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  موجز تنفيذي

اقترحت اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها من األطراف يف اتفاقية استكهومل إدراج مخاسي كلور البرتين يف 
 وخلصت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة إىل أن مخاسي كلور البرتين يفي مبعايري الفرز وقررت إنشاء. االتفاقية

  .فريق عامل خمصص ملواصلة استعراض االقتراح

اجلمهورية (وأبلغت معظم البلدان اليت قدمت معلومات إىل أمانة اليونيب عن عدم إنتاج أو استخدام مخاسي كلور البرتين 
وكانت . م، وهو ما يتفق مع املعلومات الواردة يف امللف املقد)توانيا، وموريشيوس، وتركيا، وكندايالتشيكية، وأملانيا، ول

 يف منتجات ثنائي الفينيل متعدد الكلور يف حامالت االستخدامات السابقة خلماسي كلور البرتين عبارة عن كونه مكوناً
وقد غريت شركات .  من أجل إنتاج كينتوزينالصباغ، وكمبيد للفطريات وكمؤخر لالحتراق وكوسيط كيميائي، مثالً

حدة وأوروبا عملياا التصنيعية للقضاء على هذا االستخدام خلماسي كلور تصنيع كينتوزين الرئيسية يف الواليات املت
كما أن مخاسي كلور البرتين موجود مبستويات منخفضة كشوائب يف العديد من مبيدات األعشاب ومبيدات . البرتين

 التصنيعية للتقليل من وقد غري بعض منتجي مبيدات اآلفات يف الواليات املتحدة من عمليام. اآلفات ومبيدات الفطريات
. أيضاًتركيز شوائب سداسي كلور البرتين يف منتجام، وقد تقلل هذه التغيريات من تركيز ملوثات مخاسي كلور البرتين 

وتبني مصادر األدبيات أن مخاسي . كما أن مخاسي كلور البرتين منتج للتحلل املنخفض املستوى لبعض مبيدات اآلفات
  .فلم يبلغ عن أي جتارة أو خمزونات. مهية جتاريةكلور البرتين ليس له أ

ويدخل مخاسي كلور البرتين يف الوقت احلايل إىل البيئة من خالل مصادر شىت يكون فيها مخاسي كلور البرتين بوصفه 
ن  من عدم التيقن بشأ كبرياًبيد أن هناك قدراً.  لالحتراق غري الكامل هو أكرب املصادر يف الوقت الراهن فرعياًمنتجاً

وتصعب . إطالق مخاسي كلور البرتين بواسطة شىت املصادر والبيانات املتاحة مقصورة على الواليات املتحدة وكندا
وكانت االنبعاثات العاملية اإلمجالية من مخاسي . البيانات احملدودة من توفري تقدير عاملي صحيح عن الكميات واالجتاهات

  . كغ سنويا٨٥ً تبلغ US-TRIالقائمة احلصرية إلطالق املواد السمية كلور البرتين املستندة إىل قاعدة بيانات 

 بالنظر إىل فترات نصف العمر التقديرية والتجريبية يف اجلو والتربات والرسوبيات وينبغي اعتبار مخاسي كلور البرتين ثابتاً
وتتباين قيم لوغاريتم معامل . ئي مرتفعةوبناء على البيانات املتاحة فإن مخاسي كلور البرتين له قدرة تراكم أحيا. واملياه

وتتراوح قيم معامل التركيز األحيائي بني . ٥,١٨ -٥,١٧، مع قيم موصى ا تبلغ ٦,١٢ و٤,٨٨تفريق املياه بني 
كغ / لتر٢٢٥٨ - ٥٧٧ وكغ بالنسبة للرخويات،/ لتر٤٣٠٠ - ٨٣٣ وكغ بالنسبة لألمساك،/ لتر٢٣٠٠٠ - ١٠٨٥

ىل كون التحول األحيائي خلماسي كلور البرتين لن يكون ذي شأن وأن املادة نافرة من املاء وبالنظر إ. بالنسبة للقشريات
ومخاسي كلور البرتين مسي للبشر بدرجة معتدلة وغري .  إمكانية تضخم أحيائي مرتفعةأيضاً، فقد يكون للمركب جداً

التركيز ( للكائنات احلية املائية ة جداًومخاسي كلور البرتين مصنف داخل االحتاد األورويب كمادة مسي. مصنف كمسرطن
ومثة بيانات حمدودة متاحة بشأن ). لتر/ ملغم١ =أو الطحالب  Daphniaبراغيث املاء  بالنسبة لألمساك أو ٥٠املميت 

  .السمية اإليكولوجية الربية والبيانات مفتقدة بشأن السمية للطيور

اء وضغط اهلواء وثابت قانون هنري، يف نطاق امللوثات العضوية الثابتة واخلواص الفيزيائية والكيميائية، مثل الذوبان يف امل
 يف اجلو، وحيدث ذلك إىل حد كبري من خالل التفاعل  ضوئياًوميكن خلماسي كلور البرتين أن يكون متأكسداً. األخرى

 ٤٦٧ إىل ٤٥و تبلغ بيد أنه أبلغ عن فترات نصف عمر تقديرية خلماسي كلور البرتين يف اجل. مع جذريات اهليدروكسيل
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وبالنظر إىل اخلواص الفيزيائية والكيميائية خلماسي كلور البرتين وثباته يف اهلواء، فإن له إمكانية االنتقال البعيد املدى . يوماً
  . ويدعم ذلك وجود مخاسي كلور البرتين يف حيوز بيئية مثل احلياة النباتية واحليوانية من مناطق نائية. من خالل اجلو

ومثة مستويات مقاسة متاحة من مخاسي كلور . تشر مخاسي كلور البرتين على نطاق واسع يف البيئة على النطاق العامليوين
، عالوة على بيانات رصد )اجلنويب(البرتين يف الوسائط الالأحيائية واألحيائية يف مناطق نائية مثل بيئة القطب الشمايل 

، تشري البيانات املأخوذة من وعموماً. أحيائية واألحيائية يف املناطق املعتدلةبشأن مخاسي كلور البرتين يف الوسائط الال
وبالنسبة . البلدان املتقدمة إىل أنه يبدو أن تركيزات مخاسي كلور البرتين يف املناطق املعتدلة من العامل آخذة يف التناقص

  .ة العهد اليت ال تسمح باستنباط االجتاهات، فال يتاح سوى البيانات احلديث)اجلنوبية(للمنطقة القطبية الشمالية 

 البيئي البعيد املدى، إىل آثار ضارة اسي كلور البرتين، نتيجة النتقاله إىل القرائن املتاحة، فمن احملتمل أن يفضي مخواستناداً
  .أو البيئة، مما يربر اختاذ إجراء عاملي بشأنه/هلا شأا على صحة البشر و
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  مقدمة  - ١

ة األوروبية والدول األعضاء فيها من األطراف يف اتفاقية استكهومل إدراج مخاسي كلور البرتين يف اقترحت اجلماع
ويرد االقتراح األصلي الكامل يف الوثيقة .  من االتفاقية٨ من املادة ١ للفقرة وفقاًأو باء وجيم لالتفاقية /املرفقات ألف و

UNEP/POPS/POPRC.2/INF/5 .ًلالقتراح يف الوثيقة  وقد قدمت األمانة موجزاUNEP/POPS/POPRC.2/13.  

وينطوي قبول االقتراح األصلي من أجل مواصلة جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة النظر فيه على أن اخلواص املميزة 
خماطر عن املادة وتتمثل اخلطوة التالية يف إعداد موجز بيانات . للمادة تفي مبعايري الفرز املذكورة يف املرفق دال لالتفاقية

وقد مت إعداد هذا املشروع ملوجز بيانات املخاطر يف أعقاب مقرر اللجنة يف اجتماعها . على النحو املشروح يف املرفق هاء
: املقرر( ألحكام االتفاقية وفقاً بإنشاء فريق عامل خمصص ملواصلة استعراض االقتراح ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين يف تشرين الثاين

  ).٢/٧ - مللوثات العضوية الثابتةجلنة استعراض ا

 للنظام الدويل للوحدات، ومن مث فقد أعيد حساب الكثري منها من وفقاًومجيع البيانات الواردة يف هذه الوثيقة معروضة 
 إىل الكيلوغرام أو اللتر وعالوة على ذلك، فإن مجيع التركيزات معروضة استناداً. وحدات أخرى يف مصادر البيانات

  ).لتر/كغ أو مليلتر/كروغرام، ميمثالً(

  اهلوية الكيميائية للمادة املقترحة  ١-١

  األمساء وأرقام التسجيل  ١-١-١

ينتمي مخاسي كلور البرتين إىل جمموعة مركبات الكلور برتين اليت تتصف بوجود حلقة برتين حيل فيها حمل ذرات 
ايد، ومستقر من الناحية احلرارية، مع اتصافه وكلور البرتين مركب حم. اهليدروجني أحد العناصر الكلورية أو أكثر

 وخلماسي كلور البرتين قدرة ذوبان منخفضة جداً. باستقرار متزايد ونقاط ذوبان وغليان أعلى مع زيادة البديل الكلوري
  ).٢٠٠٦، .Rossberg et al(يف املاء 

  -برتين، خامس كلور  :االسم يف االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية

  :يميائيةاالسم الكيميائي يف دائرة املستخلصات الك

  pentachlorobenzene; Pentachlorobenzene; PCB; PeCB; QCB; quintochlorobenzene-1,2,3,4,5: األمساء األخرى

   5-93-608: رقم التسجيل يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية

   EINECS:      210-172-0الرقم يف 

  - :األمساء التجارية
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  تركيبال  ٢-١-١
1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene 

 

  

  

  

  

  الكيميائية -اخلواص الفيزيائية   ٣-١-١

.  مئوية٢٠ باسكال عند درجة حرارة ٠,١١قيمة موصى ا تبلغ ) ٢٠٠٦، Mackay et al(يقدم ماكاي وزمالؤه 
لتر، يف حني أن القيمة املوصى / مليغرام٣,٤٦ و٠,١٣٥ مئوية بني ٢٥ح القابلية للذوبان يف املاء عند درجة حرارة ووتترا
ماكاي وزمالئه حسبما أورده وتتفاوت قيم لوغارمت معامل تفريق املياه . لتر/يغرام مل٠,٥٥ شىت املصادر تبلغ حوايل ا يف

   بقيم تبلغCHEMFATE وPHSPROPويوصي هذا املصدر هو وقاعديت بيانات . ٦,١٢ و٤,٨٨بني ) ٢٠٠٦(
وقد أدرجت قائمة كاملة باخلواص الفيزيائية والكيميائية خلماسي كلور . قيم موثوق ا باعتبارها أكثر ٥,١٨ - ٥,١٧

  .UNEP/POPS/POPRC.3/INF/21 من املرفق الثاين يف الوثيقة ١- ١البرتين يف اجلدول 

   البرتيناملرفق دال عن مخاسي كلورالواردة يف علومات امل مناستنتاجات جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة   ٢-١

، معايري الفرز ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٠ - ٦طبقت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة يف اجتماعها الثاين يف 
 من االتفاقية، إىل أن ٨من املادة ) أ (٤ للفقرة وفقاًاحملددة يف املرفق دال التفاقية استكهومل، وخلصت إىل أا مطمئنة، 

 من االتفاقية ٨ من املادة ٦ للفقرة وفقاًولذلك قررت اللجنة، . فيت بشأن مخاسي كلور البرتينمعايري الفرز قد استو
  خمصصاً ملؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل، أن تنشئ فريقا عامال١/٧ً - اتفاقية استكهومل:  من املقرر٢٩والفقرة 

وقد وجهت اللجنة الدعوة، .  للمرفق هاء لالتفاقيةوفقاًملواصلة استعراض االقتراح وإعداد مشروع موجز بيانات خماطر 
 من االتفاقية، إىل األطراف واملراقبني بأن يقدموا إىل األمانة تلك املعلومات احملددة يف املرفق ٨من املادة ) أ (٤ للفقرة وفقاً

  .٢٠٠٧فرباير / شباط٢هاء لالتفاقية قبل 

  مصادر البيانات  ٣-١

يف املرفقني األول والثالث للوثيقة ) املراجع وغريها من األدبيات(انات قدمت املعلومات عن مصادر البي
UNEP/POPS/POPRC.3/INF/21 . أو املقتبس مع التعديل(وحيثما يستشهد باالستعراض املذكور آنفا، فإن النص املقتبس (

وقد ردت . ئمة املراجعوهذه املراجع ليست مبينة فرادى يف قا. يشمل املراجع املستشهد ا يف االستعراض األصلي
كندا واجلمهورية التشيكية وأملانيا واليابان : األطراف واملراقبني التالني على طلب املعلومات احملددة يف املرفق هاء لالتفاقية

توانيا وموريشيوس وسويسرا وتركيا والواليات املتحدة األمريكية والشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية يول
  .اجمللس العاملي للكلور/، واجمللس الدويل لروابط املواد الكيميائيةالثابتة
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   االتفاقيات الدوليةيف املادة الكيميائية وضعية  ٤-١

 بإدراج  اقتراحا٢٠٠٦ًوقد قدمت املفوضية األوروبية يف عام .  يف أي اتفاقية دوليةمخاسي كلور البرتين ليس مدرجاً
 بشأن التلوث اجلوي البعيد املدى ١٩٧٩ثات العضوية الثابتة اخلاص باتفاقية عام مخاسي كلور البرتين يف بروتوكول امللو

ويتمثل هدف هذا ). ٢٠٠٧املفوضية األوروبية، (عرب احلدود إىل األمانة التنفيذية للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 
وحددت فرقة العمل . وانبعاثاا وفقداا ية الثابتةالربوتوكول يف مراقبة أو تقليل أو القضاء على تصريفات امللوثات العضو

التابعة للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا اخليارات التالية من أجل احتمال إدراج مخاسي كلور البرتين يف 
  :الربوتوكول

  إدراج مخاسي كلور البرتين يف املرفق األول للربوتوكول من أجل منع اإلنتاج واالستخدام؛  )أ(

  .]ECE/EB.AIR/WG.5/2007/14[إدراج مخاسي كلور البرتين يف املرفقني األول والثالث للربوتوكول   )ب(

ويف هذه . )EC/2000/60(ومخاسي كلور البرتين حمدد على أنه مادة ذات أولوية يف التوجيه اإلطاري األورويب للمياه 
 على وجه اخلصوص بشأن املياه  األولوية اليت تثري انشغاالًالقائمة للمواد ذات األولوية، حدد ما يسمى املواد اخلطرة ذات

وستخضع هذه املواد إىل وقف التصريفات واالنبعاثات والفقدان أو التخلص . العذبة، والبيئتني الساحلية والبحرية
ين كمادة وقد اقترحت املفوضية األوروبية إدراج مخاسي كلور البرت.  من اعتماد التوجيه عاما٢٠ًالتدرجيي منها خالل 
 اخلاصة ١٩٩٨ومخاسي كلور البرتين مدرج يف قائمة املواد املرشحة لعام . ]COM(2006) 397 final[. خطرة ذات أولوية

  ). ١٩٩٨، OSPAR(باتفاقية أوسبار 

  وجز بيانات املخاطرمل املهمةموجز املعلومات   - ٢

  املصادر  ١-٢

 ١٩٩٣حكومة كندا، (يف وثيقتني مقدمتني من كندا مت وصف اإلنتاج واالستخدام ومصادر اإلطالق باستفاضة 
) ٢٠٠٥وكالة البيئة الكندية، (، واستراتيجية إدارة املخاطر املقترحة بشأن مخاسي كلور البرتين من قبل كندا )٢٠٠٣و

لومات وقد استنبطت مع). ٢٠٠٧(اجمللس العاملي للكلور /والوثيقة املقدمة من اجمللس الدويل لروابط املواد الكيميائية
  .إضافية من الوثائق املقدمة من األطراف واملراقبني اآلخرين ومن األدبيات املعلنة

  اإلنتاج والتجارة واملخزونات  ١-١-٢

 Van de(تفيد الوثائق املقدمة بشأن مخاسي كلور البرتين بأن مخاسي كلور البرتين مل يعد ينتج يف أوروبا وأمريكا الشمالية 

Plassche et al. ،ومل تبلغ ).٢٠٠٢ EU Industry عن مخاسي كلور البرتين على أنه أحد املواد الكيميائية املرتفعة اإلنتاج 
وأبلغت معظم البلدان اليت قدمت معلومات إىل أمانة اليونيب عن عدم ). esis/it.jrc.ecb://http/(أو املنخفضة اإلنتاج 

ومل يذكر ). توانيا وموريشيوس وتركيا والواليات املتحدة األمريكيةيدا واجلمهورية التشيكية وأملانيا ولكن(وجود إنتاج 
 ملا جاء يف دائرة وفقاًاجمللس العاملي للكلور، و/أي إنتاج متعمد يف الوثيقة املقدمة من اجمللس الدويل لروابط املواد الكيميائية

 فإن مخاسي كلور البرتين ليس له Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistryمعارف أوملان للكيمياء الصناعية 
  .ومل يبلغ عن أي جتارة أو خمزونات). ٢٠٠٦، .Rossberg et al(أمهية جتارية 
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  االستخدامات  ٢-١-٢

ر البرتين أبلغت كندا والواليات املتحدة األمريكية عن عدم وجود طلب جتاري حملي يف الوقت الراهن على مخاسي كلو
وال تذكر دائرة معارف أوملان للكيمياء الصناعية أي استخدام يف . وأن مخاسي كلور البرتين ال يستخدم كمنتج ائي

بيد أن مثة استخدامات شىت يف املاضي أو استخدام غري ). ٢٠٠٦، .Rossberg et al(الوقت احلايل خلماسي كلور البرتين 
  : يف األدبياتمقصود خلماسي كلور البرتين مذكورة

 يف خالئط كلور البرتين املستخدمة لتقليل لزوجة منتجات ثنائي الفينيل املتعدد كان مخاسي كلور البرتين مكوناً  -  ١
، ولكن اللوائح التنظيمية اجلديدة اليت حتظر استخدامات )٢٠٠٥وكالة البيئة الكندية، (الكلور املستخدمة يف نقل احلرارة 

ائية احملتوية على ثنائي الفينيل املتعدد الكلور أسفرت عن تناقص يف استخدام مخاسي كلور البرتين السوائل العازلة الكهرب
وال يزال ثنائي الفينيل املتعدد الكلور يستخدم يف بعض املعدات الكهربائية القدمية يف أمريكا الشمالية . ١٩٨٠بعد عام 

). ٢٠٠٥لكندية، وكالة البيئة ا(ر البرتين من هذا املصدر  مخاسي كلوالنبعاثوأوروبا حبيث أن هناك إمكانية بسيطة 
 يف أماكن أخرى يف العامل وأن بضعة أيضاًعض مركبات ثنائي الفينيل املتعدد الكلور ال تزال تستخدم بوميكن افتراض أن 

 من اخلدمة يف وقد جرى استبعاد مركبات ثنائي الفينيل املتعدد الكلور. أجزاء منها حتتوي على مخاسي كلور البرتين
  .الكثري من البلدان يف العامل حبيث أن من املتوقع أن تتناقص أي انبعاثات متصلة خبماسي كلور البرتين مبرور الزمن

وقد .  البرتين فيما سبق يف حامالت الصباغو كلوررباعي ووكان من املمكن العثور على مخاسي كلور البرتين  -  ٢
وليس من الواضح من الوثيقة الكندية إذا ما كان ). ٢٠٠٥لة البيئة الكندية، وكا(مت وقف تطبيقات حامالت الصباغ 

  .يف حامالت الصباغ جيري استخدام مخاسي كلور البرتين وثالثي كلور البرتين أوكالمها

ميكن العثور على مخاسي كلور البرتين كشائبة يف العديد من مبيدات احلشائش ومبيدات اآلفات ومبيدات   -  ٣
وقد قامت وكالة احلماية البيئية يف ). ٢٠٠٥وكالة البيئة الكندية، (املستخدمة يف الوقت الراهن يف كندا الفطريات 

الواليات املتحدة بدراسة لتقييم خماطر السرطان الغذائية لسداسي كلور البرتين ومخاسي كلور البرتين كشوائب يف كلور 
وقد مت حتديد .  والعديد من مبيدات اآلفات األخرىpicloramبيكلورام  وPCNBالتالونيل ومخاسي كلورنترو البرتين 

 ميثيل، واألترازين، - ، واإلندوسولفان، والكلوربرييفوس)الكوينتوزين(مخاسي كلور البرتين يف مخاسي كلورنترو البرتين 
ية البيئية يف الواليات وكالة احلما(والكلوبرييليد، ولكنه ال يوجد يف السيماريزن والكلور تالونيل وبيكلورام والداكتال 

  من سداسي كلور البرتين٪٩٨وحتتوي الرتبة التقنية من سداسي كلور البرتين على حوايل ). ١٩٩٨املتحدة األمريكية، 
 الربنامج -  منظمة الصحة العاملية( ثالثي كلور البرتين - ٥، ٤، ٢، ١ من ٪٠,٢ و من مخاسي كلور البرتين٪١,٨و

وسداسي كلور البرتين مدرج بالفعل يف املرفقني ألف وجيم التفاقية استكهومل ومن  ).١٩٩٧الدويل للسالمة الكيميائية، 
واحلالة احلالية . ضئيلة كمصدر خلماسي كلور البرتينمث قد يكون من املتوقع أن يكون سداسي كلور البرتين ذي أمهية 

  .ملبيدات اآلفات األخرى غري معروفة

 الربنامج الدويل - مادة وسيطة كيميائية مذكور يف منظمة الصحة العامليةواستخدام مخاسي كلور البرتين ك  -  ٤
ومل يتم العثور يف األدبيات حىت احلني إال عن االستخدام كمادة وسيطة يف تصنيع مخاسي ). ١٩٩١(للسالمة الكيميائية 
 .Van de Plassche et alويبلغ . طرياتويوجد مخاسي كلور البرتين كشائبة يف هذا املبيد للف). الكوينتوزين(كلورنترو البرتين 

عن إنتاج واستخدام الكوينتوزين يف بلدان شىت ويشريون إىل أن استخدامه خارج منطقة جلنة األمم املتحدة ) ٢٠٠٢(
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يصنع الكوينتوزين يف الوقت احلايل ): "٢٠٠٢ (.Van de Plassche et alويذكر . االقتصادية ألوروبا غري معروف
 عن أي منتج للكوينتوزين يف Amvacوال تعلم .  إنتاج أخرى ال يدخل فيها مخاسي كلور البرتينباستخدام عمليات

وخيلصون إىل أن من غري احملتمل أن تكون هناك أي ." الوقت الراهن يستخدم مخاسي كلور البرتين كمادة وسيطة
يف اجمللس الدويل ) ٢٠٠١( Feilerويبلغ ". من مخاسي كلور البرتين تذكر نات للكوينتوزين حتتوي على كمياتخمزو

عن أن الكوينتوزين يصنع يف الوقت احلايل بواسطة كلورة ) ٢٠٠٧(اجمللس العاملي للكلور /لروابط املواد الكيميائية
 البيانات املتاحة إىل تناقص يف استخدام مخاسي شريوت.  من استخدام مخاسي كلور البرتين كمادة وسيطةالنتروبرتين بدالً

  .بيد أن هذه اخلالصة تستند إىل بيانات عن أوروبا وأمريكا الشمالية فقط. حتضري الكوينتوزين يف ينكلور البرت

 Van de Plassche et(رمبا يكون مخاسي كلور البرتين قد استخدم يف املاضي كمبيد للفطريات ومؤخر لالحتراق   -  ٥

al.) أن مخاسي كلور البرتين ) ١٩٩١(سالمة الكيميائية  الربنامج الدويل لل-  وتذكر منظمة الصحة العاملية)). ٢٠٠٢
  .ومل تذكر أي مصادر أخرى العثور على هذه التطبيقات. كان يستخدم فيما سبق كمبيد لآلفات ملكافحة ثاقبات القواقع

حكومة ( إىل كندا من الواليات املتحدة الستخدامها ككاشف خمتربي  كغ يستورد سنويا٠,١ًكان أقل من   -  ٦
 يف تقرير حكومة ١٩٩٥ إىل بيانات تسري على عام كما ذكر االستخدام ككاشف خمتربي، استناداً). ١٩٩٣كندا، 
  .واحلالة احلالية غري معروفة). ٢٠٠٣(كندا 

ومن اجللي من البيانات املقدمة ومن البيانات املوجودة يف األدبيات أن إنتاج واستخدام مخاسي كلور البرتين يف أوروبا 
  .واحلالة يف أحناء أخرى من العامل أقل وضوحاً. ية ضئيل ال يذكروأمريكا الشمال

 اإلطالقات يف البيئة  ٣-١-٢

 مسارات شىت ميكن إطالق مخاسي ٢٠٠٥تذكر استراتيجية إدارة املخاطر املقترحة اليت أعدا وكالة البيئة الكندية يف عام 
ومصادر اإلطالق الرئيسية يف كندا هي حرق النفايات ). ٢٠٠٥وكالة البيئة الكندية، (كلور البرتين ا يف البيئة الكندية 

املرتلية يف براميل، ومصانع معاجلة اخلشب، وأقطاب املرافق املوجودة يف اخلدمة، واستخدام مبيدات اآلفات، وانسكاب 
، املغنيسيومنتاج السوائل العازلة للكهرباء، وترميد النفايات الصلبة اخلاصة بالبلديات، وترميد النفايات اخلطرة، وإ

 ٪٢أقل من  (املغنيسيومإنتاج : ومن املصادر احملتملة لإلطالق اليت ورد ذكرها. واستخدام املذيبات، واالنتقال البعيد املدى
  ، والتجهيز الثانوي للنحاس واألملنيوم )نسبة ضئيلة ال تذكر(، واملذيبات املكلورة )من جمموع اإلطالقات السنوية

، وتكرير النفط )ندرة يف البيانات(، ومصانع احلديد والصلب )غري حمتمل( وتصنيع املواد الكيميائية ،)ال توجد بيانات(
الكمية (، واالنتقال البعيد املدى )غري حمتمل(، ومصانع النسيج )غري حمتمل (املياه املستعملة، ومصانع معاجلة )غري حمتمل(

  ).UNEP/POPS/POPRC.3/INF/21ق الثاين، ، املرف١-٢اجلدول ) (غري معروفة، ويتوقع أن تتناقص

ويعترب إمجايل اإلطالق ). ٢٠٠٥(ومصادر اإلطالق واملصادر احملتملة مذكورة باستفاضة يف تقرير وكالة البيئة الكندية 
) ٢٠٠٥وكالة البيئة الكندية، (الذي قدمته وكالة البيئة الكندية يف استراتيجية إدارة املخاطر بشأن مخاسي كلور البرتين 

سنة املقدم يف تقرير تقييم قائمة املواد ذات / كغ٥٨٠>  من اإلطالق البالغ ١٠سنة معامال أقل مبقدار / كغ٤١,٩والبالغ 
، والذي قدمته كندا من أجل صياغة هذا املوجز )١٩٩٣وكالة البيئة الكندية، (األولوية بشأن مخاسي كلور البرتين 

هو حرق النفايات ) ٢٠٠٥وكالة البيئة الكندية، (الكندي عن إدارة املخاطر وأهم مصدر يف التقرير . لبيانات املخاطر
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، وترميد النفايات )سنة/ كغ٢,٣٦(، وترميد النفايات الصلبة اخلاصة بالبلديات )سنة/ كغ٢١,٩٣(املرتلية يف براميل 
  .١٩٩٣ عام ، كان قد مت حتديدها كمصادر يف)سنة/ كغ١,٥٣ (املغنيسيوم، وإنتاج )سنة/ كغ١,٨٤(اخلطرة 

وميكن االطالع على بيانات عن إطالقات مخاسي كلور البرتين يف الواليات املتحدة يف القائمة احلصرية إلطالق املواد 
أ، ٢٠٠٧وكالة احلماية البيئية يف الواليات املتحدة، (السمية الصادرة عن وكالة احلماية البيئية يف الواليات املتحدة 

pdr#htm.index/tridata/tri/gov.epa.www://http .( ٢٠٠٠وحتتوي القائمة احلصرية على بيانات عن اإلطالقات للفترة - 
 ويشمل إطالقات يف اهلواء،  كغ من مخاسي كلور البرتين سنويا٧٦٣ً و١٥١٢ويتفاوت إمجايل اإلطالقات بني . ٢٠٠٤

.  املياه السطحية، وحقن حتت األرض، وإطالقات يف املواقع إىل األرض، ونقل خارج املواقع للتخلص منهاوتصريفات يف
.  على التوايل كغ سنويا١٠٠ً و٤٠ و٣٧ و٣٤ و٧٤ تبلغ ٢٠٠٤ و٢٠٠٠وكانت اإلطالقات يف اهلواء فيما بني عامي 
كما ). UNEP/POPS/POPRC.3/INF/21فق الثاين، ، املر٢-٢أنظر اجلدول (واإلطالقات يف املياه يف نفس ترتيب احلجم 

اإلطالقات يف "بينت الواليات املتحدة يف تعليقاا أن البيانات املقدمة بواسطة القائمة احلصرية إلطالق املواد السمية بشأن 
  .ألخرىتشمل كميات مل تكن لتطلق يف البيئة ألا كانت موضع معاجلة أو أنشطة اإلدارة ا" املوقع وخارج املوقع

وال تغطي بيانات القائمة احلصرية مجيع قطاعات الصناعة، وهو ما يعين ضمنا أن إمجايل اإلطالقات يف الواليات املتحدة 
  .وبيانات اإلطالق من البلدان األخرى غري متاحة بعد. ميكن أن يكون أعلى بكثري من ذلك املقدم

 لإلطالقات السنوية من مخاسي لعاملي للكلور وثيقة تتضمن تقديراًاجمللس ا/قدم اجمللس الدويل لروابط املواد الكيميائية
اجمللس الدويل لروابط املواد ( إىل القائمة احلصرية إلطالق املواد السمية يف الواليات املتحدة كلور البرتين استناداً

اق النفايات الصلبة وقد لوحظ تكون مخاسي كلور البرتين أثناء احتر). ٢٠٠٧ ،اجمللس العاملي للكلور/الكيميائية
وتتفاوت عوامل اإلطالق املبلغ عنها يف املقام األول بسبب االختالفات يف ظروف االحتراق وليس بسبب . للبلديات

  ورمبا يكون احتراق بوليفينيل الكلوريد هو مصدر تكوين مخاسي كلور البرتين . تكوين الوقود أو حمتوى النفايات
)Kim et al. ،؛ ٢٠٠٤Aracil et al. ،؛ ٢٠٠٥Muller et al. ،غري أن األمهية النسبية هلذا املصدر موضع جدل)١٩٩٧ ، .

 من املواد املكلورة القوية الرائحة اليت قد تساهم يف مخاسي كلور البرتين حىت لو مل وهناك مصادر أخرى تنتج ضرباً
ية السنوية التقديرية من مخاسي كلور وكان إمجايل اإلطالقات العامل. يكتشف مخاسي كلور البرتين بشكل جلي ويبلغ عنه

سنة، أي / كغ٨٥٠٠٠يبلغ ) ٢٠٠٧(اجمللس العاملي للكلور /البرتين الذي ذكره اجمللس الدويل لروابط املواد الكيميائية
ومعظم مصادر .  مثل إمجايل اإلطالقات يف الواليات املتحدة٨٥٠ و مثل الكمية اليت أبلغت عنها كندا٢٠٠٠زهاء 

. ، ولكن البعض منها خمتلف)٢٠٠٥وكالة البيئة الكندية، (اثلة لتلك املقدمة يف وثيقة إدارة املخاطر الكندية اإلطالقات مم
اجمللس /فترميد النفايات اخلطرة ومصانع معاجلة األخشاب غري موجودة يف دراسة اجمللس الدويل لروابط املواد الكيميائية

راق الكتلة احليوية، وهو ما يصل إىل نصف إمجايل اإلطالقات العاملية، العاملي للكلور، يف حني أن احتراق الفحم واحت
مخاسي كلورنيترا برتين وميكن أن تشمل مصادر مخاسي كلور البرتين األخرى حتلل . مفتقد يف الدراسة الكندية

 والنحاس املغنيسيومك ، وإنتاج ثاين أكسيد التيتانيوم، ومعاجلة الركاز من أجل إنتاج املعادن، مبا يف ذل)الكوينتوزين(
 Beck مستشهدا مبا جاء يف ٢٠٠٧ اجمللس العاملي للكلور،/اجمللس الدويل لروابط املواد الكيميائية(والنيوبيوم والتانتالوم 

and Hansen ،و؛١٩٧٤ Knutzen and Oehme ،و؛١٩٨٩ Doering et al. ،و؛١٩٩٢ Vogelgesang ،ومل تقدم ). ١٩٨٦
ورغم أنه يعتقد بأن تصنيع املواد الكيميائية ال حيتمل أن . توجد معلومات كمية تستند إليهاأي تقديرات كمية ألنه ال 
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بات الكندية بالقرب من أحد املواقع ا، فقد لوحظت أعلى تركيزات مبلغ عنها بشأن كلور البرتين يف الرستكون مصدراً
  ).٢٠٠٣حكومة كندا، (الصناعية 

رتين إىل البيئة من خالل شىت املصادر اليت يعترب فيها مخاسي كلور البرتين، ، ميكن أن يدخل مخاسي كلور البوختاماً
 على بعض وحتتوي مجيع أنواع الوقود تقريباً.  لالحتراق غري الكامل، أهم مصدر يف الوقت الراهن ثانوياًبوصفه منتجاً

ية أن ينتج مخاسي كلور البرتين الصناعالكلورة ومن املمكن يف تفاعالت . الكلور، وخباصة الكتلة احليوية والنفايات
وبالنسبة لعدد من املصادر احملتملة، مثل مصانع . كمنتج ثانوي ومن احملتمل أن يعزى إليه بعض اإلطالقات املبلغ عنها
ومن املمكن أن يتوقع املرء من البيانات املقدمة . جتهيز النحاس واألملنيوم ومصانع الصلب، ال توجد بيانات متاحة تقريباً

شىت الوثائق أن حيدث تناقص يف اإلطالقات من خالل االستخدامات العمدية يف املاضي، نتيجة للتخلص التدرجيي من يف 
ويف حالة اإلطالقات غري العمدية كمنتج ثانوي لالحتراق، ميكن توقع تناقص يف تلك احلاالت . مخاسي كلور البرتين

وينبغي اعتبار أن التقدير العاملي يأخذ يف . االنبعاثات األخرى/فرعيةحيثما تتخذ تدابري لتقليل اإلطالقات من املنتجات ال
  .اعتباره أوجه عدم التيقن تلك والتفاوتات يف عمليات املناولة الصناعية ومناولة النفايات فيما بني شىت البلدان

  املصري البيئي  ٢-٢

  الثبات  ١-٢-٢

 حد كبري من خالل التفاعالت مع جذريات اهليدروكسيل قد يتأكسد مخاسي كلور البرتين بالضوء يف اجلو، وذلك إىل
)CEPA ،وال توجد بيانات جتريبية عن التحلل اجلوي، ولكن فترة نصف العمر التقديرية خلماسي كلور البرتين ). ١٩٩٣

ل مع جذريات  إىل التفاعوتبلغ فترة نصف العمر احملسوبة خلماسي كلور البرتين يف اهلواء استناداً. يوماً ٤٦٧ إىل ٤٥تبلغ 
أن فترة نصف العمر يف اهلواء ) ٢٠٠٥ (.Vulykh et alويقدر . )EPISUITE, US EPA, 2007b (يوماً ٢٧٧اهليدروكسيل 

وينتج هذا التقدير عن التحلل عالوة على الترسيب اجلاف والرطب وتبادل .  إىل بيانات النمذجة استناداًيوماً ٦٥تبلغ 
  .يوماً ١٥٥ف عمر مخاسي كلور البرتين الراجع إىل عملية التحلل وحدها بأنه ويقدر نص. الغازات مع شىت األسطح

 الذي أجري يف منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي على مخاسي كلور البرتين أنه غري TG 301Cتبني يف اختبار 
 السطحية حتت إشعاع ضوء ياهوالتحلل الضوئي خلماسي كلور البرتين سريع يف امل). ٢٠٠٧، NITE (أحيائياًمتحلل 
وكان نصف عمر مخاسي كلور البرتين يف ). ٢٠٠٠فرباير /، شباطHSDB( ساعة ٢٤ بعد ٪٤١دان بنسبة قف: الشمس

، وتراوح نصف العمر بالنسبة إىل التحلل البيولوجي غري يوماً ١٢٥٠ إىل ١٩٤املياه السطحية يقدر بأنه يتراوح بني 
 ).١٩٩٣، CEPA (يوماً ١٣٨٠ إىل ٧٧٦ني اهلوائي يف املياه العميقة ب

  واملعدلة حبمأة اجملارير ) كغ/ ميكروغرام٤,٥(مخاسي كلور البرتين يف التربات املنبضة ) ١٩٩٤(وانغ وآخرون درس 
وحيدث فقدان نصف جرعة مخاسي كلور البرتين بسرعة .  مئوية٣٠ -  ٢٠عند درجة حرارة ) كغ/ ميكروغرام٣(

 يوماً ١٥٥٠إىل ) ١,٤تربات منبضة، متوسط عام  (يوماً ١٨٧تحلل بفترات نصف عمر تبلغ بواسطة التطاير، يليه ال
وقد . وتكوين املخلفات املقيدة يعترب مسارا غري ذي شأن يف التشتيت يف التربة).  حبسب امليزات٪٤,٥تربات معدلة، (

ومخاسي كلور البرتين ثابت . يوماً ١٢٦كغ كمخلف مقيد بعد / مليغرام٢ من جرعة تبلغ ٪١ .Scheunert et alاستعاد 
  .يف التربة يف ظل الظروف اهلوائية
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 يف تربة يوماً ٣٤٥ - ١٩٤،  متطابقة إىل عيناتاختفاء لفترات نصف العمر استناداً) ١٩٧٤ (Beck and Hansenووجد 
وكانت . كغ/رام مليغ٧ مئوية عند ٢٠ - ١٨؛ معاجلة عند درجة حرارة ) حبسب امليزات٪١,٩(رملية طفلية هوائية 
وحيث . يوماً ٣١٧٦-٢٨٩ و٧٢٦-١١٢ تبلغ ٪٩٥ومن مث فإن حدود الثقة البالغة . ٪٢٥ إىل ٢٠االحنرافات املعيارية 

وقد احتفظ بالتربات .  ميثل النتائج التجريبيةيوماً ٣١٧٦ -١١٢أن القيم تستند إىل املضاعفة، فإن النطاق اإلمجايل البالغ 
 يوم، مت تعويض ٦٠٠وخالل التجربة اليت استمرت ملدة . مغطاة مبالءتني من البالستيك لترات ١٠يف جرادل سعتها 

، .Bro-Rasmussen et al( يوم ١٠٠فقدان املياه؛ وفيما يبدو أن احملتوى املائي اإلمجايل يف التربة كان يتبخر من التربة كل 
ومن مث فإن فترات نصف العمر املصوبة تغطي . In (2)/K بدال من log (2)/Kوتستند قيم االختفاء املبلغ عنها إىل ). ١٩٧٠

  .ومسامهة تطاير مخاسي كلور البرتين يف فترات نصف العمر تلك غري معروفة.  يوم٧٣٠٠-٢٦٠نطاقا من 

 حبسب ٪١<(يف حتلل سداسي كلور البرتين يف رداغ الرواسب الرملية املولدة للميثان ) ١٩٩٧ (.Susarla et alحبث 
 ٪٧٥وبعد حتلل . لتر/ مليغرام١,١٤، ويف الرسوبيات املنبضة عند )حجم/ حجم١:٣(سطة مياه البحريات بوا) امليزات

، تبع حتلل مخاسي كلور البرتين األويل املتأيض حركيات من الدرجة األوىل يوماً ١٥٠من سداسي كلور البرتين بعد 
يف تردي مخاسي كلور ) ١٩٩٦ (.Masunaga et alوحبث .  مئوية٢٥ عند درجة حرارة يوماً ٥٠بنصف عمر يبلغ زهاء 

واحتوت . البرتين يف رسوبيات جمرى النهر املولدة للكربيتيد اليت سبق أن تعرضت ملواد كيميائية شىت من الصناعات احمللية
 بواسطة االشتعال، ومت حفظها عند درجة ٪١٢ من اجلوامد؛ ميكن فقدان لغمك/ غرام٢٧٢الرداغات الرسوبية على 

وكان نصف العمر يف عينات أوعية التعقيم . يوماً ١٨وكان نصف عمر مخاسي كلور البرتين .  مئوية٢٥ة تبلغ حرار
  .يوماً ٩٩٠احملكمة الغلق 

ويف األجزاء الرئيسية من الرسوبيات يف كيتلمري يف هولندا، اليت غذيت بسداسي كلور البرتين بشكل اختياري للحصول 
 يكن مخاسي كلور البرتين ثابتا؛ وتعطي النباتات الدقيقة الالهوائية املواءمة فترات نصف على جمتمع ال هوائي متكلور، مل

ومت ). ١٩٩٤، .Beurskens et al(لتر / ميكروغرام٥٠ مئوية عندما تنبض عند ٢٥ أيام عند درجة حرارة ٦عمر تبلغ 
 ملغم من ٧٠ و غرام من التربة٥٠(عقم ووسيط م)  حبسب امليزات٪٥,٣٨(ترخيم مزيج من التربة الصلصالية الطفلية 

وقد نبضت .  من رداغة نسيج ميكرويب مواءم٪١٠بشكل ال هوائي يف درجة حرارة الغرفة بعد التطعيم بواسطة ) الوسيط
لتر من / ملغم٢٥٤,١ ولتر من مخاسي كلور البرتين،/ ملغم٢٥ ولتر من سداسي كلور البرتين/ ملغم١٤,٢التربة بواسطة 

وتراكم كلور . يوماً ٢٣وتناقص تركيزات مخاسي كلور البرتين بفترات عمر تبلغ زهاء . ثالثي كلور البرتين -٤، ٢، ١
ومل يتم ). ١٩٩٣، .Ramanand et al(لتر /مللي جزيئ١ إىل يوماً ١٤٢ و٨٠البرتين بوصفه عنصر التأيض الرئيسي بعد 

 على نزع الكلور من كلور البرتيل بشكل اختزايل حىت احلني سوى عزل ساللة واحدة فقط من البكتريا اليت تعمل
)Adrian and Gorisch ،٢٠٠٢.(  

اليت أخذت عينات منها مت قياسها يف عام ) هولندا(تبني مقارنة تركيزات مخاسي كلور البرتين يف رسوبيات كيتيلمري 
  تناقصا١٩٧٠ً حوايل  من طبقات من الرسوبيات املترسبة منذ١٩٨٨ مع تركيزات يف عينات أخذت يف عام ١٩٧٢
وقد زادت مركبات . ٪٨٠وقد تناقص سداسي كلور البرتين بنسبة . ٪٣٥ قدره اإلحصائية ولكنه هام من الناحية بسيطاً

وحتتوي ). ١٩٩٣، بورلسنت وآخرون (٪٨٠البرتين املنخفضة الكلورة مثل ثنائي وثالثي كلور البرتين بنسبة تصل إىل 
، Cornelissen and Gustafsson و١٩٩٦، أرنوتس وآخرون( حبسب امليزات ٪١٣ -  ٩رسوبيات حبرية كيتيلمري على 

 سنة ٢٠ من استعماالت محأة اجملاري املنفصلة يف خالل ٢٥اليت تلقت ) ووبورن(ويف تربة اململكة املتحدة ). ٢٠٠٤
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 سنة من توقف ٣٠بعد  من مخاسي كلور البرتين املضاف ال يزال موجودا يف التربة ٪٢١، كان زهاء )١٩٦١حىت عام (
وبافتراض أن احلمأة .  من وزا اجلاف٪٢٥وقد تلقت هذه التربة محأة تبلغ زهاء ). ١٩٩٥، وانغ وآخرون(التطبيقات 

وكان . ٪١٥ منها تتحلل كل سنة، فإن متوسط احملتوي حبسب امليزات يبلغ ٪٢  من املواد العضوية وأن٪٨٠حتتوي 
 أمثال من مدخل مخاسي كلور البرتين؛ كما تناقصت ٤ل هذه املدة أعلى مبقدار املدخل من سداسي كلور البرتين خال

  . خالل هذه السنوات الثالثني٪٢٢خملفات سداسي كلور البرتين إىل 

ومن املتوقع أن يتشتت مخاسي كلور البرتين من . والبيانات التجريبية بشأن حتلل مخاسي كلور البرتين يف املاء مفتقدة
ويعترب . ومخاسي كلور البرتين ثابت يف التربة والرسوبيات يف الظروف اهلوائية.  إىل الرسوبيات أو يف اهلواءاملرحلة املائية

 مئوية باالقتران مع ١٠، إال يف درجة حرارة تزيد عن  املياه الالهوائية ثابتاً- مخاسي كلور البرتين يف رداغات الروسبيات
وقد تبالغ . ن احملتويات األعلى من املواد العضوية تزيد من الثبات بشكل بالغويبدو أ. حمتويات منخفضة من املواد العضوية

القياسات امليدانية الفعلية خلماسي كلور البرتين من تقدير ثباته نتيجة لتكوين مخاسي كلور البرتين يف سداسي كلور 
 يف التربة والرسوبيات العضوية يف  سنوات٦ويقدر نصف العمر امليداين احلقيقي خلماسي كلور البرتين بزهاء . البرتين

  .املناطق املعتدلة

 بالنظر إىل ضخامة نصف العمر التقديري والتجرييب يف اجلو والتربات والرسوبيات وينبغي اعتبار مخاسي كلور البرتين ثابتاً
  .جني واملواد العضويةويتوقف الثبات يف البيئة على معدل التأكسد الضوئي، ووجود األكس. واملاء

  التراكم األحيائي  ٢-٢-٢

 ٤,٨٨بقيم معامل تفريق مياه بني ) ٢٠٠٦( ماكاي وآخرونويفيد . مخاسي كلور البرتين نافر من املياه بدرجة مرتفعة
ولذلك فمن املمكن افتراض أن املركب له إمكانية تراكم أحيائي . ٥,١٨ -  ٥,١٧، مع قيم موصى ا تبلغ ٦,١٢و

 اليت UNEP/POPS/POPRC.3/INF/21 باملرفق الثاين للوثيقة ٣- ٢املبينة يف اجلدول ويتأكد ذلك بفعل البيانات . مرتفعة
  ). ١٩٩٧، Klimisch( ملعايري كليميش وفقاًتوجز القيم اليت يعترب أنه يعول عليها 

كغ بالنسبة / لتر٤٣٠٠ - ٨٣٣ وكغ بالنسبة لألمساك؛/ لتر٢٣٠٠٠ -١٠٨٥وتتراوح معامالت التراكم األحيائي بني 
وجيدر بالذكر أنه ليس من الواضح جبالء، فيما يتعلق بأقل بيانات معامل التراكم األحيائي يف األمساك، ما إن . اتللرخوي

وإذا كانت معامالت التراكم األحيائي تلك قد ). ٢٠٠٧، شولدر وآخرون(كانت تركيزات التعرض قد قيست أم ال 
فمن احملتمل أن تكون حينئذ أقل من معامالت التراكم األحيائي  من املقيسة، استندت إىل تركيزات التعرض اإلمسية بدالً

  .املستندة إىل التركيزات املقيسة" احلقيقية"

 إىل معامل تفريق نظراًو. ، تبني هذه القيم أنه ميكن اعتبار أن خلماسي كلور البرتين إمكانية تراكم أحيائي مرتفعةوختاماً
، فقد يكون للمركب )٢٠٠٧ و٢٠٠٦، .Schuler et al(د ال يكون ذي شأن املاء املرتفع وحقيقة أن التحول األحيائي ق

  . بيد أن البيانات مفتقدة بشأن التضخيم األحيائي خلماسي كلور البرتين.  إمكانية تضخيم أحيائيأيضاً

  االنتقال البيئي البعيد املدى  ٣-٣-٢

مبا فيها (ة خلمس ملوثات عضوية ثابتة جديدة مرشحة مت تقدير إمكانيات الثبات واالنتقال البعيد املدى بشكل عام بالنسب
مع استخدام أداة منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي لفرز إمكانية التطاير وإمكانية ) مخاسي كلور البرتين
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عراض  ملدخل اخلصائص الواردة يف وثائق مقترحات جلنة استOECD Pov & LRTP Screening Toolاالنتقال بعيد املدى 
وال تقدم األداة مستويات مطلقة يف البيئة، ولكن تيسر املقارنة مع ). ٢٠٠٧ ويغمان وآخرون(امللوثات العضوية الثابتة 

وخيلص املؤلفون إىل أنه على الرغم من أوجه عدم التيقن البالغة يف . مواد امللوثات العضوية الثابتة احملددة قبل ذلك
) مبا فيها مخاسي كلور البرتين(ائية اخلمس املعينة، فإن امللوثات العضوية الثابتة املرشحة الصفات الكيميائية للمواد الكيمي

  .هلا خواص إمكانية التطاير وإمكانية االنتقال البعيد املدى مماثلة خلواص العديد من امللوثات العضوية الثابتة احملددة من قبل

 إىل حسابات مسافة انتقال مخاسي كلور البرتين بعيد املدى استناداًكما أن مثة قرائن على انتقال مخاسي كلور البرتين ال
منوذج انتقال متعدد الفواصل لتقييم االنتقال اجلوي البعيد املدى ) ٢٠٠٤(مانتسيفا وآخرون وقد وضع . خالل اجلو

يف   خلماسي كلور البرتين إىل هذا التقييم النموذجي، مت حساب مسافة انتقالواستناداً. وترسيب امللوثات العضوية الثابتة
الذي قدر مسافة انتقال ) ٢٠٠٥( فوليج وآخرونوالنموذج موصوف بالتفصيل يف . ملك ٨ ٠٠٠أوروبا تبلغ أكثر من 

   إىل التركيزات املقيسة يف عينات هواء من أمريكا الشمالية، مت وضع تقدير جترييب يبلغواستناداً. كم ٨ ٢٥٦تبلغ 
وهذه املسافة أكرب من ). ٢٠٠٥، شني وآخرون(لبرتين بعيد املدى من خالل اهلواء م النتقال مخاسي كلور الك ١٣ ٣٣٨

 من هذه الدراسة، مبا يف ذلك امللوثات العضوية الثابتة املقدر ملبيدات اآلفات الكلورية العضوية األخرى اليت كانت جزءاً
 .وسباعي الكلور. يت.يد.ي دمادة الـاملدرجة يف الوقت الراهن، الدلدرين و

وقد اكتشف مخاسي كلور البرتين يف . كما تشري بيانات الرصد إىل أن مخاسي كلور البرتين عرضة لالنتقال البعيد املدى
وقد اكتشف مخاسي كلور البرتين .  عن مصدره جداًاهلواء ومياه األمطار يف مواقع شىت من العامل، وكان الكثري منها بعيداً

مبا يف ذلك ( حمطة جلمع العينات يف أمريكا الشمالية ٤٠ يف ٢٠٠١ -  ٢٠٠٠رة يف مجيع عينات اهلواء اجملموعة يف الفت
 ٠,٠٤٥ عرب القارة، ويبلغ متوسطها وكانت التركيزات املقيسة ثابتة نسبياً). مخس حمطات يف القطب الشمايل

كره املؤلفون،  ملا يذوفقاًو). ٢٠٠٥، شني وآخرون (٣متر/ نانوغرام٠,١٣٦ إىل ٠,٠١٧ مع نطاق يبلغ ٣متر/نانوغرام
 ، وهو مافإن التغري املكاين الصغري عرب نصف الكرة الشمايل يبني أن مخاسي كلور البرتين له فترة بقاء جوي طويلة جداً

وقد أبلغ عن وجود مخاسي كلور البرتين يف العديد من .  على نطاق واسع يف جو العامليسمح له بأن يصبح موزعاً
يف ) األمساك والطيور والثدييات(واألحيائية ) ومياه األمطار واملياه والرواسب والتربةاهلواء (املصفوفات غري األحيائية 

  .وهذا موصوف بالتفصيل يف القسم اخلاص بالتعرض. مناطق نائية تشمل املنطقة القطبية الشمالية والقطب اجلنويب

ى اخلواص الكيميائية خلماسي كلور البرتين ، فإن النمذجة وبيانات رصد مخاسي كلور البرتين يف اهلواء، عالوة علوختاماً
إن وجود مخاسي كلور البرتين يف مصفوفات من .  لالنتقال البيئي البعيد املدىتبني أن هذه املادة هلا إمكانية كبرية جداً

اج بأن مناطق نائية، من املمكن أن يكون بعضها قد تلقى مخاسي كلور البرتين بعد انتقاله من خالل اهلواء، يدعم االستنت
  .مخاسي كلور البرتين عرضة لالنتقال البعيد املدى

  التعرض  ٣-٢

ويركز أول قسمان على مستويات مخاسي كلور البرتين يف . ينتشر مخاسي كلور البرتين على نطاق واسع يف البيئة العاملية
ويركز القسم الثالث على بيانات ). ةاجلنوبي(الوسائط الالأحيائية واألحيائية يف مناطق نائية مثل البيئة القطبية الشمالية 

ويناقش . رصد مخاسي كلور البرتين يف الوسائط الالأحيائية واألحيائية يف املناطق املعتدلة، عالوة على االجتاهات املالحظة
  القسم األخري تعرض البشر
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  أحيائية يف املناطق النائية البيئية الالاتستويات يف املصفوفامل  ١-٣-٢

وتراوحت التركيزات يف اجلو اجملموعة يف . ات اجلوية خلماسي كلور البرتين يف مواقع شىت يف أحناء العاملمت قياس التركيز
وبلغ ). ١٩٩٣حكومة كندا،  (٣متر/ نانوغرام٠,١٣٥ إىل ٠,٠٠٣١من ) األراضي الشمالية الغربية، كندا(ألريت 

 ٣متر/ نانوغرام٠,١٣٦ إىل ٠,٠١٧ مع نطاق يبلغ ٣ترم/ نانوغرام٠,٠٤٥متوسط التركيزات املقيسة عرب أمريكا الشمالية 
)Shen et al. ،ين كما الحظوا أن املستويات اجلوية ملركبات الكلور العضوية مبا يف ذلك مخاسي كلور البرت). ٢٠٠٥

  . ال روكي الكنديةبزادت بارتفاعات متزايدة يف ج

ناء دراسة لتوزيع املواد العضوية املكلورة يف مشال احمليط وقد وجد مخاسي كلور البرتين يف مجيع عينات املاء اجملموعة أث
، مع ٢٠٠٧اجمللس العاملي للكلور، /اجمللس الدويل لروابط املواد الكيميائية(اهلادئ، ومضيقي بريينغ وتشوكتشي 

 ٠,٠١٦ ويصل متوسط تركيزات مخاسي كلور البرتين يف املرحلة املذابة إىل). ٢٠٠١، .Strachan et alاالستشهاد من 
. لتر، يف حني أن اجلوامد املعلقة ال متثل سوى جزء صغري فقط من الكمية اإلمجالية خلماسي كلور البرتين/نانوغرام

واحتوت عينات رسوبيات القاع املأخوذة من موانئ يف مشايل النرويج وشبه جزيرة كواال يف القطب الشمايل على مخاسي 
وبلغ متوسط تركيزات مخاسي كلور . كغ من الوزن اجلاف/ ميكروغرام٥ إىل ٢كلور البرتين بتركيزات تراوح من 

 ٠,١٠ ± ٠,١٠ ١٩٩٣ إىل ١٩٩١سكا اختريت كعينة يف الفترة من لالبرتين يف أربع حبريات قطبية مشالية يف أال
الستشهاد من  مع ا٢٠٠٧اجمللس العاملي للكلور، /اجمللس الدويل لروابط املواد الكيميائية(كغ من الوزن اجلاف /ميكروغرام

Allen-Gil et al. ،القطب اجلنويب(وتراوحت التركيزات يف عينات التربة من مناطق ساحلية من أرض فكتوريا ). ١٩٩٧ (
وكان مخاسي كلور البرتين هو املركب ). ٢٠٠٥، .Borghini et al(كغ من الوزن اجلاف / ميكروغرام١,٣ إىل ٠,٤من 

 على النحو املستشهد به يف اجمللس الدويل لروابط ١٩٩٥ (.Muilr et alويفيد . ربةالعضوي املهيمن يف هذه العينات من الت
بوجود مخاسي كلور البرتين يف رسوبيات من سلسلة من البحريات النائية ) ٢٠٠٧اجمللس العاملي للكلور، /املواد الكيميائية
متثل فترة زمنية تقديرية بني (من الرسوبيات وتراوحت تركيزات مخاسي كلور البرتين يف الطبقة السطحية . يف مشايل كندا

  .من الرسوبيات غك/ ميكروغرام٠,٧٣ إىل ٠,٠١يف هذه البحريات الشمالية بني أقل من ) ١٩٨٨ - ١٩٧٩

   املناطق النائيةحيوياتاملستويات يف   ٢-٣-٢

. لألنواع املعرضة للتضرر وللنظم اإليكولوجية ميكن أن ميثل تلوث البيئة واحلياة النباتية واحليوانية يف املناطق النائية ديداً
وقد اكتشف مخاسي كلور البرتين يف الطحالب واألمساك وبيض طيور البنجوين والفقمة والثدييات املفترسة يف املناطق 

  .القطبية الشمالية والقطبية اجلنوبية

  بني ) القطب الشمايل(فكتوريا  يف املناطق الساحلية من أرض الطحالب تركيزات مخاسي كلور البرتين يف تتفاوت
وليس للطحالب شبكة جذور ويعتمد إمدادها إىل ). ٢٠٠٥، .Borghini et al(كغ من وزن اجلسم /ميكروغرام٢ - ٤ و١

وكانت التركيزات املقيسة خلماسي كلور البرتين يف كال النوعني من الطحالب أعلى من . حد كبري على الترسيبات اجلوية
 يت املسجلة يف الوقت الراهن اليت . دي.ديالـ ت العضوية الثابتة من سداسي كلور البرتين ومادة تلك اخلاصة بامللوثا

وتفاوتت تركيزات مخاسي  متر ٤٥٠٠ -٧٠٠ارتفاعات تتراوح بني يف جبال األندين و.  يف هذه الدراسةأيضاًأدرجت 
وتبني ). ٢٠٠٤، .Grimalt et al( اجلاف كغ من الوزن/ ميكروغرام٢,٤ إىل٠,٢من  كلور البرتين يف الطحالب النامية

وقد ثبت وجود عالقة عكسية مع . هذه الدراسة أن من احملتمل أن يكون مخاسي كلور البرتين عرضة لالحتباس البارد
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وثبت وجود عالقة مماثلة بالنسبة لتربات اجلبال يف . دىنتركيزات مخاسي كلور البرتين األعلى عند درجات حرارة أ
  ).٢٠٠٢ ، وآخرونريبس(تنرييف 

يف أعضاء األمساك من أالسكا ومشايل غرب ) كغ من الوزن الرطب/ميكروغرام(تفاوتت تركيزات مخاسي كلور البرتين 
اجمللس الدويل لروابط (كغ من الوزن الرطب / ميكروغرام٠,٠٨ ± ٠,٠٦روسيا واملواقع القطبية الشمالية األخرى بني 

، .Arend et al، وباالستشهاد من ١٩٩٧، .Allen-Gil et al مع االستشهاد من ٢٠٠٧للكلور، اجمللس العاملي /املواد الكيميائية
  ).٢٠٠٦، .Vorkamp et al و٢٠٠١

كغ من وزن الدهون يف كبد الترجمان / ميكروغرام٢٣ولوحظ وجود مخاسي كلور البرتين يف غرينالند مبستويات تبلغ 
  كغ من وزن الدهون يف عضلة النورس /رام ميكروغ٨ و)كغ من الوزن الرطب/ ميكروغرام١,٥(
على ) القطب اجلنويب(وحيتوي بيض بنجوين أديلي ). ٢٠٠٦، .Vorkamp et al) (كغ من الوزن الرطب/ ميكروغرام١,١(

  ). ٢٠٠٦، .Corsolini et al(كغ من الوزن الرطب من مخاسي كلور البرتين / ميكروغرام٠,٦٨

أنسجة من الفقمة احمللقة من اجلانبني الشرقي والغريب من نورثووتر بولنيا ومجع الصيادون من شعب اإلنويت عينات 
 ٢٠٠٧اجمللس العاملي للكلور، /اجمللس الدويل لروابط املواد الكيميائية (١٩٩٨الواقعة بني كندا وغرينالند أثناء ربيع عام 

 ١,٩ ± ٧,٣هذه العينات من وتراوح تركيز مخاسي كلور البرتين يف ). ٢٠٠٢، .Fisk et alمع االستشهاد من 
واحتوت الفقمة من . كغ يف إناثها/ ميكروغرام١,١±  ٨,٤كغ يف ذكور الفقمة احمللقة من اجلانب الغريب إىل /ميكروغرام

). اإلناث(كغ / ميكروغرام١,٥ ± ٧,٠ و)يف الذكور(كغ / ميكروغرام٥,٠ ± ٠,٥على ) كويبك(اجلانب الشرقي 
 على تركيزات من ١٩٩٨ -  ١٩٩٢مشايل غرب روسيا اليت مجعت يف الفترة واحتوت الفقمة من البحر األبيض يف 

يف دهوا ) فقمة احلربة(كغ من وزن الدهون / ميكروغرام١٢إىل ) الفقمة امللتحية (٠,٩مخاسي كلور البرتين تتراوح بني 
وكان ). ٢٠٠٣، .Muir et al مع االستشهاد من ٢٠٠٧اجمللس العاملي للكلور، /اجمللس الدويل لروابط املواد الكيميائية(

 ٢,٠ ± ١١ يبلغ) احنراف معياري يف العينات العشر±  (١٩٩٢متوسط تركيز مخاسي كلور البرتين يف عام 
 ١,٨ ± ٥ كانت تبلغ ١٩٩٨غرام من وزن الدهن يف حني أن تركيزات مخاسي كلور البرتين يف عام /نانوغرام
سي كلور البرتين يف حيتان البوهد اجملموعة فيما بني عامي وتراوحت تركيزات مخا. غرام من وزن الدهن/نانوغرام
اجمللس (كغ من الوزن الرطب يف الكبد والدهون على التوايل / ميكروغرام٠,١ ± ٨ و٠,١ ± ٠,٣ بني ١٩٩٨ و١٩٩٤

تبني أن و). ٢٠٠٢، .Hoekstra et al مع االستشهاد من ٢٠٠٧اجمللس العاملي للكلور، /الدويل لروابط املواد الكيميائية
) وزن الدهن(كغ /ميكروغرام) ١٥١٠ - ١,٥٦ (٢٤,٥حيتوي على ) كندا(دهن حوت بيلوغا يف خليج سانت لورنس 

اجمللس الدويل لروابط املواد (كغ يف الذكور /ميكروغرام) ١٥٠٠ -١,٥ (١٤٤,٥ ومن مخاسي كلور البرتين يف اإلناث
ويف غرينالند، أبلغ عن أن دهن ثور ). ٢٠٠٣، .Hobbs et al من  مع االستشهاد٢٠٠٧اجمللس العاملي للكلور، /الكيميائية
ما (كغ مخاسي كلور البرتين من وزن الدهن / ميكروغرام٠,٣٢حيتوي على ) ٢٠٠١ و١٩٩٨املقتنص بني (املسك 
  ).٢٠٠٤، .Vorkamp. et al) (كغ من الوزن الرطب/ ميكروغرام٠,٢٩يعادل 

فقد كان املركب موجودا يف مجيع عينات الدهن والبالزما البالغ عددها . بيةاكتشف مخاسي كلور البرتين يف الدبب القط
مبتوسط تركيز يبلغ ) ٢٠٠٤، .Gabrielsen et al( عينة مأخوذة من دبب قطبية من جزر سفالبارد القطبية الشمالية ١٥
لة يف دبب قطبية من ولوحظت تركيزات مماث). الوزن الرطب(كغ / ميكروغرام١٣,٩كغ وأقصى تركيز / ميكروغرام٧,٩
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مبا يف ذلك مخاسي كلور (وقد درست التركيزات وعبء الكلور برتين .  للمؤلفنيوفقاًأالسكا، كندا وشرق غرينالند، 
اجمللس الدويل لروابط املواد (على اجلسم يف دبب قطبية من خمتلف األعمار قبل فترات الصيام املومسية وبعدها ) البرتين

وخيلص املؤلفون إىل أنه مل حيدث ). ٢٠٠٢، .Polischuk et al مع االستشهاد من ٢٠٠٧ملي للكلور، اجمللس العا/الكيميائية
وقد . تأيض أو إخراج ألي مخاسي كلور البرتين أثناء الصيام، مما يفضي إىل زيادة تركيزات املركب يف أنسجة الدهون

 إىل أن أشبال الدببة الرضيعة حتصل على نظراً البالغني أبلغ بأن كمية مخاسي كلور البرتين يف أشبال الدببة أكرب منها يف
  .كميات متزايدة من مخاسي كلور البرتين

اجمللس الدويل لروابط املواد  (٢٠٠١ -١٩٩٩وقد قيس تراكم مخاسي كلور البرتين يف الثعلب القطيب الشمايل أثناء الفترة 
وقد مجعت احليوانات من أماكن ). ٢٠٠٣، .Hoekstra et al مع االستشهاد من ٢٠٠٧اجمللس العاملي للكلور، /الكيميائية

وكانت .  حيوانا من كل موقع٢٠وقد مت مجع حوايل . بعيدة نوعا ما عن املأوي البشري لتدنية آثار التنقيب يف القمامة
 يف ٠,١٢ ± ٠,٦١يف الثعالب القطبية الشمالية تبلغ ) كغ/مميكروغرا(تركيزات من مخاسي كلور البرتين اليت وجدت 

   ،)Holman( يف الكبد ٠,١١ ± ٠,٥٧ و،)Holman( يف العضالت ٠,٠٦ ± ٠,٢٩ و،)Arivat(العضالت 
) ٢٠٠٣ (Hoydal and Damوقاس ). Barrow( يف الكبد ٠,١٧ ± ٠,٧٣ و)Barrow( يف العضالت ٠,٢ ± ٠,٥٥و

  .جزر فاروغرام من الوزن الرطب يف حيوانات اقتنصت يف بيئة / نانوغرام٣٧ -٠,١< تركيزات 

وقد حدث . مركبات كلور البرتين املنسكبة بعد وقوع حادث يف خليج سانت لورنس) ٢٠٠٣ (.King et alودرس 
) بالقرب من االنسكاب (١اخنفاض سريع يف تركيزات ثالثي ومخاسي كلور البرتين يف سرطان الثلج من موقع العينة رقم 

لكلور برتين يف سرطان الثلج عند مستويات منخفضة من عام واستمرت تركيزات مركبات ا. ١٩٩٨ و١٩٩٦بني عامي 
 أوطأ منها يف ١١ إىل ٢، كانت تركيزات مركبات الكلور برتين يف املواقع ١٩٩٦ويف عام . ٢٠٠٠ إىل عام ١٩٩٨

  .تناقصا مستمرا مع مرور الزمن ، ولكنها مل تظهر١املوقع رقم 

  لك االجتاهاتاملستويات يف املناطق املعتدلة، مبا يف ذ  ٣-٣-٢

توجد كمية كبرية من بيانات الرصد بشأن مخاسي كلور البرتين املكتشف يف املصفوفة الالأحيائية عالوة على احلياة 
وعموما، يبدو أن تركيزات مخاسي . النباتية واحليوانية يف املناطق املعتدلة، وقد نتجت بالدرجة األوىل من البلدان املتقدمة

وهذا النمط ممثل ملا حيدث بالنسبة ملعظم امللوثات العضوية . ق املعتدلة من العامل آخذة يف التناقصكلور البرتين يف املناط
  .، فال يوجد سوى بيانات حديثة العهد ال تسمح باستنباط االجتاهات)اجلنوبية(وبالنسبة للمنطقة القطبية الشمالية . الثابتة

ت مخاسي كلور البرتين اجلوية يف أملانيا أن التركيزات كانت أعلى يف تبني دراسة عن تأثري مصادر االنبعاثات على تركيزا
 ٠,٠٣٢(منها يف مواقع اإلحالة الريفية ) ٣م/ نانوغرام٠,٢٨٦ إىل ٠,٠٥٧تتراوح من (املواقع الصناعية أو احلضرية 

، .Wenzel et alاالستشهاد من  مع ٢٠٠٧اجمللس العاملي للكلور، /اجمللس الدويل لروابط املواد الكيميائية) (٣متر/نانوغرام
والتركيزات يف املواقع الريفية تقارن متوسط التركيزات اجلوية املقيسة بواسطة شبكة التركيزات اجلوية املتكاملة ). ٢٠٠٦

)IADN (٣متر/ نانوغرام٠,٠٧٢، أي حوايل ٢٠٠٠وق منطقة البحريات الكربى يف أمريكا الشمالية يف عام ف) ( اجمللس
  ).٢٠٠٤، .Buehler et al مع االستشهاد من ٢٠٠٧اجمللس العاملي للكلور، /ط املواد الكيميائيةالدويل لرواب

وتبني جذريات . وميكن استنباط اجتاه واضح عن وجود مخاسي كلور البرتين يف البيئة من وجوده يف جذريات الرسوبيات
زيادة يف تركيز مخاسي ) كندا(من مصب ر نياجرا الرسوبيات من املناطق الصناعية املتأثرة من حبرية أونتاريو بالقرب 
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 )كغ/ ميكروغرام١٠٠ذروة التركيز تبلغ أكثر من  (١٩٧٠ - ١٩٦٠ حىت الفترة ١٩٠٠كلور البرتين من أوائل عام 
اجمللس /اجمللس الدويل لروابط املواد الكيميائية( ١٩٨٠من ذروة التركيز حبلول عام  ٪١٠تناقص التركيز بعدها إىل حوايل 

كما اخنفضت تركيزات ). ١٩٩٨، NYDEC و١٩٨٣، Durham and Oliver مع االستشهاد من ٢٠٠٧العاملي للكلور، 
اجمللس ) ((١٩٩٧ -١٩٨٧لتر أثناء الفترة / ميكروغرام٠,٠٩٤ إىل ٠,٣٥١مخاسي كلور البرتين يف مياه ر نياجرا من 

بيد أن ). ٢٠٠٠، .Williams et al مع االستشهاد من ٢٠٠٧اجمللس العاملي للكلور، /الدويل لروابط املواد الكيميائية
 ١٩٩٧البيانات يف برنامج مراقبة الطحالب من ر نياجرا ال تبني تناقصا يف تركيزات مخاسي كلور البرتين بني عامي 

ن يف واخنفضت تركيزات مخاسي كلور البرتي). ٢٠٠٣ و١٩٩٩وزارة البيئة، أونتاريو، ( يف العديد من املواقع ٢٠٠٠و
  ).١٩٩٣، .Beurskens et al (١٩٨٨ -١٩٧٢ يف الفترة ٪٣٧الرسوبيات يف كيتيلميري يف هولندا بنسبة 

  من ) كندا(سبيت ليزيل /اخنفضت تركيزات مخاسي كلور البرتين يف بيض نورس هرينغ من جزيرة ماغس
اجمللس الدويل ( التسعينات كغ يف/ ميكروغرام١ إىل تركيزات غري ملحوظة تبلغ ١٩٧٠كغ يف عام / ميكروغرام٥٠

 ؛١٩٩٤، .Petit et al و؛١٩٩٢، .Bishop et al مع االستشهاد من ٢٠٠٧اجمللس العاملي للكلور، /لروابط املواد الكيميائية
) ١٩٩٩ (.Calambokidis et atودرس ). ٢٠٠٦، Havelka و؛٢٠٠٥، .Jermyn-Gee et al و؛١٩٩٨، .Pekarik et alو

وقد خلصوا إىل أن إمجايل . ١٩٩٧ -١٩٨٤يف ميناء بوجيه خالل الفترة ) Phoca vitulina( امليناء التلوث الثابت يف فقمة
 اجتاها عاما حنو أيضاًوأن مبيدات اآلفات األخرى تبني ) ٩,٠٧= p (الكمية املقيمة زمنيا يبني اخنفاضا له شأنه سنوياً

ة إىل سداسي كلور البرتين ومركبات الكلور برتين وكان االخنفاض هاما من الناحية اإلحصائية بالنسب. االخنفاض
 بالنسبة للمصفوفات غري ٤- ٢يف اجلدول )  سنة١٥آخر (وقد أوجزت البيانات احلديثة العهد فقط . والكلوردان فقط

  .UNEP/POPS/POPRC.3/INF/21 بالنسبة ملصفوفات احلياة النباتية واحليوانية يف املرفق الثاين للوثيقة ٥-٢األحيائية واجلدول 

وقد اكتشف مخاسي كلور البرتين أثناء املسح الذي أجري يف إطار مشروع الدانوب اإلقليمي من أجل التوجيه اإلطاري 
كغ ويف معظم / مليغرام٣,٥ - ٠,٠٠١ مبستويات تركيز تبلغ األورويب بشأن املياه يف مجيع عينات الرسوبيات تقريباً

). ٢٠٠٣، Slobodnik and Dogterom(كغ / مليغرام٠,٠٢٨ - ٠,٠٠١تبلغ عينات اجلوامد العالقة مبستويات تركيز 
التابعة حلكومة الواليات املتحدة األمريكية على ) ATSDR(وحتتوي قاعدة بيانات وكالة سجل املواد واألمراض السمية 

 هذه املواقع بني وتتفاوت التركيزات القصوى خبماسي كلور البرتين يف.  سجال ملواقع ملوثة خبماسي كلور البرتين٤١
وتتفاوت التركيزات يف األمساك . كغ يف التربة/ مليغرام٢٠٤٠ و٠,٤٣كغ يف الرسوبيات وبني / مليغرام٥١٠٠ و١٤٧
 املرجعني ما إن كانت تلك التركيزات أي منوال يذكر ). ٢٠٠٧، ATSDR(غرام / ميكروغرام٢,٤ و٠,٠٠٠١٩بني 

  .إىل أساس الوزن الرطب أم اجلافتستند 

  التعرض البشري  ٤-٣-٢

قد حيدث التعرض املهين خلماسي كلور البرتين من خالل استنشاق هذا املركب ومالمسته للبشرة يف أماكن العمل حيث 
ومن أمثلة ذلك مصانع معاجلة األخشاب، وانسكاب السوائل العازلة للكهرباء . ينتج مخاسي كلور البرتين أو يستخدم

وقد ينشأ . املغنيسيومالصلبة للبلديات، ومرافق ترميد النفايات اخلطرة، ومصانع إنتاج وتنظيفها، ومرافق ترميد النفايات 
وقد يتعرض السكان العموميون .  يف احمليطات املهنية اليت ينتج ويستخدم فيها مبيد اآلفات كونتوزينأيضاًالتعرض 
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ومل يتم حتديد تقارير حالة عن . ه الشربخلماسي كلور البرتين من خالل استنشاق اهلواء احمليط، وابتالع الغذاء وميا
  ).١٩٩٣حكومة كندا، (سات وبائية عن السكان الذين تعرضوا خلماسي كلور البرتين ااآلثار املعاكسة يف األفراد، أو در

وكان متوسط ). ٢٠٠٧، .Shen et al(وقد اكتشف مخاسي كلور البرتين يف لنب األم وتبني أنه يتراكم يف املشيمة البشرية 
   أسابيع من الوضع يبلغ ٤ إىل ٣ركيز مخاسي كلور البرتين يف لنب األم يف النساء الكنديات املأخوذ بعد ت

 من ٪٩٧وقد اكتشف املركب يف هذا املسح يف . كغ/ ميكروغرام١مع قيمة قصوى تبلغ ) نذر(كغ / ميكروغرام١<
  ، باستشهاد من ١٩٩٣حكومة كندا، () حد االكتشاف وفترة أخذ العينات غري حمددين( عينة مت حتليلها ٢١٠

Mes et al. ،نذرة"ولوحظ يف لنب األم يف نساء من السكان األصليني الكنديني كميات ). ١٩٨٦ "  
حد االكتشاف وفترة أخذ العينات غري ( عينة منهن ١٨ من ٪١٧من مخاسي كلور البرتين يف ) كغ/ ميكروغرام١< (

كما مت قياس مخاسي كلور البرتين يف ). ١٩٨٧، Davies and Mes ، باستشهاد من١٩٩٣حكومة كندا، ) (حمددين
، Smeds and Saukko( من الذكور واإلناث الفنلنديني البالغني ٢٧أنسجة دهون البطن والثديني واملنطقة احمليطة بالكلوة يف 

 من املادة يف دمائهم من وتبني أن العمال الذين يتعرضون مهنيا إىل مخاسي كلور البرتين لديهم مستويات أعلى). ٢٠٠١
  .)١٩٧٧، Lunde and Bjorseth(أفرقة املقارنة 

  التوافر األحيائي  ٥-٣-٢

الربنامج الدويل للسالمية الكيميائية، /منظمة الصحة العاملية" (املعايري الصحية البيئية بشأن مركبات كلور البرتين"خلصت 
 أحيائياًمركبات كلور البرتين امللتصقة بالرسوبيات متوافرة إىل أن مثة قرائن حمدودة متاحة تبني أن خملفات ) ١٩٩١

ومنذ ذلك احلني، أصبح . للكائنات احلية، أي ميكن لالفقاريات املائية أن تتناوهلا من الرسوبيات والنباتات ومن التربة
  .متاحاًاملزيد من املعلومات عن التوافر األحيائي للمواد النافرة من املياه 

حكومة (ئي ملركبات كلور البرتين متناسب عكسيا مع حمتوى الكربون العضوي يف التربة أو الرسوبيات والتوافر األحيا
كما ذكر يف تقارير املتابعة ). ١٩٩٣، .Hulzebos et al و؛١٩٨٨، Gestel and Ma، مع االستشهاد من ٢٠٠٣كندا، 

ة من الزمن، ومن مث تزيد من إمكانية التعرض ودوام  لفترات طويلأحيائياًالكندية أن املواد الثابتة ميكن أن تظل متاحة 
  .التعرض احملتمل بالنسبة إىل املركبات اليت ال تثبت يف البيئة

ومن املقبول بصفة عامة أنه ليست كل أجزاء امللوثات العضوية امللتصقة بالرسوبيات أو التربة تعترب مسية على قدم املساواة 
وأجزاء مخاسي كلور البرتين املقاومة واملعزولة أقل ضررا من الناحية البيئية من الكثري من .  إىل مقاوماا املختلفة للمجنظراً

 من املادة العضوية القابلة للذوبان يف املاء ومن احملتمل أن يكون اجلزء األكرب. األجزاء األيسر جما أو قابلية للتغري أو توافر
فإذا ما . املوجودة يف الرسوبيات ذات حراكة مرتفعة وميكن أن تعود للتعلق أو النض بسهولة يف عمود املاء الكبري احلجم
ل جدا أن محلت املادة العضوية القابلة للذوبان الكمية الرئيسية من مخاسي كلور البرتين كما هو متوقع، فإن من احملتم

بتجارب على مخاسي كلور البرتين ) ١٩٩٦ (Qiao & Farrellوقد قام . حيدث تلوث مستمر ملسطح املياه من الرسوبيات
يف التروت املرقط وخلصا إىل أن حتليل توازن الكتلة يشري إىل أن ظهور مخاسي كلور البرتين وسداسي كلور برتوفينون 

)HCBP( أن يعزى فقط إىل كمية املادة الكيميائية املذابة يف املاء يف الوقت الذي أدخلت  أيام ال ميكن ٦ يف األمساك بعد
وكان تعاطي املادة الكيميائية، مع سد البلعوم إللغاء مسار التناول من خالل القناة اهلضمية، مماثال يف أمساك . فيه األمساك
 من تناول املادة الكيميائية، فقد خلصا إىل أن املواد وحيث أن سبل الوصول املباشرة إىل رسوبيات القاع مل تغري. املقارنة
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الكيميائية النافرة من املاء مثل مخاسي كلور البرتين وسداسي كلور برتوفينون املصاحبة للرسوبيات املعلقة من ر فريزر 
ىل جزيئات إىل أن امتزاز مبيد اآلفات إ) ٢٠٠٧ (Akerblomوخلص . ميكن أن تمج بسهولة وأن تؤخذ عرب اخلياشيم

عضوية يف االختبارات السمية املعيارية سريع وكفء وأن املواد امللتصقة بالرسوبيات قد تعمل كمستودع فتمد املياه 
  .املسامية بتركيزات منخفضة من مبيدات اآلفات

بغي للتقييم أن وحيث أن امللوثات العضوية امللتصقة بالرسوبيات أو املواد العضوية قد تكون متاحة رغما عن ذلك، فإنه ين
يركز على حركيات االمتزاز واملج اخلاصة خبماسي كلور البرتين والظروف املعدلة وليس على بيانات عن التوافر 

  .بيد أن مثل هذه البيانات شحيحة. األحيائي

  بالنسبة للنتائج النهائية املثرية للقلقتقييم املخاطر   ٤-٢

  السمية  ١-٤-٢

  احلركيات السمية

، Umegaki et al(احلركيات السمية على الفئران أن املادة تتوزع بعد جرعة فموية يف الدم واألنسجة تبني دراسات 
 Thomas and مع االستشهاد من ٢٠٠٧اجمللس العاملي للكلور، /؛ واجمللس الدويل لروابط املواد الكيميائية١٩٩٣

coauthors .( والحظLinder et al.) ٢,٢ -١,٥ مخاسي كلور البرتين راكمت زهاء أن الفئران اليت تغذى على) ١٩٨٠ 
حركيات مخاسي كلور البرتين يف دم وأنسجة ) ١٩٩٣ (.Unegaki et alودرس . مرة تركيزات تغذوية يف أنسجتها الدهنية

وقد لوحظ وجود مخاسي كلور .  مليغرام٢٠ مليغرام أو ١٥الفئران اليت أعطيت جرعة بواسطة تغذية أنبوبية تبلغ إما 
كما لوحظ وجود مخاسي ).  من اجلرعة٪٤,٨(ن يف الدم والكبد والكلوة واملخ واألنسجة الدهنية عالوة على الرباز البرتي

  . كمتأيض رئيسي يف الدم كلور الفينول

املالمح املتأيضة البولية خلماسي كلور البرتين يف الفئران عقب التعرض الغذائي ملدة ) ١٩٩٤ (.Den Besten et alودرس 
-pentachlorophenol (PCP), 2,3,4,5  :لقد تأيض مخاسي كلور البرتين إىل املتأيضات الرئيسية التالية. عا أسبو١٣

tetrachlorophenol (TCP), mercaptotetrachloro-phenol (MTCP), the glucuronide derivative of pentachlorothiophenol 

(PCTP), and the minor metabolites tetrachlorohydroquinone (TCHQ), methylthiotetrachlorophenol (MeTTCP), 

hydroxytetrachlorophenyl sulphoxide (HTCPS), and bis(methylthio)-trichlorophenol (bis-MeTTriCP) . كما كشفت
، ١٩٩١، TCP) (Slooff et al( ثالثي كلور الفينول -  ٥،٤،٣،٢الدراسة عن مالحظة تأكسد مخاسي كلور البرتين إىل 

  ). ١٩٧٦، .Kohli et alمع االستشهاد من 

وقد أعطي القيوط ). ١٩٩٧، .Johnston et al(وبينت دراسة على القيوط أن مخاسي كلور البرتين خيرج يف الرباز 
ويف كل من املصفوفتني ).  ملغم٥٢٠ أو ٢٦٠ أو ١٣٠اجلرعة الواحدة تبلغ (جرعات من مخاسي كلور البرتين 

وكان من املمكن . لدراسة، أال ومها الرباز واألنسجة الدهنية، حتدد وجود خملفات من مخاسي كلور البرتيناخلاضعتني ل
 كما اكتشف يف الرباز مخاسي كلور الفينول. اكتشاف مخاسي كلور البرتين يف الرباز ملدة ستة أشهر بعد إعطاء اجلرعة

  . ثالثي كلور الفينول- ٥،٤،٣،٢و
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 الربنامج الدويل للسالمة - وتشري منظمة الصحة العاملية.  مسار التعرض الفموي متاحة بشكل حمدودوالبيانات املتصلة بغري
إىل أن مركبات كلور البرتين متتص بشكل أقل سهولة يف البشرة، ولكن يبدو أن مستويات نفس ) ١٩٩١(الكيميائية 

ويسفر تناول جرعات مميتة عن . ار إعطائهاأيزومر مركبات كلور البرتين يف شىت األنسجة متماثلة بغض النظر عن مس
منظمة (شلل اجلهاز التنفسي، يف حني أن استنشاق جرعات مرتفعة يسبب يجا حمليا وإعياء للنظام العصيب املركزي 

  )).١٩٩١( الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية -الصحة العاملية

  السمية احلادة
ونتائج اختبارات السمية احلادة متاحة بشأن التعرض الفموي واجللدي . جلرذاناخترب مخاسي كلور البرتين على الفئران وا

 بالنسبة خلماسي ٥٠وتبلغ اجلرعة املميتة، ). UNEP/POPS/POPRC.3/INF/21 يف املرفق الثاين للوثيقة ٦- ٢أنظر اجلدول (
كغ من وزن اجلسم يف الفئران /رامغي مل١١٢٥ إىل ٩٤٠) بواسطة التناول بأنوبة يف زيت الفول السوداين(كلور البرتين 

 مع ١٩٨٠، .Linder et al(كغ من وزن اجلسم يف جرذان وبستر السويسرية / ملغم١٣٧٩ و١١٧٥ والبالغة واملفطومة
وقد لوحظ اخنفاض يف النشاط وارجتاف يف كال النوعني بعد جرعات شبه مميتة؛ ). ١٩٩٣االستشهاد من حكومة كندا، 
ويف بعض الفئران، كان الغشاء املخاطي املعوي متهيجا دمويا، .  وأكبادها وغددها الكظريةكما تضخمت كلوات الفئران

من الفئران واجلرذان حتت الضوء فوق البنفسجي، مما  ولوحظ لون أمحر فلوري طفيف يف املسالك املعدية املعوية يف كل
، Slooff املستشهد به يف ١٩٧٩ (.Allen et alويف دراسة ). ١٩٩٣حكومة كندا، (يشري إىل حدوث داء الفرفرين 

، ١٩٧٥ (.Ariyoshi et alوالحظ . كغ من وزن اجلسم يف الفئران/غرامي مل٢٥٠ تبلغ ٥٠، لوحظت جرعة مميتة، )١٩٩١
 يف الفئران عالوة على زيادة يف نشاط انزميني P450زيادة يف حمتوى الصبغ اخللوي ) ١٩٩١، Slooffاملستشهد به يف 
  . أيام٣كغ من وزن اجلسم مرة يف اليوم خالل / ملغم٢٥٠طي الفموي لكمية كبديني بعد التعا

على الفئران، ولكن مل ) كغ من وزن اجلسم/ ملغم٢٥٠٠أي ( جلدية، اخترب تركيز واحد ٥٠ولتحديد جرعة مميتة 
، ميكن  هذه الدراسة إىلواستناداً. )١٩٩١، Slooff املستشهد به يف ١٩٨٠، .Linder et al(يشاهد آثار مسية هلذه اجلرعة 
  .كغ بالنسبة للتعرض اجللدي/ ملغم٢٥٠٠> تقرير تركيز غري مالحظ يبلغ 

مكتب املواد الكيميائية (، ضار إذا ما ابتلع R22 األوروبية على أنه ESISومخاسي كلور البرتين مصنف يف قاعدة بيانات 
عن أن البيانات ) ١٩٩١(ويل للسالمة الكيميائية  الربنامج الد- وقد أفادت منظمة الصحة العاملية). ٢٠٠٧األورويب، 

 ثالثي - ٥،٤،٣،٢ اخلاصة حبدوث يج يف اجللد والعني وعن إمكانية اإلصابة باحلساسية مقصورة يف املقام األول على
  .ات متاحة عن مخاسي كلور البرتينوال توجد بيان. كلور الفينول

  املزمنةالسمية شبه 
متاحة بشأن التعرض الغذائي، ) شبه السمية(ونتائج اختبارات السمية . ى الفئران واجلرذاخترب مخاسي كلور البرتين عل

وحدث يف إناث فئران شريمان اليت ابتعلت . UNEP/POPS/POPRC.3/INF/21 من املرفق الثاين للوثيقة ٦-٢أنظر اجلدول 
زيادة يف ) كغ من وزن اجلسم يومياً/ ملغم٣٧,٥> (كغ من مخاسي كلور البرتين وأكثر / ملغم٥٠٠ حيتوي على طعاماً

 ٨,٣ ≥تعادل (كغ / ملغم١٢٥ ≥وزن الكلوة وتكوين القطرات الكلوية اهليالينية يف الذكور عند مستويات تعرض 
 ٨١,١تعادل (كغ / ملغم١٠٠وباإلضافة إىل ذلك، كانت اآلثار املالحظة عند مستوى ). كغ من وزن اجلسم يومياً/ملغم
زيادة : عبارة عن)  بالنسبة لإلناثكغ من وزن اجلسم يومياً/ ملغم٧٨,٧ و بالنسبة للذكور يومياًكغ من وزن اجلسم/ملغم
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يف وزن الكلوة واملناطق البؤرية وضمور لألنابيب الكلوية وارتشاح كريفاوي خاليل يف الذكور؛ وزيادة يف وزن الكلوة 
ضاء يف كال اجلنسني؛ وتناقص يف خاليا الدم احلمراء يف اإلناث؛ وتناقص يف اهليموغلوبني وزيادة يف خاليا الدم البي

وكان مستوى األثر غري امللحوظ يف إناث الفئران املستنبط على أساس نتائج هذه الدراسة يبلغ . ومكداس الدم يف الذكور
 ١٢٥؛ وكان أقل مستوى تأثري مالحظ يف الذكور )كغ من وزن اجلسم يومياً/ ملغم١٨,٢يعادل (كغ / ملغم٢٥٠
  ).١٩٩٣حسابات حكومة كندا، ) (كغ من وزن اجلسم يومياً/ ملغم٣,٨يعادل (كغ /مملغ

مت تعريض الفئران واجلرذان خلماسي كلور البرتين من ) ١٩٩١ (NTPويف دراسة قام ا الربنامج الوطين للمواد السمية 
  الفئران عند التعرض ملستويات تناقص يف متوسط وزن اجلسم يف ذكور : وكان من مجلة اآلثار املالحظة. خالل طعامها

زيادة يف الوزن املطلق والنسيب للكبد ) كغ/ ملغم٣٣ ≥(كغ من الطعام، ويف اإلناث عند كل التركيزات / ملغم١٠٠٠ ≥
  عند مستوى منخفض مبقدار (، ضمور كبدي خلوي قصيصي مركزي )كغ يف الذكور/ ملغم٣٣(

لوة وآثار للتغيريات يف األنسجة الكلوية عند تركيزات منخفضة ، وزيادة يف وزن الك)كغ بالنسبة للذكور/ ملغم٣٣٠
، وزيادة يف تركيز الربوتني يف البول يف )كغ/ ملغم١٠٠٠ ≥(كغ، وآثار مسممة للكلوة يف اإلناث / ملغم١٠٠مبقدار 

يف ذكور كغ، ونقص يف الدرقني احلر وتركيزات إمجالية من الدرقني / ملغم١٠٠٠ ≥ذكور وإناث الفئران عند مستوى 
كغ يف اإلناث / ملغم٣٣٠ ≥وإناث الفئران تشري إىل مالحظة ونقص النشاط الدرقي وأشكال ال قياسية عند تركيزات 

كما ازداد حدوث املين الشاذ يف الذكور عند كل من تركيزي الطعام . كغ يف الذكور/ ملغم١٠٠٠ ≥وعند تركيزات 
 اآلفات النسجية، اعترب املؤلفون أن مستوى اآلثار غري املالحظة  إىلواستناداً). كغ/ ملغم٢٠٠٠ و٣٣٠(موضعا الفحص 

كغ من وزن / ملغم٢٤ وكغ/ ملغم٢,٤زهاء (كغ يف إناث الفئران / ملغم٣٣٠ وكغ يف ذكور الفئران/ ملغم٣٣يبلغ 
  ).١٩٩٣حسابات حكومة كندا، ) ( على التوايلاجلسم يومياً

تضخم يف : ، كان من مجلة اآلثار املالحظة)١٩٩١ (NTP نفس دراسة ويف اجلرذان املعرضة إىل مخاسي كلور البرتين يف
، وآثار وظيفية على )كغ يف الذكور/ ملغم٣٣٠ ≥(، وزيادة يف وزن الكلوة )كغ/ ملغم٢٠٠٠(البطن وتغضن الفرو 

كغ يف /م ملغ١٠٠عند (، وزيادة يف وزن الكبد )كغ/ ملغم٣٣ ≥(الغدة الدرقية عند مجيع التركيزات يف كال اجلنسني 
وكانت اآلفة النسجية الوحيدة املتصلة بالتعرض يف أي من جنسي اجلرذان هي الضمور املفرط كبدي خلوي ). الذكور

كغ من / ملغم٦٨يعادل (كغ / ملغم٣٣٠ ≥قصيصي مركزي الذي لوحظ عند مجيع التركيزات يف الذكور وعند تركيز 
 النسجية، اعترب املؤلفون أن مستوى اآلثار غري املالحظة يف إناث  إىل اآلفاتواستناداً. يف اإلناث) وزن اجلسم يومياً

ومل يثبت وجود مستوى آثار غري مالحظة ). كغ من وزن اجلسم يومياً/ ملغم٢٢زهاء (كغ / ملغم١٠٠اجلرذان يبلغ 
ابات حس) (كغ من وزن اجلسم يومياً/ ملغم٥,٢كغ أو زهاء / ملغم٣٣=  مستوى أقل أثر مالحظ. (بالنسبة للذكور
  ).١٩٩٣حكومة كندا، 

ال تقدم بيانات عن ) ١٩٩١( الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية - وعلى النقيض من االبتالع، فإن منظمة الصحة العاملية
وكان أقل مستوى أثر غري . التعرض اجللدي خلماسي كلور البرتين واستنشاقه، وهو ما يبني أن تلك البيانات حمدودة

وقد أسفر ابتالع الفئران . كغ يومياً/ ملغم٢٤ و٢,٤لنسبة البتالع مخاسي كلور البرتين يتراوح بني مالحظ أبلغ عنه با
  .واجلرذان جلرعات مرتفعة إىل مسية كبدية وكلوية
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  التحولية اخللقية والتسرطنية
.  حيوانات التجاربالدراسات الوبائية اخلاصة بالسكان املعرضني ليست متاحة ومل يتم حتديد معلومات عن التسرطنية يف

ومل يظهر مخاسي كلور البرتين أي مسية خلقية يف عدد صغري من الدراسات املختربية والفعلية لنطاق حمدود من مواطن 
  .االهتمامات الوراثية اليت مت استقصاؤها

ين للوثيقة  يف املرفق الثا٦- ٢أنظر اجلدول  (Amesوقد كانت نتيجة اختبار مخاسي كلور البرتين سلبية يف اختبار 
UNEP/POPS/POPRC.3/INF/21 .(ًإىل البيانات احملدودة املتاحة، والتحولية اخللقية يف واستنادا S. typhimurium بواسطة 

 الصيين يف الفحص املختربي، والنويات الرينب وبدونه، والتأثريات على الكروموزمات يف خاليا مبايض التنشيط األيضي
 عن شبه السمية، فقد مت تقييم مخاسي كلور البرتين على أنه NTP يف احليوانات من دراسة يف املسحات الدموية احمليطية

وحبثت دراسات ). ١٩٩٣كندا،  ، املستشهد ما يف حكومة١٩٩١، NTP و؛١٩٨٣، .Haworth et al(غري مسي خلقي 
لنشاط املعزز لالرجتاف يف يف ا) ٢٠٠١، .Ying et al و؛٢٠٠٠، .Gustafson et al و؛١٩٩٨، .Thomas et al(عديدة 

وتشري النتائج إىل . املعايرات التسرطنية املتوسطة األجل يف شىت أيزومرات الكلور برتين مبا يف ذلك مخاسي كلور البرتين
 glutathione S-transferase (GSTPI-1)أن مخاسي كلور البرتين يعزز تكوين البؤر اإلجيابية السابقة على الترميم اجلراحي 

  ).DEN(د الفئران يف أعقاب استهالل النتروزامني ثنائي اإليثيل يف كب

وقد استعرض كل من وزارة الصحة الكندية ووكالة احلماية البيئية يف الواليات املتحدة بيانات السمية السرطانية اخلاصة 
ط أي من اجلهتني قيمة ومل تستنب. ويستند تصنيف قوة قرينة السرطان إىل مجيع مسارات التعرض. خبماسي كلور البرتين

ومخاسي . وخلصت اجلهتان إىل أن املادة ال ميكن تصنيفها بالنسبة إىل تسرطنيتها يف البشر بالنظر إىل نقص البيانات. خماطر
  .كمادة مسرطنة)  األوروبيةESISقاعدة بيانات ( أو االحتاد األورويب IARCكلور البرتين ليس مصنفا من قبل 

  ائيةالسمية التكاثرية والنم
تشمل الدراسات املتاحة خبصوص السمية املُضغية والسمية اجلنينية والسمية املسخية خلماسي كلور البرتين دراسة واحدة 

 Villeneuve and Khera, 1975 and Courtney et al., 1977, cited in Government of(وواحدة عن اجلرذان (عن الفئران 

Canada, 1993)) ( املرفق الثاين للوثيقة  يف٦- ٢أنظر اجلدول UNEP/POPS/POPRC.3/INF/21 .(وتبني نتائج دراسة 
Villeneuve and Khera )لوحظت زيادة يف حدوث أضالع زائدة وعيوب (أن مخاسي كلور البرتين مسي جنيين ) ١٩٧٥

التعرض أقل من وكان تركيز . كغ من وزن اجلسم يومياً/ ملغم٥٠عند تعرض األمهات جلرعات تبلغ ) قصية يف الذراري
ويف اجلرذان، مل تالحظ أي مسية مضغية أو مسية جنينية أو مسية مسخية يف . التركيز املستحث لآلثار السمية يف األمهات

ويف ). ١٩٧٧، .Courtney et al) ( وما فوقهاكغ من وزن اجلسم يومياً/ ملغم٥٠(الذراري عند جرعة مسية لألمهات 
عن أن الصغار الرضيعة ) ١٩٨٠ (.Linder et alسمية التكاثرية خلماسي كلور البرتين، يبلغ الدراسة الوحيدة احملددة عن ال

مستوى األثر (كغ قد أصيبت باالرجتاف / ملغم٢٥٠ ≥لألمهات املعاجلة بواسطة مخاسي كلور البرتين اليت غذيت جبرعة 
  .كغ/ ملغم١٠٠٠لفطام عند جرعة وقد ماتت معظم الفئران الرضع قبل ا). كغ يومياً/ ملغم١٨,٢= غري املالحظ

اليت خلصت إىل ) ١٩٩١( الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية -كما استشهد بالدراسات اآلنفة يف منظمة الصحة العاملية
مخاسي كلور  وأن هناك بعض القرائن على أن مركبات الكلور برتين األعلى وثالثي كلور البرتين وسداسي كلور البرتين

 - كما الحظت منظمة الصحة العاملية. رب مسية مضغية أو مسية جنينية عند مستويات جرعة غري مسية لألمهاتتعت) البرتين
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أن البيانات املتاحة غري متسقة وأن مسيات شىت أيزومرات ثالثي كلور البرتين ) ١٩٩١(الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية 
وتتباين معظم مستويات اآلثار املالحظة وغري املالحظة بني . رية للغايةوسداسي كلور البرتين بالنسبة لألمهات واألجنة كب

  . من مخاسي كلور البرتينكغ يومياً/ ملغم٢٠٠ و١٧

كغ من وزن / ملغم٥٠ منخفضة تصل إىل ٥٠وأظهرت مركبات مخاسي كلور البرتين مسية فموية مرتفعة جبرعات مميتة 
والبيانات عن .  اجللدية أعلى من ذلك٥٠ة املتاحة، تعترب اجلرعات املميتة ومن واقع البيانات احملدود. اجلسم يف الفئران

وعلى النقيض من االبتالع، فإن منظمة الصحة . احتماالت يج اجللد والعني وعن إمكانية اإلصابة باحلساسية حمدودة
لدي خلماسي كلور البرتين ال تقدم بيانات عن التعرض اجل) ١٩٩١( الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية -العاملية

وكان أقل مستوى أثر غري مالحظ أبلغ عنه بالنسبة البتالع مخاسي . واستنشاقه، وهو ما يبني أن تلك البيانات حمدودة
وقد أسفر ابتالع الفئران واجلرذان جلرعات مرتفعة إىل مسية كبدية . كغ يومياً/ ملغم٢٤ و٢,٤كلور البرتين يتراوح بني 

  .وكلوية

ر مخاسي كلور البرتين أي مسية خلقية يف عدد صغري من الدراسات املختربية والفعلية لنطاق حمدود من مواطن ومل يظه
وخلص كل من وزارة الصحة الكندية ووكالة احلماية البيئية يف الواليات املتحدة . االهتمامات الوراثية اليت مت استقصاؤها

ومخاسي كلور . نسبة إىل تسرطنيته يف البشر بالنظر إىل نقص البياناتإىل أن مخاسي كلور البرتين ال ميكن تصنيفه بال
وتوجد بعض . كمادة مسرطنة)  األوروبيةESISقاعدة بيانات ( أو االحتاد األورويب IARCالبرتين ليس مصنفا من قبل 

  .اتالقرائن على أن مخاسي كلور البرتين مسي مضغي أو مسي جنيين عند مستويات جرعة ليست مسية لألمه

  السمية اإليكولوجية  ٢-٤-٢

  السمية املائية
 يف املرفق الثاين للوثيقة ٦-٢أنظر اجلدول (بيانات السمية احلادة واملزمنة متاحة بالنسبة لكل من املاء العذب 

UNEP/POPS/POPRC.3/INF/21 .( لتر بالنسبة ألصناف مسك املياه العذبة / ميكروغرام١٠٠وتبلغ أقل قيم مسية حادة
وتبلغ أقل القيم املزمنة ). ٥٠التركيز املميت (لتر بالنسبة إىل القشريات البحرية / ميكروغرام٨٧ و)٥٠ركيز املؤثر الت(
لتر بالنسبة للقشريات / ميكروغرام١٤ ولتر بالنسبة ألمساك املياه العذبة/ ميكروغرام٢) التركيزات املؤثرة غري املالحظة(

العثور على أصناف حساسة خلماسي كلور البرتين يف كل من بيئة املياه العذبة والبيئة  هلذه النتائج، ميكن وفقاًو. البحرية
  .البحرية

مخاسي كلور البرتين مصنف يف االحتاد األورويب كمادة مسية جدا للكائنات احلية املائية وميكن أن يسبب آثارا ضارة 
ويستند هذا ). ٢٠٠٧ب املواد الكيميائية األورويب، مكت) (Risk phrases N; R50 and R53(طويلة األجل للبيئة البحرية 

  وأن املادة ) لتر/ ملغم١ ≤التركيز املميت (التصنيف إىل كون املادة مسية جدا لألمساك والنباتات الغارية والطحالب 
  . بسهولةأحيائياًال تتحلل أو تتراكم 

  مسية التربة والرسوبيات
باختبارات على شىت مركبات كلور ) ١٩٩١ (.Van Gestel et alوقد اضطلع . مثة بيانات حمدودة عن التربة والرسوبيات

منظمة التنمية والتعاون يف (ويف تربة معيارية ) KOGB(وقد مت تربية صنفني من دود األرض يف تربة رملية طبيعية . البرتين
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كغ من وزن اجلسم /لغم م٢٣٨ و١١٥ بني ٥٠وتراوح متوسط قيم التركيز املميت . اصطناعية) امليدان االقتصادي
  وخلص . لتر/ ميكروغرام١١٧,٧ و٥٥,١اجلاف، يف حني أن قيم التركيز املميت يف املياه املسامية تراوحت بني 

Van Gestel et al.) إىل تركيزات املياه املسامية فإن ديدان األرض تكون أكثر حساسية خلماسي إىل أنه استناداً) ١٩٩١ 
  .  إىل اختالفات يف تصميم االختباراتكن ذلك قد يكون راجعاًكلور البرتين من األمساك، ول

وقد أجريت اختبارات مزدوجة مت فيها تربية شتالت . وقد مت حتديد دراسة واحدة عن مسية مخاسي كلور البرتين للنباتات
Lactuca sativa وقد مت حصاد . البرتين يف تربة خاصة مبنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي ملوثة خبماسي كلور
 Huzlebos et(كغ من وزن اجلسم / ملغم٨٦٢ و٥٦ بني ٥٠وتراوحت قيم التركيز املميت . يوماً ١٤ و٧الشتالت بعد 

al. ،وترد تفاصيل االختبارات . لتر/ ملغم١٠±  تبلغ ٥٠وأسفرت االختبارات يف حملول عن قيمة تركيز مميت ). ١٩٩٣
  .UNEP/POPS/POPRC.3/INF/21 للوثيقة  يف املرفق الثاين٩-٢يف اجلدول 

  السمية للطيور
  .ال توجد بيانات متاحة عن السمية للطيور بشأن مخاسي كلور البرتين

  ية املتعددة والتفاعالت السميةاملواد الكيميائ
ك معلومات وهنا). املرفق هاء، ب(يطلب املرفق هاء معلومات عن التفاعالت السمومية اليت تشمل موادا كيميائية متعددة 

مت تقييم : "يف دراستهم عن حركيات مخاسي كلور البرتين) ٢٠٠٣ (.Yoo et alويفيد . حمدودة متاحة عن هذا املوضوع
وحيوان حبري مزدوج األرجل ) Hyalella azteca(حراكيات ومسية مخاسي كلور البرتين باستخدام مياه عذبة 

)Leptocheirus plumulosus .(اسات على السمية املضافة خلماسي كلور البرتين مع املواد الكيميائية ودللت نتائج هذه الدر
  )".نواة(العضوية األخرى 

  مقارنة بيانات التعرض والتأثري
اجمللس العاملي للكلور العديد من الطرائق ومسارات التعرض واألصناف /استخدم اجمللس الدويل لروابط املواد الكيميائية

واستناد إىل املعرفة العامة باملواد اليت هلا طابع نشاط خمدر . رج خلماسي كلور البرتينلتحديد عبء اجلسم املميت واحل
 وغريها من املعلومات اليت متت مناقشتها، فقد Hyalellaوفيات /والبيانات املتاحة عن مخاسي كلور البرتين، مثل دراسة منو

من قبل اجمللس الدويل لروابط املواد )  مليجزيئ٠,١(كغ /كغ من مخاسي كلور البرتين/ ملغم٢٥اقترح مؤقتا تقدير يبلغ 
  .بوصفه عبء جسم حرج لآلثار املزمنة) ٢٠٠٧ (اجمللس العاملي للكلور /الكيميائية

ة خلماسي كلور البرتين عن خملفات جسم كامل حرج) ب٢٠٠٧ (.Schuler et alمن وأفادت مطبوعة حديثة العهد جداً 
وهذه .  على التوايلChironomus tentans وHyalella aztecaغرام بالنسبة إىل كيلو/رامغل م٥ وغرامكيلو/غرامل م٥٨يبلغ 

 من مرفق الوثيقة ٥- ٢جلدول  للمناطق املعتدلة يف اأعلى التركيزات املبلغ عنهااملستويات للمخلفات هي أدىن من 
UNEP/POPS/POPRC.3/INF/21 غرام من كيلو/روغرامميك ٣٧ -٠,١<  مرة من قيم ١٥٠٠ -  ١٥٠مبقدار  وأعلى

وكانت التركيزات  .بشأن جزر فارو) ٢٠٠٣ (Hoydal and Damالوزن الرطب يف احلياة النباتية واحليوانية اليت أفاد ا 
) القطب الشمايل(األخرى املبلغ عنها من املناطق النائية هلا نفس درجة اخلطورة، فعلى سبيل املثال حيتوي بيض البطريق 

وتصل التركيزات يف كامل اجلسم ) ٢٠٠٦كورسولني وآخرون، (كيلوغرام بالوزن غري اجلاف /م ميكروغرا٠,٦٨على 
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اجمللس العاملي /اجمللس الدويل لروابط املواد الكيميائية(كيلوغرام بالوزن غري اجلاف / ميكروغرام٥مساك البحر األبيض أيف 
  ).٢٠٠٣، نقالً عن موير وآخرون، ٢٠٠٧للكلور، 

معلومات عن جني ) ٢٠٠٧اجمللس العاملي للكلور، /اجمللس الدويل لروابط املواد الكيميائية(ي للكلور م اجمللس العاملدق
ركز النهج األول على تركزات الكربون العضوي خلماسي كلور البرتين يف رسوبيات من حبريات كندية وبينت . آخرين

 مرة ٧٥ ٠٠٠-٤١٠ريفية واملواقع النائية، تقل ما بني البرتين يف املواقع الأن تركيزات الكربون العضوي خلماسي كلور 
ويف النهج الثاين أجريت . عن القيمة اليت قدرا بيئة كندا، وهي قيمة ليست ذات أثر بالنسبة لكائنات املياه العذبة القاعية

دام افتراضات يعتربها املقارنات بني تقديرات التعرض بالنسبة للضواري آكلة األمساك وبالنسبة للدب القطيب وذلك باستخ
واستحدث مستويات التأثريات من جرعات مرجعية بشرية وجرعات يومية "  االفتراضاتأأسو"اجمللس العاملي للكلور 

 مرة عن مستويات ٢٠ و١٣وكانت هذه التقديرات للتعرض تقل . حمتملة مأخوذة من الواليات املتحدة األمريكية وكندا
  .يلالتأثريات املستخلصة، على التوا

 املتوافرة كافية لتأكيد أن كانت القيم الواردة أعاله متثل تركيزات حقيقية حرجة يف اجلسم أو أا ومل تكن املعلومات
رية تتعلق بفهم هوولكال املفهومني اختالفات ج. جمرد مظهر للجرعة الداخلية أو مستويات املخلفات يف اجلسم بأكمله

 كلما كان لك، جتدر اإلشارة إىل أن إظهار اآلثار السمية باعتبارها جرعة داخلية، أوومع ذ. آلية تفاعل املادة الكيميائية
وباإلضافة إىل ذلك تبقى . ممكناً، تركزات حرجة يف اجلسم، إمنا حتسن مستوى التقييم ولكنها تقلل عدم اليقني جزئياً فقط

لرصد فوق التركيزات احلرجة يف اجلسم واجلرعات وبينما أن مستويات ا. مجيع أوجه عدم اليقني املرتبطة بتقييم التعرض
السمية الداخلية تبني جبالء وجود خطر ما، فإن حقيقة أن التركيزات اليت قيست حالياً هي أدىن من هذه النقاط ينبغي أال 

املرشحة تفسر بأي حال من األحوال بأا تأكيد لعدم وجود خطر وخصوصاً يف تقييم امللوثات العضوية الثابتة واملواد 
  .لتكون ملوثات عضوية ثابتة

  ملعلوماتا توليف  - ٣

 للبيانات املتاحة، ينبغي اعتبار مخاسي كلور البرتين ثابتا بالنظر إىل وفقاًو. مخاسي كلور البرتين مركب عضوي مكلور
قف الثبات يف البيئة ويتو .العدد الكبري من فترات نصف العمر التقديرية والتجريبية يف اجلو والتربات والرسوبيات واملاء

. ويفي مخاسي كلور البرتين مبعايري التراكم األحيائي. على معدل التأكسد الضوئي، ووجود األكسوجني واملادة العضوية
 ٤٣٠٠ -  ٨٣٣ وكغ بالنسبة لألمساك،/ لتر٢٣٠٠٠ -١٠٨٥وتتراوح قيم التراكم األحيائي خلماسي كلور البرتين بني 

 إىل نظراًوميكن توقع حدوث تضخم أحيائي . كغ بالنسبة للقشريات/ لتر٢٢٥٨ - ٥٧٧ وكغ بالنسبة للرخويات،/لتر
بيد أن بيانات التضخم األحيائي خلماسي كلور البرتين . معامل تفريق املياه املرتفع وكون التحول األحيائي غري ذي شأن

  .مفتقدة

وتقع اخلواص الفيزيائية والكيميائية يف حدود . لبرتين خلماسي كلور احة إمكانية االنتقال البعيد املدىوتدعم البيانات املتا
وأسفرت التقديرات النماذجية بشأن مسافة االنتقال عن مسافات . نطاق تلك املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة األخرى

 بيانات كما تشري. كم ١٣ ٣٣٨ كم، يف حني أن التقديرات املستندة إىل القياسات اهلوائية تشري إىل ٨٠٠٠تصل إىل 
 وقد اكتشف مخاسي كلور البرتين يف اهلواء ومياه. الرصد إىل أن مخاسي كلور البرتين عرضة لالنتقال البعيد املدى

كما تبني التفاوتات املكانية الصغرية عرب . األمطار يف مواقع شىت من العامل، وكان الكثري منها بعيدا جدا عن مصدره



UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.7 

28 

الدراسات أن مخاسي كلور البرتين له فترة بقاء جوية طويلة جدا، وهو ما يسمح نصف الكرة الشمايل املالحظة يف بعض 
  .له بأن يبقى موزعا على نطاق واسع يف نصف الكرة

توجد كمية كبرية من بيانات الرصد عن مخاسي كلور البرتين املكتشف يف املصفوفات الالأحيائية عالوة على املصفوفات 
وعموما، يبدو أن تركيزات مخاسي كلور . واليت تنشأ بالدرجة األوىل يف البلدان املتقدمةاألحيائية يف املناطق املعتدلة، 

وبالنسبة ملناطق . وهذا النمط متثيلي بالنسبة ملعظم امللوثات العضوية الثابتة. البرتين يف املناطق املعتدلة من العامل يف تزايد
  .يثة العهد جدا وهو ما ال ميكن من استنباط االجتاهاتالقطب الشمايل والقطب اجلنويب، ال تتاح سوى معلومات حد

ومل يتم حتديد تقارير حالة عن اآلثار الضارة على األفراد، أو الدراسات الوبائية يف السكان املعرضني إىل مخاسي كلور 
. ضار إذا ما ابتلع، R22 األوروبية هي ESISومجلة املخاطر الوحيدة بشأن مخاسي كلور البرتين يف قاعدة بيانات . البرتين

وأسفرت اختبارات مسية . كغ من وزن اجلسم/ ملغم٢٥٠ مالحظة بشأن التعرض احلاد ٥٠وكانت أقل جرعة مميتة 
 ملصرف وفقاًو. الثدييات متكررة اجلرعة عن شواهد مسية كلوية وكبدية ودموية ومنائية بالنسبة هلذه املادة الكيميائية

ن مخاسي كلور البرتين ليس مصنفا كمسرطن للبشر ألنه ال توجد بيانات بشرية أو بيانات املواد اخلطرة األمريكي فإ
ومخاسي كلور البرتين مسي جدا للكائنات احلية املائية . ومخاسي كلور البرتين مسي معتدل للبشر. بيانات حيوانية متاحة

احلية يف التربة والرسوبيات حمدودة أو والبيانات عن الكائنات . وقد يسبب آثارا ضارة طويلة األجل يف البيئة املائية
  .مفتقدة

بيد أن التجارب . يتناسب التوافر احليوي خلماسي كلور البرتين عكسيا مع احملتوى الكربوين العضوي للتربة أو الرسوبيات
ودع وتسفر عن تشري إىل أن املواد الكيميائية النافرة من املاء امللتصقة بالروسبيات أو الرسوبيات املعلقة قد تعمل كمست

  .وتوجد بيانات كمية حمدودة عن هذه العملية بالنسبة إىل مخاسي كلور البرتين. تناول مستمر

وتبني البيانات املأخوذة من أوروبا وأمريكا الشمالية أن إنتاج مخاسي كلور البرتين واستخدامه توقفا على مدار العقود 
ويبدو أن اإلطالق غري . ر البرتين ينتج أو يستخدم يف أماكن أخرىاملاضية، ولكن ال ميكن استبعاد أن يكون مخاسي كلو

بيد أن هذه . املقصود خلماسي كلور البرتين كمنتج ثانوي لالحتراق غري الكامل هو أكرب مصدر يف الوقت الراهن
  .ن أوروبا وأمريكا الشمالية فقطاخلالصة تستند إىل بيانات بشأ

 البيئة بسبب االستخدام القصدي والتركيز بسبب اإلنتاج واإلطالقات غري القصدية ومبا أن التفريق بني تركيز املادة يف
سيدعم اجلهد املبذول إلعداد تقييم إدارة خماطر املادة، ووضع التوصية النهائية بشأا، ترى اللجنة ضرورة بذل جهود 

  .إضافية لسد هذه الفجوة

وال تسمح . نتقال البعيد املدى والثبات والتراكم األحيائي والسميةيفي مخاسي كلور البرتين جبميع معايري الفرز بشأن اال
البيانات اخلاصة بالتضخيم األحيائي والتوافر األحيائي ببيان حاسم عن هذين املوضوعني حيث أن البيانات مفتقدة 

خدام يف أوروبا وقد توقف اإلنتاج واالست. وعموما، يبدو أن التركز البيئي يف تناقص. وليست كمية ومثرية للجدل
ويبدو أن اإلطالق غري املقصود خلماسي . وأمريكا الشمالية، ولكن البيانات املأخوذة من أحناء أخرى من العامل حمدودة

  .يف الوقت الراهن كلور البرتين كمنتج ثانوي لالحتراق غري الكامل هو أهم مصدر خلماسي كلور البرتين يف البيئة
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الياً للجنة بالتفريق بني التركيز يف البيئة بسبب االستخدام املقصود والتركيز الناجم عن ال تسمح املعلومات املتوفرة ح
ومن شأن توضيح هذا التمييز أن يساعد اللجنة يف إعداد تقييم إدارة . إنتاج هذه املادة وإطالقها بصورة غري مقصودة

  .ي للحصول على بيانات إضافية بشأن هذه املادةوبالتايل ينبغي السع. خماطر للمادة ويف صياغة استنتاجاا النهائية

  بيان ختامي  -  ٤

ويبني التفاوت املكاين الصغري يف نطاقات التركيز اهلوائي عرب نصف الكرة الشمايل . أحيائياًواملادة ثابتة يف البيئة متراكمة 
ومثة بيانات رصد . الكرةأن مخاسي كلور البرتين له وقت بقاء جوي طويل جدا، وهو ما يسمح بتوزع واسع يف نصف 

. من مناطق نائية، مساندة بواسطة النتائج النماذجية، تشري إىل أن مخاسي كلور البرتين ميكن أن ينتقل ملسافات طويلة
  .ومخاسي كلور البرتين مسي معتدل للبشر، ولكنه مسي جدا للكائنات احلية املائية

ويبدو أن اإلطالق غري  .د التلوث ذه املادة بسبب انتقاهلا البعيد املدىوال ميكن لبلد مبفرده أو جملموعة من البلدان أن ختم
وال ميكن اختاذ . املقصود خلماسي كلور البرتين كمنتج ثانوي لالحتراق غري الكامل هو أكرب مصدر يف الوقت الراهن

كلور البرتين واستخدامه قد ورغم أنه يبدو أن إنتاج مخاسي . تدابري لتقليل هذه اإلطالقات إال على نطاق عاملي فقط
ومن املمكن أن يسفر ذلك عن زيادة يف اإلطالقات ويف املستويات . توقف يف معظم البلدان، فإن إعادة إدخاله يظل ممكنا

 إىل القرائن املتاحة، فمن احملتمل أن يسفر مخاسي كلور البرتين، نتيجة النتقاله البيئي البعيد املدى، عن واستناداً. يف البيئة
  .أو البيئة مما يرب اختاذ إجراء عاملي بشأنه/آثار هامة على صحة البشر و

قع على البيئة نتيجة اإلنتاج غري املقصود اومبا أن التفريق بني األثر الواقع على البيئة نتيجة االستخدام املقصود واألثر الو
ية، ترى اللجنة أنه من شأنه أن يساعد يف إعداد تقييم إدارة املخاطر ويف وضع التوصيات النهائواإلطالقات غري املقصودة 

  . جهود إضافية لسد هذه الفجوةال بد من بذل
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