الكلور ثنائية الفينيل يف CYP3Aو
 على التراكم األحيائي واالنتقال البيئي بعيد املدى ملكونات لإلثري ونظراً ألن الثبات والقدرة). ٢٠٠٥وآخرون  ساندرز(

مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري موثقة بصورة جيدة، فإن تأكيد املستوى املكافئ لألخطار يف هاتني الفئتني ينبغي أن 
  .يكون كافياً لتأكيد املخاطر املرتبطة باالنتقال بعيد املدى

  بيان اخلالصة  - ٤
 تقييم املخاطر البشرية والبيئية لإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري املرتبطة بقدرته على االنتقال البعيد ىلد  

 عبارة عن خليط من مكونات خبصائص ومالمح خمتلفة مما ميكن إطالقه أيضاً  هو أن املنتج التجاريالبد من مراعاةاملدى 
جات التجارية األخرى من اإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل، وأنه ينتج أيضاً يف يف البيئة نتيجة لوجوده كمكونات للمنت

  .البيئة من خالل إزالة الربومة لإلثري عشاري الربوم ثنائي الفينيل التجاري
وعلى الرغم من أن إنتاج اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري قد توقف يف البلدان املتقدمة، وال تتوافر   

علومات تشري إىل أن املادة الكيميائية تنتج يف أماكن أخرى، ينبغي مالحظة أن املنتج مازال حاضراً ويطلق من السلع م
وتشري التقديرات النموذجية واملستويات املقاسة من املواد الصلبة من الصرف الصحي . املستخدمة وخالل التخلص منها

  .أن االنبعاثات احلالية مازالت كبرية
احية أخرى فإن ثبات اإلثري سداسي إىل تساعي الربوم ثنائي الفينيل مسألة موثقة بصورة جيدة، وأن ومن ن  

 كذلك –الطريق الرئيسي إىل التحلل هو إزالة الربومة مما يشكل إثريات أخرى مربومة ثنائية الفينيل، ألمر يثري القلق أيضاً 
ينيل التجاري على التراكم األحيائي والتضخم األحيائي يف بعض فإن قدرة بعض مكونات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الف

. سالسل األغذية موثقة بصورة كافية، وتأكدت بالتوافق اجليد بني املشاهدات امليدانية يف برامج الرصد ودراسات السمية
جانسات على األقل، هناك وتؤكد بيانات الرصد يف املناطق النائية القدرة على االنتقال بعيد املدى، وبالنسبة لبعض املت

  .صلة باالنتشار عن طريق اجلو يف هذه العملية
فهناك دراسات عن السمية . يبدو أن أكرب صعوبة تكمن يف تقدير اخلطر احملتمل للخليط التجاري ومركباته  

ن التقييم املتعمق غري أ. اإليكولوجية والسمية حيث مل تالحظ أية تأثريات حىت عند التركيزات العالية بصورة غري معقولة
هلذه الدراسات اليت تنظر على وجه اخلصوص يف خواص واحلركية السمية لإلثري متعدد الربوم ثنائي الفينيل يشري إىل أن 
تصميم االختبارات وظروف التعرض وايات سلسلة التفاعل املقاسة ليست مالئمة للتقييم السليم هلذه األمناط من املواد 

وعالوة على ذلك، . رغم من ذلك فإنه ينبغي دراسة نقص التأثريات املبلغة يف تلك االختبارات بعنايةوعلى ال. الكيميائية
فإن بعض الدراسات احملددة أبلغت عن أخطار معينة مثل السمية العصبية املتأخرة والسمية املناعية اليت قد تكون ذات صلة 

  .يكولوجيبصورة خاصة يف تقييم املخاطر على صحة البشر والنظام اإل
 اإلثري سداسي  من، يستنتج أن مكونات اإلثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجارياستناداً إىل القرائن املتوافرةو  

اعي الربوم ثنائي الفينيل تؤدي على األرجح، نتيجة لالنتقال البيئي بعيد املدى، إىل تأثريات معاكسة كبرية على صحة بسو
  .قتضي معه اختاذ إجراء عامليأو البيئة مما ي/اإلنسان و
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 وتساعي الربوم ثنائي الفينيل تنتج عنه أثريات برومة ثنائية أن إزالة برومة عشاري"وهناك شواهد متزايدة على   
يقني المن االتفاقية نصت على أن عدم ) أ (٧، الفقرة ٨ص ملوثات عضوية ثابتة، وبالنظر إىل أن املادة واالفينيل هلا خ

ي أن مينع مقترحاً من املضي قدماً، يستنتج أن مكونات األثري مثاين الربوم ثنائي الفينيل التجاري من عشاري علمي ال ينبغال
آثار ضارة خطرية يف الصحة البشرية وتساعي الربوم ثنائي الفينيل، ميكن أن تؤدي، نتيجة النتقاهلا البيئي البعيد املدى إىل 

  .ا على الصعيد العامليويف البيئة، مما يسوغ اختاذ إجراء بشأ
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