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  برنامج األمم املتحدة للبيئة

   

          
جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة التابعة 

  تفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتةال
  الثالثاالجتماع 

 ٢٠٠٧ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٣ - ١٩، جنيف

  تقرير جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة عن أعمال اجتماعها الثالث

  إضافة

  خماطر سداسي كلور حلقي اهلكسان بيتاموجز بيانات 
 خماطر اتبيانموجز لث اعتمدت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة يف اجتماعها الثا  

حلقي اهلكسان بيتا وذلك على أساس مشروع موجز بيانات املخاطر الوارد يف الوثيقة ر كلوسداسي ل
UNEP/POPS/POPRC.3/18 .بيانات املخاطر، بصيغته املعدلة، ودون حترير يرد أدناه نص موجز و

  .رمسي
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   بيتاهلكسانسداسي كلور حلقي ا
  خاطروجز بيانات املم

  الثابتةجلنة استعراض امللوثات العضوية اعتمدته 
  يف اجتماعها الثالث

  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
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  يتنفيذموجز 
ألفا وبيتا يف  اهلكسانوكذلك سداسي كلور حلقي ن ي اللنداقترحت املكسيك، بصفتها عضواً يف اتفاقية استكهومل إدراج

أثناء االجتماع ن يللندملخاطر اخلاص بااموجز بيانات فبعد املوافقة على . تفاقية استكهوملالجيم  وأباء  وأألف ات املرفق
داسي كلور س، خلصت اللجنة إىل أن ٢٠٠٦نوفمرب /يف تشرين الثايناملنعقد يائية األخري للجنة استعراض املواد الكيم

 وضرورة القيام مبواصلة صياغة ، من االتفاقيةالميتثل هو اآلخر ملعايري الفرز اليت يشترطها املرفق د  بيتا– اهلكسانحلقي 
  . للمادةملخاطر ااتبيانموجز املقترح وإعداد مشروع 
سداسي (ن يندل ال حدث إحالل ملادة،ن األربعني عاماً من االستخدام املوسع يف مجيع أحناء العاملوبعد مرور ما يقرب م
ومل . بصورة تدرجيية) HCH(  التقيناهلكسان حمل سداسي كلور حلقي )gamma-CHC( ) غاما-كلور حلقي اهلكسان 

يالبيئة قد طالقات يفومع ذلك فإن اال. ين التقاهلكسانلسداسي كلور حلقي تذكر  عن استخدامات ٢٠٠٠ عام غ بعدلَب 
وبالنظر إىل خاصيته .  واملواقع امللوثة، وكذلك من مواقع النفايات اخلطرة، ومواقع طمر النفايات،نيحتدث من إنتاج اللند

 - سداسي كلور حلقي اهلكسان مبا يف ذلك (سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين اخلطرة وتوافره بصورة واسعة، فإن 
  .لحظرلوتنظيمات دولية  خيضع ألنظمة وطنية ودولية ول)beta-CHCا بيت

ومن مث فإن . يف البيئة بيتا -مصري سداسي كلور حلقي اهلكسان وال تلعب عمليات التفسخ الالهوائية دوراً مهماً يف 
 بيتا -هلكسان مادة سداسي كلور حلقي اففي الظروف املناسبة تكون . التحلل الضوئي والتحلل املائي ليسا مهمني

سداسي كلور حلقي و غاما -بسداسي كلور حلقي اهلكسان  تومع ذلك فإذا قورن .للتفسخ اإلحيائية حساس
وتشري البيانات املختربية وامليدانية مبا يف ذلك دراسة التربة . األكثر مقاومة) ومرزاألي( املتجازئ يكون هتألفا  -اهلكسان

يف التربة، وخباصة يف درجات من خواصها أا تبقى  بيتا -كلور حلقي اهلكسان مادة سداسي يف األجل الطويل إىل أن 
  . منخفضةرشيح قوة تارتبط بصورة رئيسية باجلزيئات وهلي توه. احلرارة املنخفضة
من مصادرها إىل القطب الشمايل بتشتت املادة   بيتا- اهلكسانسداسي كلور حلقي لالكيميائية الفيزيائية واص وتسمح اخل

مادة سداسي ت كتشفاوقد .  عن طريق التيارات البحريةاملدى بصورة رئيسيةالبعيد ذلك عن طريق االنتقال البيئي و
 يف أجسام األنواع البحرية األرضية ويف أجسام بين ة موجودييف حبر القطب الشمايل وه بيتا -كلور حلقي اهلكسان 

  .البشر
على يف املناطق احمللية عقب تطبيق أنواع احلظر والقيود  بيتا -سان لسداسي كلور حلقي اهلكاخنفضت مستويات التعرض 

أو التلوث املرتفع ال تزال توجد فيها مستويات مرتفعة / ومع ذلك فإن املناطق ذات التعرض احلديثو. املستوى العاملي
سداسي كلور ن أثر بقايا ومثة قلق خاص من التعرض ملواقع النفايات اخلطرة وأماكن إلقاء النفايات م. من هذه املادة

زال ال ي بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان  ونتيجة لثبات .ني عن إنتاج اللندة الناجتااملتخلص منه بيتا -حلقي اهلكسان 
 أو اليت ،من املمكن اكتشاف مستويات طبيعية منخفضة منه يف مجيع الوسائط البيئية باستثناء األقاليم اليت استعملته مؤخراً

 شحيحة ألسباب من بينها اخنفاض املستويات والبيانات من البيئة غري اإلحيائية يف القطب الشمايل . ا تلوث مرتفعيوجد
 اكتشفت تركيزات عالية ،وعلى النقيض من هذه احلقيقة. اهلكسانومرات األخرى لسداسي كلور حلقي زاملقارنة باأليب

  .دييات والطيور البحرية وذلك مبستويات متزايدةالقطب الشمايل مبا فيها الثحيويات إىل حد كبري يف 
أن تتراكم مادة سداسي كلور وميكن . اء الربية واملائية الغذيتيف سلسل بيتا – اهلكسانتوجد مادة سداسي كلور حلقي و

 عند بيولوجياً وأن تتزايد بيولوجياً يف احليويات ويف شبكات الغذاء يف القطب الشمايل وخباصة بيتا -حلقي اهلكسان 
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تركيزات مرتفعة يف الدم كذلك  وحتدث ،أما يف اإلنسان فيحدث التراكم يف األنسجة الدهنية. املستويات التغذوية العليا
  .من األمهات إىل األجنة وإىل األطفال الرضع بيتا -مادة سداسي كلور حلقي اهلكسان وتنتقل . ألمويف لنب ا

ر تأثريات على اهلرمونات املولّدة للذكورة هِظْية للكائنات املائية ويشديد السم  بيتا – اهلكسانوسداسي كلور حلقي 
لدى الدببة القطبية ) فيتامني أ(ويرتبط اخنفاض لياقة النسل لدى الطيور وكذلك اخنفاض تركيزات الريتينول . لدى األمساك

  .التقينسداسي كلور حلقي اهلكسان ومرات زيأ، و بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان مبستويات 
. تأثريات مسية على األعصاب والكبد بيتا -لسداسي كلور حلقي اهلكسان رت الدراسات على اخلواص السمية أظه

 كما أظهرت ،ولوحظت على حيوانات املختربات كذلك تأثريات على قوة اإلجناب والعناصر الكابتة للنظام املناعي
 باء على أساس احتمال ٢يف جمموعة  بيتا –هلكسان ور حلقي اوقد مت تصنيف مادة سداسي كل. تأثريات على اخلصوبة

 وتشري العديد من ، وقد مت هذا التصنيف على يد الوكالة الدولية للبحوث والسرطان.تسببها يف السرطان لإلنسان
  .وراً يف سرطان الثدي لدى املرأةقد يلعب د بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان الدراسات الوبائية إىل أن 

وحيوانات ومنتجات نباتات نتيجة الستهالك يف معظم احلاالت  بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان تعرض اإلنسان لوي
ومن املتوقع وجود التعرض املرتفع يف املناطق امللوثة نتيجة لالستخدام الواسع هلذه املادة وإلنتاجها السابق  .حيوانية ملوثة

  .وملواقع التخلص منها ومواقع ختزينها
 سداسي كلور حلقي  ميكن استنتاج أن،ة مبا يف ذلك سلسلة الغذاءرض يف البيئاملخاطر ومستويات التعبيان اً إىل ظرنو

 واملناطق النائية مبا يف دث تأثريات ضارة على احلياة الربية وعلى صحة اإلنسان يف املناطق امللوثةحقد ي بيتا -اهلكسان 
أن املنافع االجتماعية والثقافية  الصحة العامة يف القطب الشمايل د سلطاتوتعتق. ذلك املنطقة القطبية الشمالية

 يف الوقت احلايل ولكنها اهلكسانواالقتصادية الكبرية لألغذية التقليدية تفوق خماطر امللوثات مثل سداسي كلور حلقي 
  .من األغذية التقليدية أيزومرات قابة السريعة والتخلص من مجيعتعطي سبباً آخر للر

 يف منطقة القطب الشمايل يومياً من يونسكان األصليالوبناء على موجز بيانات املخاطر، وتقديرات اجلرعات اليت يتناوهلا 
 بيتا واليت تتجاوز القيمة املرجعية للجرعة املأمونة، ونظراً لوجود املادة على نطاق -مادة سداسي كلور حلقي اهلكسان 
 ذلك مناطق بعيدة عن املصادر احملتملة للمادة، مت التوصل إىل استنتاج بأن املادة غالباً ما واسع يف اموعات احليوية، مبا يف

  .تؤدي، نتيجة النتقاهلا البيئي بعيد املدى، إىل أضرار بالغة على صحة البشر والبيئة، مبا يربر اختاذ إجراءات عاملية بشأا
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  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان 

  قدمةامل  - ١
جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة قامت اتفاقية استكهومل أن  رفق ألف يفاملإىل  اللندين حدث أثناء إجراء إضافة
" ومرات سداسي كلور حلقي اهلكسان األخرى ينبغي أن ينظر فيهازيأ" واستنتجت أن ،نيندلمبناقشة املقترح اخلاص بال

)UNEP/POPS/POPRC.2/10 ( يف املرفق  بيتا -كسان سداسي كلور حلقي اهلوهكذا قدمت املكسيك مقترحاً إلدراج
وأعدت ). UNEP/POPS/POPRC.2/INF/8 (٢٠٠٦يوليه / متوز٢٦باء أو جيم من اتفاقية استكهومل بتاريخ أو ألف، 

  .بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان  النمسا نيابة عن أملانيا مسودة العمل األوىل بشأن
. مسة املستقرة لسداسي كلور حلقي اهلكسان التقينومرات اخلزيأل أحد اوه   بيتا- إن سداسي كلور حلقي اهلكسان

سداسي كلور ومرات زيأما طرق عمل أ. السابق يف الزراعةوهو مبيد مصنوع من الكلور العضوي كان يستخدم يف 
فهي ختتلف كمياً ونوعياً من حيث النشاط البيولوجي يف اجلهاز العصيب املركزي بصفته العضو املستهدف  حلقي اهلكسان

ومرات املمتزجة فتعتمد على التركيبة زيألمادة قابضة وأما التأثري النهائي ل بيتا –وسداسي كلور حلقي اهلكسان . يالرئيس
وجد بصفة عامة من بني مبيدات يوسداسي كلور حلقي اهلكسان بأنواعه ). ٢٠٠١الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، (

  ).١٩٩٩، بريفك وغريه(أثرياا البيئي وت صريهاحبثاً ودرساً من حيث ماآلفات اليت قتلت 

 يةئاياهلوية الكيم  ١- ١
  )beta-CHC(بيتا  -سداسي كلور حلقي اهلكسان : االسم الكيميائي

 –) بيتا – ٦ ألفا، – ٥ا، ت بي- ٤ ألفا، - ٣ بيتا، -٢ألفا،   - ١: ( البحتة والتطبيقيةءاالسم لدى االحتاد الدويل للكيميا
  كسانسداسي كلور حلقي اهل

 – سداسي كلوريد البرتين، بيتا – سداسي كلور حلقي اهلكسان، بيتا – ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١ –بيتا : ةاملترادفات الشائع
 سداسي – سداسي كلورو حلقي اهلكسان، بيتا – بيتا - بسداسي الكلوريد - مقترن -برتين  سداسي كلور البرتين،
 ليندان، سداسي كلور حلقي –ومر، بيتا زيأ –اهلكسان، بيتا  سداسي كلور حلقي – بيتا –كلور حلقي اهلكسان 

  )٢٠٠٧مؤسسة كيميافيندر، (  سداسي كلوريد البرتين،– سداسي كلوريد برتين، بيتا – ألفا – بيتا، ترانس –اهلكسان 
 ٣١٩ - ٨٥ – ٧: يةئاياملستخلصات الكيمدائرة الرقم يف 

 C6H6CI6: يةئايالصيغة الكيم
  ٢٩٠,٨٣: الوزن اجلزيئي

 )١٩٩٥، آخرونوزر ومعدل من ب( بيتا –سي كلور حلقي اهلكسان شكل سدا: ١الشكل 
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 يةئاي الكيم–خلواص الفيزيائية ا  ١-١-١

يف املاء فهذه املادة أكثر ذوباناً .  بيتا- خواصاً منتقاة فيزيائية كيميائية لسداسي كلور حلقي اهلكسان ١يوضح اجلدول 
 رِتسبغُ عليها أكثر قد الكيميائية ويبدو أن تركيبتها. كلورية األخرىالورغانويدات اآلفات اواألوكتانول إذا قورنت مبب

طة  بضغط خبار أكثر اخنفاضاً، ونق بيتا- مادة سداسي كلور حلقي اهلكسان فمثالً تتمتع(من الثبات الفيزيائي واأليضي 
اليت توجد جمموعة منتقاة منها يف اجلدول (فيزيائية الكيميائية ح هذه اخلواص المسوت. ومرزيأ انصهار أكثر ارتفاعاً مما أللفا

ي أن هذه املادة تثري يف املناخات الباردة مقارنة بالتركيزات أ" بالتكثف البارد " بيتا- لسداسي كلور حلقي اهلكسان )١
 وماكاي وانيا حتدث بالقرب من املصادر، على نطاقات خطوط االرتفاع وخطوط العرض اليت يسردها وصفيا يتال
)١٩٩٦.(  

وينخفض كثرياً تبعاً  ألفا – سداسي كلور حلقي اهلكسان من ثابت ٢٠هو عامل يقل مبقدار "إن ثابت قانون هنري 
 هواء املرتفع نسبياً هلذه –مل تفريق األوكتانول امعكذلك فإن .  حتفز التفريق من اهلواء إىل املاءلدرجة حرارة املاء اليت

سداسي أحد األسباب يف أن مساري انتقال هو  ورمبا كان هذا ،ق من اهلواء إىل املراحل العضوية البيئيةاملادة حيفز التفري
). ٢٠٠٥ وماكدونالد، يل(يتباعدان يف البيئة   بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان و ألفا – كلور حلقي اهلكسان

، وبيتا أللفا، HCHسداسي الكلور حلقي اهلكسان لة الكيميائي –ص الفيزيائية واواستناداً إىل حتليل موسع لبيانات اخل
إن اختالف سلوكها يف البيئة يعود إىل ارتفاع درجة ذوباا يف املاء واألكتانول ) ٢٠٠٤( وغريه Xiaoاستنتج زياو وغاما 

  .وليس الخنفاض درجة تطايرها مقارنة بايزومرات ألفا وبيتا وغاما

 )beta-HCH(  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان لقاة منت كيميائية خواص فيزيائية: ١اجلدول 

  ١ ٣١٥ – ٣١٤  نقطة االنصهار
  ١باسكال ٦٧ عند ٣٣٣  نقطة الغليان
  ١٠٤٤٢  ) درجة مئوية٢٥عند  ٣-دقيقة* جزئ (لذوبان يف املاءالقابلية ل

  ٠٠٥٣٢  )٢٥باسكال عند درجة حرارة ( ضغط البخار
  ٠٠٠٣٧٢  )١- جزئ٣باسكال عند م (ثابت قانون هنري
  ٣٠٩٢  ) درجة مئوية٢٥ (معامل تفريق املاء

  ٨٠٧٢  ) درجة مئوية٢٥ (معامل التفريق يف اهلواء
  ١كريستال صلب  احلالة الفيزيائية

  )٢٠٠٥(الوكالة املعنية بسجالت املواد السمية واألمراض   ١
 )٢٠٠٤(آخرون زياو و  ٢



UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.9 

8 

 املرفق دالالواردة يف علومات املمن جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة ستنتاج ا  ٢-١

-beta( بيتا – قامت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة بتقييم املقترح املتعلق مبادة سداسي كلور حلقي اهلكسان

HCH( الذي تقدمت به املكسيك )UNEP/POPS/POPRC.2/INF/8 ( األمانة يف الوثيقة أوجزته على النحو الذي
)UNEP/POPS/POPRC.2/16 (ففي .  واجتماعها الثاين املنعقد يف جنيف،كهوملتطبقاً ملتطلبات املرفق دال التفاقية اس
مادة سداسي كلور حلقي   خلصت اللجنة إىل نتيجة مؤداها أن٢/١٠ –جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة  قررامل

نة كذلك إنشاء فريق عامل خمصص ملواصلة وقررت اللج. بيتا تفي معايري الفرز اليت حيددها املرفق دال -اهلكسان 
 . وذلك طبقاً للمرفق هاء من االتفاقية،خماطرموجز بيانات استعراض هذا املقترح وإعداد مشروع 

 مصادر البيانات  ٣ – ١

  :املخاطر إىل مصادر البيانات التاليةبيان استند مشروع 
أو /يف املرفقات ألف وباء و وبيتا -ألفا سداسي كلور حلقي اهلكسان املقترح املقدم من املكسيك إلدراج  •

 .٢٠٠٦، )UNEP/POPS/POPRC.2/INF/8(جيم لالتفاقية 

 .٢٠٠٦، لعام ٢/١٠ – جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة املقرر •

: أو علمية/معلومات حمددة و: لمرفق هاء لالتفاقيةوفقاً لاملعلومات املقدمة من جانب األطراف واملراقبني  •
اليابان ، )IPEN(، فرنسا، أملانيا، الشبكة الدولية للقضاء على امللوثات العضوية الثابتة يةية التشيكمهوراجل

اجلزائر مؤسسة حياة احملاصيل :  سويسرا والواليات املتحدة األمريكية، واملعلومات العامة من،النرويج
وتوجد هذه املعلومات على . وتركيا مملكة البحرين، موريشيوس، املكسيك، قطر، مجهورية ليتوانيا الدولية،

 http://www.pops.int/documents/meetings/poprc/prepdocs/annexEsubmissions/submissions.htm :املوقع الشبكي لالتفاقية

) USEPA(ومرات األخرى لسداسي كلور حلقي اهلكسان، وكالة محاية البيئة األمريكية زواألياللندين  تقييم •
٢٠٠٦. http://www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsheets/lindane_isomers_fs.htm 

، ١٢٣معايري الصحة البيئية  ألفا وبيتا كسان،سداسي كلور حلقي اهلية، ئايالدويل للسالمة الكيمالربنامج  •
 http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc123.htm .١٩٩٢منظمة الصحة العاملية، جنيف 

السمية لسداسي كلور حلقي اهلكسان، وزارة الصحة واخلدمات البشرية للواليات نبذة عن اخلواص  •
. ٢٠٠٥ خدمة الصحة العامة، وكالة سجل املواد السمية واألمراض، ،املتحدة األمريكية

http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp43.html 

  ومرات األخرى لسداسيزيألوا باللندين للواليات املتحدة املعنيةاإلقليمية خطة العمل  •
 . الشمالية للتعاون البيئي جلنة أمريكا.٢٠٠٦كلور حلقي اهلكسان  

http://www.cec.org/pubs_docs/documents/index.cfm?varlan=english&ID=2053  
: وقد استخدمت البيانات التالية. رى حبث موسع على قواعد البيانات العامةجِ أُ،وباإلضافة إىل مصادر املعلومات هذه

  بنك بيانات املواد اخلطرة) /Ecotox, http://www.epa.gov/ecotox(قاعدة بيانات السمية اإليكولوجية 

http://www.pops.int/documents/meetings/poprc/prepdocs/annexEsubmissions/submissions.htm
http://www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsheets/lindane_isomers_fs.htm
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc123.htm
http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp43.html
http://www.cec.org/pubs_docs/documents/index.cfm?varlan=english&ID=2053
http://www.epa.gov/ecotox/
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)(HSDB, http://toxnet.nlm. nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB), Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

/entrez/query.fcgi?DB=pubmed) (البيئي صري قاعدة بيانات امل)EFDB http://www.syrres. com/esc/efdb_info.htm. (
أو جمموعة من /املستخلصات الكيميائية ودائرة وبصفة عامة، تشمل بنود البحث االسم الكيميائي أو الرقم يف 

  .حمددةالسبب مت البحث يف مقاالت موضوعية ومستكملة ولنفس . املصطلحات التقنية بسبب تعدد املدخالت
أما املراجع املشار . ااملخاطر هذبيان فرادية، اليت مل تدرج مرة أخرى يف مشروع إلوتشمل التقارير املدرجة أعاله املراجع ا

  .UNEP/POPS/POPRC.3/INF/28إليها يف هذه الوثيقة فترد يف 

  تفاقيات الدوليةيف اال الكيميائية املادةوضعية   ٤ – ١

 سداسي كلور حلقي اهلكسان هي مكون من مكونات) beta-HCH( بيتا –إن مادة سداسي الكلور حلقي اهلكسان 
 بشأن ١٩٩٨االتفاق األول هو بروتوكول آرهوس لعام . نظمها ما ال يقل عن اتفاقني دولينيي يت، ال)HCH( التقين

مدرج يف  وسداسي كلور حلقي اهلكسان. اهلواء طويل املدى عرب احلدودامللوثات العضوية الثابتة مبوجب اتفاقية تلوث 
  .ئيةاياملرفق الثاين للربوتوكول الذي حصر استخدام هذه املادة كمادة وسيطة يف التصنيع الكيم

 آفات خطرة فهو اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيداتأما االتفاق الثاين 
لسداسي كلور حلقي اهلكسان إلجراء املوافقة املسبقة ) ومرات املختلطةزيألوختضع ا. (معينة متداولة يف التجارة الدولية

  . وهي مدرجة يف املرفق الثالث لالتفاقية،عن علم

 بشأن) NARAP(لية وقد وقعت كندا واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية على خطة العمل اإلقليمية ألمريكا الشما
هذه ) NARAP(واهلدف من خطة العمل . ٢٠٠٦ومرات األخرى لسداسي كلور حلقي اهلكسان يف عام زيألوااللندين 

ن يهو قيام هذه البلدان األعضاء الثالثة بالتعاون يف اختاذ تدابري لتخفيض املخاطر املرتبطة بتعرض البشر والبيئة للند
  .ور حلقي اهلكسانومرات األخرى لسداسي الكلزواالي

م سداسي كلور حلقي  على األكثر بالتخلص التدرجيي من استخدا٢٠٠٧وسوف يقوم االحتاد األورويب يف اية عام 
ومرات زواي) د األورويبلالحتا ()2004/850القاعدة التنظيمية رقم ( الكيميائية كمادة وسيطة يف الصناعاتاهلكسان التقين 

 يف التوجيه ) لالحتاد األورويبEC/2455/2001املقرر رقم (إحدى املواد ذات األولوية حلقي اهلكسان هي كلور سداسي 
  )EC/2000/60اإلطاري بشأن املياه الذي اعتمده االحتاد األورويب رقم 

قائمة املواد الكيميائية املرشحة للتدابري يف ومر، زأي –ومرات سداسي كلور حلقي اهلكسان، مبا يف ذلك بيتا زوتوجد أي
واهلدف . ت األولوية مبوجب جلنة أوسلو وباريس ملنع تلوث البحار حلماية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلنطيذا

من ذلك هو منع تلوث املنطقة البحرية وذلك عن طريقة املواظبة على تقليل التصريفات واالنبعاثات وتقليل اخلسائر 
  .النامجة عن املواد اخلطرة

http://toxnet.nlm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.syrres
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  املخاطر اتبيانوجز ات املهمة ملاملعلوملخص م  - ٢
  املصادر  ١- ٢
  اإلنتاج  ١-١-٢

نتج كأحد  وإمنا ت،طرح يف األسواقنتج عمداً وال تال تHCH -beta (( بيتا – سداسي كلور حلقي اهلكسانمادة إن 
 يائيالذي يستخدم كمبيد آفات عضوي كلوري أو كوسيط كيم) HCH(التقين سداسي كلور حلقي اهلكسان مكونات 
سداسي كلور  وال توجد حالياً تقارير بشأن بيانات إنتاج). نيندالل(املخصب  سداسي كلور حلقي اهلكسان لتصنيع

  ).٢٠٠٦ (IHPAمستمراً،  اللندين ، بينما ال يزال تصنيع التقينحلقي اهلكسان
سداسي لاً إنتاج أو استخدام حاليلديها وقد ذكرت البلدان التالية اليت قدمت معلومات مبوجب املرفق هاء بأنه ال يوجد 

، أملانيا، موريشيوس، املكسيك، النرويج، قطر، مجهورية ليتوانيا، تركيا، يةمهورية التشيكاجل : بيتاكلور حلقي اهلكسان
  .سويسرا، والواليات املتحدة األمريكية

 التجارة واملخزونات  ٢-١-٢
 .ألفا -سداسي كلور حلقي اهلكسان لخاطر املموجز بيانات  من مشروع ٢ – ١ – ٢برجاء الرجوع إىل القسم 

 االستخدامات  ٣-١-٢
  .ألفا –سداسي كلور حلقي اهلكسان لاملخاطر  اتبيانموجز  من مشروع ٣-١-٢برجاء الرجوع إىل القسم 

  اإلطالقات يف البيئة  ٤-١-٢
وتشري املعلومات اخلاصة . ئةلدخول البي بيتا -مادة سداسي كلور حلقي اهلكسان هناك العديد من املسارات اليت تسلكها 

واستخدامها كمبيد ) HCH(  سداسي كلور حلقي اهلكسان التقينبتاريخ هذه املادة أا كانت تطلق يف البيئة أثناء تصنيع
الناجتة عن ) HCH-beta( بيتا – بأن االنبعاثات اإلمجالية لسداسي الكلور حلقي اهلكسان) ٢٠٠٣( آخرون ويل. آفات

طن انبعثت يف  ٢٣٠ ٠٠٠، منها  طن٨٥٠ ٠٠٠ بلغت ٢٠٠٠ و١٩٤٥ني بلتقين هلذه املادة فيما استخدام الشكل ا
 ٣٦ ٠٠٠  حنو بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان بلغ استخدام  ١٩٨٠ويف عام . الغالف اجلوي خالل نفس الفترة

٪ يعزى ١٧إىل االستخدام ومنها يعزى ٪ ٨٣( كغ طن ٩ ٨٠٠كيلوغرام طن، وكانت االنبعاثات األولية احملسوبة هي 
 ٢ ٤٠٠و) استخدام( طن ٧ ٤٠٠ اخنفضت هذه األرقام إىل ١٩٩٠ويف عام ). من استخدامات سابقةإىل البقايا يف التربة 

 طناً يف غياب ٦٦إىل  بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان وصلت البقايا يف التربة من  ٢٠٠٠ويف عام ) انبعاثات(طن 
سداسي كلور حلقي اهلكسان حلظر على اذلك ل ونتيجة HCHالتقين ي كلور حلقي اهلكسان سداسلاالستخدام املباشر 

، آخرونو يل(حنو اجلنوب  بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين يف بلدان الشمال احندرت االنبعاثات العاملية من 
٢٠٠٣.(  

الوكالة (ذلك من مواقع النفايات اخلطرة يف البيئة هو أمر ممكن ك بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان إن إطالقات 
اليت ال تكون دائماً خاضعة للرقابة أو  اللندين ومن خمزونات وخملفات إنتاج) ٢٠٠٦،  USEPAاألمريكية حلماية البيئة

 كمصانع اإلنتاج(وميكن للمواقع امللوثة ) ٢٠٠٦، IHPAالوكالة الدولية للوقاية من املواد اخلطرة (حمفوظة حفظاً آمناً 
). ٢٠٠٦، آخرون غرانا و-كونكا (يف البيئة  بيتا –أن تضيف إىل تركيزات سداسي كلور حلقي اهلكسان ) السابقة مثالً
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 أي ،أنه ال يزال هناك القليل من املصادر احمللية املنعزلة) ٢٠٠٧اليت قدمت معلومات للمرفق هاء، (وقد أبلغت أملانيا 
سداسي كلور حلقي ناجتة عن استخدامات ) أملانيا الشرقية(ا الدميقراطية السابقة  يف مجهورية أملانيلقاءأماكن الطمر واإل

يف أمساك ر إيليب بيتا  –ونتيجة لذلك مت اكتشاف تركيزات أعلى من سداسي كلور حلقي اهلكسان  .التقيناهلكسان 
ELBE غري أنه ال تتوافر تقديرات . ٢٠٠٣ على مقربة من موقع إنتاج سابق عقب هطول أمطار غزيرة وفيضانات يف عام

  .كمية لإلطالقات الصادرة عن مواقع النفايات اخلطرة ومواقع طمر النفايات

   البيئيصريامل  ٢-٢

  الثبات  ١-٢-٢
. أضيق نطاق ممكنيف ) beta-HCH( بيتا – سداسي كلور حلقي اهلكسانلجتري فحوص التحلل املائي والتحلل الضوئي 

وقد أشارت التقارير إىل نصف عمر خسف . عن اخلسف الضوئي هلذه املادةا كتب  ملومل تتوافر حىت اآلن سوى دراسة
الوكالة املعنية بسجالت املواد السمية واألمراض ( ساعة ١٥٢ساوي ي بيتا -لسداسي كلور حلقي اهلكسان ضوئي 

)ATSDR ،ي ال ميتثل للمبادئ  والذ،وأمهية هذه النتيجة مشكوك فيها من حيث التصميم املختار لالختبار). ٢٠٠٥
 مل تالحظ أشرطة امتصاص يف )٢٠٠٥( ATSDRالتوجيهية الدولية املقبولة بشأن التحلل الضوئي، على حنو ما أشارت 

املنطقة الطيفية اليت أجريت عليها الدراسة وليس من املتوقع، بصفة عامة، للتحلل الضوئي، أن يشكلْ عملية مآل بيئي 
  . متراً مرجعيا٢٩٠ًحيث حيدث امتصاص للضوء مبا يزيد على  بيتا – حلقي اهلكسان مهمة بالنسبة لسداسي الكلور

 ثانية -جزئي /٣سم /١٣- ١٠×٥,٧٣واستناداً إىل ثابت معدل شق اهليدروكسيل احملسوب يف الغالف اجلوي ومقداره 
)HSDB، اهل( يوماً ٥٦يكون نصف العمر التقديري هو ) ٢٠٠٦ ق١٠×٥يدروكسيل وقدره باستخدام متوسط تركيز ش 
  .)٢٠٠٣ (TGD ـذلك طبقاً ل و٣سم/زئيج٥

 مقاوِمة للعمليات سداسي كلور حلقي اهلكسان أيزومرات إىل أن) ٢٠٠٦(وقد خلصت الوكالة األمريكية حلماية البيئة 
  ).ال عند األس اهليدروجيين القاعديإ(الالأحيائية مثل التحلل الضوئي والتحلل املائي 

هو من حيث األساس قابل للخسف األحيائي حتت ظروف وصول األكسجني  بيتا – حلقي اهلكسان وسداسي الكلور
غري أن العديد من الدراسات ذكرت أن مثة خسفاً كبرياً حيدث بصفة رئيسية يف . إىل أنسجة اجلسم وعدم وصوله إليها

عات اخلالصة ويف محأة التربة ويف وقد لوحظ اخلْسف يف املزر ).١٩٩٦ ميديلدروب وآخرون،(الظروف الالهوائية 
فيليبس (األماكن امللوثة أنواع تربة الوسط الكلي للتربة، ويف الدراسات امليدانية وعرب تقنيات اإلصالح األحيائي يف 

  .ذه املادة بتفاوت تصميم االختبار والعوامل البيئيةهوقد تفاوتت فعالية إزالة ) ٢٠٠٥ ،وآخرون
كلور الهوائياً عرب إزالة الكلور إىل رباعي حيدث ال بيتا –اسي الكلور حلقي اهلكسان لسدواملسار األيضي بصفة عامة 

 والبرتين كنواتج ،كون كلور البرتينيوقد . حلقي اهلكسان وثنائي الكلور حلقي اهلكسادين، وهو مستقلب غري مستقر
هوائياً  تزداد تمعدناً هوائياً أو ال أنmetabolitesات وميكن هلذه املستقلب. ائية مستقرة يف ظروف مواتية لنشوء املتانْ

 األخرى فإن سداسي كلور حلقي اهلكسانومرات زملقارنة بالبيانات املختربية أليوبا). ٢٠٠٥فيليبس وآخرون، (
 املوسومة إشعاعياً قد دلل على حدوث قدر أدىن أو غري كامل من بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان مادة استخدام 
  ).١٩٩٥، وآخرونساهو (التمعدن 
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ر جلنة مقر( الكيميائية ومرات مشُوساً بسبب تركيبتهزأكثر األي) beta-HCH( بيتا – ويعترب سداسي الكلور حلقي اهلكسان
 ففي وجود الظروف املختربية املواتية مت حتديد التأثري اخلسفي الذي حتدثه )٢/١٠ –استعراض امللوثات العضوية الثابتة 

ريا مثل باسيلس بريفيس، وباسيليس سريكيوالنز، ونوع كتعلى سالالت من الب بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان مادة 
 سداسي كلور حلقي اهلكسانوذلك باالقتران مع نوع سيدميانتيباكتر اليت أبعدت عن مواقع التلوث ب، .spديهالوباكتر 

من حتويل مثل نوع سفينقوبيوم مل يتمكن سوى القلة ولكن ). ٢٠٠٥ فان دوسربغ وآخرون، ٢٠٠٠ ،غوبتا وآخرون(
  ).٢٠٠٦شارما وآخرون، (يف ظروف هوائية  بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان 

 -سداسي كلور حلقي اهلكسان  لعالج التربة من املواقع امللوثة ب، واملضافات،وجتري حالياً حبوث بشأن التحفيز الذايت
ومر ال يزال ميثل حتدياً صعباً زإزالة هذا األيأن غري ) ١٩٨٤وماكراي وآخرون، ، ٢٠٠٥مثالً كومار وآخرون، (بيتا 

يف التربة داخل تربة أصالً وفيما يتعلق بالتأثريات اليت تقع على جمموع امليكروبات املوجودة ). ٢٠٠٥فيليب وآخرون، (
ضراراً أدث حتالتقين كسان سداسي كلور حلقي اهلفقد ظهر أن استخدام مادة  .)٢٠٠٦آخرون، بات و(غري ملوثة 

  .بالتربة غري قابلة للعالج
ويف الظروف املناخية العامة وكذلك قوام التربة واملادة العضوية وتغيري امتصاص املواد، واحملتوى املائي ومعدالت اخلسف 

ريا قادرة كتوجود بأنه مل ترد أي تقارير عن ) ٢٠٠٥(ذكر فيليبس وغريه ). ١٩٩٢ IPCS(ي ريكتاليت تؤثر على النمو الب
 وأكثر درجات مئوية، ٥أقل من ( عند درجات احلرارة القصوى سداسي كلور حلقي اهلكسان ومراتزيأعلى خسف 

  .والبيانات اخلاصة بالدراسات املختربية للتربة، أو الفحوص امليدانية حمدودة  للغاية).  درجة مئوية٤٠من 
 يوماً يف قطع األرض اليت مجعت حمصوالا أو اليت ١٨٤و ١٠٠دا عن أنصاف أعمار م) ١٩٩١(وقد أبلغ سينغ وغريه 

مادة قد وجد أن ف. يف مساحات الطفال الرملي يف اهلند يف ظروف شبه مداريةعلى التوايل مل جتمع حمصوالا بعد 
عشوائية من التربة وأخذت عينات .  املستخدمة قد تغلغلت فوراً يف الطبقة العليا من التربةسداسي كلور حلقي اهلكسان

سداسي كلور حلقي حاالت فقد عن وال تتوافر معلومات كمية .  سنتمترا١٥ً -من قطع أراضي على أعماق من صفر 
آخرون الحظ دوملان و . أثناء التجربة اليت أجريت يف الدراسة املذكورةرشيحبواسطة التبخري أو الت بيتا -اهلكسان 

سداسي كلور حلقي   يفبة ملوثة، يف مناخ معتدل، أنه مل حيدث خسفيف دراسة شبه ميدانية على تر) ١٩٩٠(
 يف دراسة ميدانية طويلة األمد بعد استخدام) ١٩٧١(تابع ستيوارت وتشيزهومل . يف الظروف الالهوائية بيتا -اهلكسان

. لية رملية يف كندا سنة يف أرض طف١٥ومر تبقت بعد مرور ز اي- من بيتا ٪٤٤، أن سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين
لوحظ وجودها بعد ) من الشكل التقين هلذه املادة املستخدمة( بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان  من ٪٣٠وأن حنو 

ودلل تشيسيل ) ١٩٧٥سزوكي وغريه، ( يوماً من اختبار ميداين أجري يف اليابان على قطع أراضي زراعية ٥٧٠مرور 
على قصب السكر سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين اماً من استخدام مادة  ع٢٠على أنه بعد مرور ) ١٩٨٨(وغريه 

ر من رتبة يف تركيزات تزيد يف جمملها بأكث بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان الند، استراليا، شوهدت مادة يف كويرت
سينغ  ٢٠٠٦، HSDP(مهمة صري  ويعترب التطاير من سطح األرض عملية م.ومرات األخرىزواحدة إذا قورنت باألي

  ).١٩٩١وغريه، 
. تربيةيف الظروف املخاملياه أجريت /لرسوبياتدراسة ل مستقرة يف  بيتا- سداسي الكلور حلقي اهلكسانمادة وكانت 

 بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان  أيزومر إىل ألفا -سداسي كلور حلقي اهلكسان ومر زيضاف إىل ذلك، أن حتول أي
موجز ومرات يف زومات تفصيلية تتعلق بتحول األيوميكن اإلطالع على معل). ١٩٩٧، وو وغريه(قد لوحظ حدوثه 
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 بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان ومر زأيأما مستويات . (UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.4)للندين لاملخاطر  اتبيان
 ١٤٢٣( مياه املسام كانت يف أعلى حاالا يفف وغاما، ودلتا -ألفابسداسي كلور حلقي اهلكسان قورنت حينما 
يف مصب ر ) غرام/ نانوغرام٣,٩(وبالرسوبيات ) ١/ نانوغرام٩٢,٥(وذلك مبقارنتها باملياه السطحية ) ١/نانوغرام

استناداً إىل و ومع ذلك، ،أو الرسوبياتومل تتوافر أنصاف أعمار خسفية يف املياه ) ٢٠٠٣جانغ وغريه (مينغيانغ بالصني 
  .ابتة وال ينتاا اخلسف بسهولةث بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان افتراض أن مادة الدراسات الرصدية ميكن 

  التراكم األحيائي  ٢-٢-٢
أن لديه إىل  بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان بالنسبة ل) log Kow = ٣,٧٨( ماء –انول كتويشري معامل تفريق األ

ووكر وغريه، ( بثباته الذي مت التدليل عليه يف أنسجة احليوان القدرة على التراكم األحيائي وال سيما إذا كان مقترناً
لدى منظمة التعاون والتنمية يف امليدان إلختبارية  طبقاً للمبادئ التوجيهية اBCFوكان معامل التركيز األحيائي  ).١٩٩٩

اجلسم  (وكان ذلك أعلى عامل تركيز أصلي، ١ ٤٦٠ يف األمساك املخططة يساوي ٣٠٥ E و(OECD)االقتصادي 
، آخرونبوت و) (٨٥٠( غاما -سداسي كلور حلقي اهلكسان و) ١ ١٠٠ (-م احملددة أللفا مقارنة بالقي) كامالً
 ومع .ECOTOXيكولوجية إل طبقاً لقاعدة بيانات السمية اغ عنهلَبحيائي مأكان ذلك هو أعلى عامل تركيز و). ١٩٩١

 تعترب أن معايري الفحص كما هي مبينة يف التقييم الوارد يف املرفق ملقررها ذلك، فإن جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة
  . بيتا–سداسي كلور حلقي اهلكسان فيت لستو ا٢/١٠ –جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة 

 يف  عرب األنواعاً شديد تتفاوت تفاوتاًسداسي كلور حلقي اهلكسانومرات زنسب أي نوتشري العديد من الدراسات أ
 سداسي كلور حلقي وقد ازدادت تركيزات). ٢٠٠٦ ،USEPA( شبكة األغذية البحرية يف املنطقة القطبية الشمالية

، هوكسترا ٢٠٠٦ ،USEPA) (الثدييات البحرية(لعليا ع ازدياد مستوى التغذية عند مستويات التغذية ام بيتا -اهلكسان 
بفعل   لدى الثدييات تأثرت بصورة رئيسية (OC)  العضويكلورلاالتلوث بمستويات فبينما يفترض أن  ).٢٠٠٣وغريه، 

سداسي كلور حلقي من أجسامها، فإن ارتفاع مستويات العضوي لور كقدرا على التحول األحيائي أو إخراج ال
قد دلل و. هلذه املادة وبطء التخلص منهاعصية خمتلف أنواع الثدييات هو مؤشر آخر على الطبيعة اللدى  بيتا -اهلكسان 

 بأسلوب خمتلف لدى تتزايد إحيائياً بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان مادة أن على ) ٢٠٠٢آخرون، هوب و(
الطيور (وقد ازدادت أكثر بني متماثالت احلرارة .  املتماثلةاحلرارةذات واحليوانات املتغرية احلرارة ذات احليوانات 
 لدى  (BMF)عن أعلى عامل تزايد أحيائي) ٢٠٠١(لغ فيسك وغريه وقد أب .مع ازدياد املستوى التغذوي) والثدييات

هي األخرى تؤثر يف تفاوت عامل أا عترب يالطيور باملقارنة مع مستويات التغذية األخرى، غري أن اهلجرة وبنود االفتراس 
صفة عامة، تدل الدراسات وب) ٢٠٠١(وتتمشى هذه البيانات مع النتائج اليت توصل إليها مويسي وغريه . التزايد األحيائي

أن عوامل التزايد األحيائي لدى مجيع األنواع اليت مت على ت على شبكات الغذاء البحري يف القطب الشمايل ياليت أجر
 وكذلك عوامل التزايد يف شبكة األغذية اليت متثل املعدل املتوسط للزيادة يف ،فحصها تقريباً، واليت مت احلصول عليها

عن عامل مثالً ) ٢٠٠١(إي جي فيك وآخرون فعلى سبيل املثال أورد . ١ الشبكة الغذائية تزيد على مستوى التغذية يف
 HOEKSTRAوقد توصل . PCBSل متعددة الكلور ي وهو عامل يضاهي ثنائيات الفين٧,٢تزايد يف شبكة األغذية قدره 

-ة األغذية البحرية يف حبر بيفورت بالنسبة لشبك) ٢٠٠٣(تزايد يف شبكة األغذية لعامل كحساب  ٢,٩وغريه إىل 
البحر األبيض، جاءت قيم مثال في املسطحات املائية املوجودة يف شبكة منطقة القطب الشمايل، فومع ذلك، . وكششت
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وقد أُلْمح إىل أن االختالفات يف . أقل مقارنة بالدراسات األخرى لشبكة األغذية بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان 
  ).٢٠٠٣(آخرون موير وهذا االخنفاض  مسؤولة عن عادات التغذية

والبيانات اليت يتم احلصول عليها من  بيتا -مادة سداسي كلور حلقي اهلكسان كن يف سلسلة الغذاء األرضية أن تتزايد ميو
العضوي  كانت هي أشكال الكلور سداسي كلور حلقي اهلكسانومرات زل على أن أيدجري يف جنوب اهلند تفحص أُ
مثل طائر البلشون األبيض الصغري (وقيست تركيزات مرتفعة يف احللزونات وبالتايل يف مفترساا  . يف احليوياتةدالسائ
egret ( ١مبا يزيد على ودلت على وجود تلك املادة) ،مادة ) ٢٠٠٦( ووجد وانغ أيضاً .)٢٠٠١ سينثيكومار وغريه

لمرفق هاء، وفقاً ل IPENا املعلومات اليت قدمه(رخويات  يف الاً رئيسياًمركب بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان 
٢٠٠٧.(  

يف اآلونة األخرية أنه بالنسبة للمواد اليت يكون لوغارمث معامل التجزؤ من ) ٢٠٠٧(أظهر الباحث كيلي وآخرون 
 معامل التركيز ، فإن٢ لوغارمث معامل التجزؤ من األوكتانول واملاء فيها أكثر من ٦األوكتانول واهلواء فيها أكثر من 

ويتضح هذا جيداً أيضاً . األحيائي يف األمساك ال يكون مؤشراً جيداً للتضخم األحيائي يف احليوانات اليت تتنفس يف اهلواء
 بيتا، يف السالسل الغذائية للثدييات البحرية والربية، حيث تتراكم هذه املركبات –مبادة سداسي كلور حلقي اهلكسان 

  . ضعف يف حالة الثانية٤٠٠ ضعف يف حالة الثدييات البحرية و٣ ٠٠٠ىل أحيائياً بقوة تقل إ
 ومن مث ،والسمك والثدييات البحرية والربية وكذلك الطيور هي مصادر الغذاء الرئيسية للعديد من اموعات السكانية

أما مستويات . عامل املتقدمأكثر بكثري مما لدى معظم السكان يف البفإن التعرض عن طريق النظام الغذائي يرجح أن حيدث 
شبه جزيرة شوكوتا، روسيا يف  ألصلية لدى نساء الشعوب األميف لنب ا بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان 

وكذلك فإن التركيزات يف العينات اليت ). دهونيف الغرام / نانوغرام٣٧٠يبلغ متوسط القيمة فشوكوتسكي رايون، (
ويبلغ تركيز املصل لدى السكان (ت هي األعلى لدى األمهات الروسيات كانف ١٩٩٧ و١٩٩٤والدة أخذت من دم ال

 ايسلندآ وجدت املستويات العليا كذلك يف ولكن). يف الدهونغرام / ميكروغرام٢٢٣غري األصليني يف القطب الشمايل 
  ).٢٠٠٣ ،AMAP( ويف منطقة القطب الشمايل اهلندي) كغ/ ميكروغرام٢٣(

  املدىيد البعاالنتقال البيئي   ٣-٢-٢
بصورة منتظمة يف بيئة  بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان العديد من الدراسات وبيانات الرصد وجود يف كتشف أُ

 سداسي كلور حلقي اهلكسان وذلك ألن) ٢٠٠٣ AMAP ،٢٠٠٤ AMAPمثل (القطب الشمايل وكذلك يف احليويات 
 النائية، وهذا دليل على انتقاله طويل املدى التقين مل يسبق استعماله قط على نطاق واسع يف تلك املنطقة

(UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.4).  
أقل عرضة للتركيز  بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان واستناداً إىل بيانات الرصد هلواء منطقة القطب الشمايل، يبدو أن 

 ،تالفات اليت تعتري ثابت قانون هنريوميكن تفسري ذلك باالخ. يف الغالف اجلوي يف املناطق العليا من القطب الشمايل
وهكذا فإن ). ٢٠٠٢يل وآخرون، ( الذي يزيد من شدة التجاذب إىل املادة العضوية لوكتانوألا/ومعامل تفريق اهلواء

سداسي كلور حلقي من  بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان عملية التنظيف بفعل املطر تكون أكثر كفاءة يف حالة 
 مقارنة مبنطقة القطب ئاإلضافة إىل ذلك يكون تواتر التساقط أعلى بكثري يف مشال احمليط اهلاد، وب ألفا-اهلكسان 
تدخل القطب الشمايل رمبا بآليات من بينها الترسب  بيتا -مادة سداسي كلور حلقي اهلكسان وهذا يوحي بأن . الشمايل



UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.9 

15 

خل القطب الشمايل بعد ذلك يف تيارات احمليط اليت متر  مث تد،ئياه السطحية لشمال احمليط اهلاد أو التفريق يف امل،الرطب
ني لتركيزات ني معرضوحبرا بريينغ وشوكشي مها أكثر موضع). ٢٠٠٣، .يل وآخرون (Bering Straitعرب مضيق بريينغ 

ول  بيتا ح-سداسي كلور حلقي اهلكسان إن تركيزات ). ٢٠٠٢ وآخرون، يل( بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان 
حدث " التكثيف البارد"وهكذا فإن ). ٢٠٠٥يل وماكدونالد،  (١/ نانوغرام١,٢بريينغ يف التسعينات بلغت حنو مضيق 
 واجلزء األعلى من حبر بريينغ يف ئذلك بصفة رئيسية يف احمليط اهلاد، وإن كان  بيتا-لسداسي كلور حلقي اهلكسان أيضاً 
يل (عها املكاين وتفاوتت يف توزي ألفا -ور حلقي اهلكسان بسداسي كليف وقت الحق مقارنة  الشمايلالقطب حميط 

هر أيضاً يف مستويات البقايا يف الثدييات البحرية واألرضية وكذلك ظْن هذا التوزيع املكاين والزمين يإ). ٢٠٠٢وآخرون، 
  ).٢٠٠٥يل وماكدونالد، (يف السكان احملليني 

 هلو برهان آخر على قدرا على يةمهورية التشيكاجلالعليا يف  يف اجلبال  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان وقياس 
  ).٢٠٠٧للمرفق هاء يف عام وفقاً  هذه املعلومات يةمهورية التشيكاجلقدمت (املدى بعيد االنتقال 

وتشري حسابات النمذجة لدى منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بأدوات فرز انتقال امللوثات بعيد املدى 
LRTP لملوثات العضوية لاملدى مماثل بعيد  هلا صفات ثبات وانتقال  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان مادة  إىل أن

واخلصائص ). ٢٠٠٧ ويغمان وآخرون،(العضوي الثابتة اليت مت حتديدها مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور والكلور 
فترات التنصيف  ماء وكذلك - املاء ويف األوكتانول -تفريق يف اهلواءتشمل معامالت ال الكيميائية النموذجية ملفعول املواد

). (UNEP/POPS/POPRC.2/INF/8ة وهي تستند إىل األرقام الواردة يف الوثيق(يف اهلواء، واملاء، والتربة وثابت قانون هنري 
مطلقة يف البيئة ولكنها تساعد على  وال تشري نتائج هذا النموذج إىل مستويات ،ام البيئيةسويبحث هذا النموذج مجيع األق

متجانسات ثنائي الفينيل : املرجعية الكيميائية املواد( .مقارنة ملوثات عضوية ثابتة حمتملة مع ملوثات عضوية ثابتة حمددة
)  ألفا-سداسي كلور حلقي اهلكسان رابع كلوريد الكربون وو، سداسي كلور البرتين، ١٨٠، ١٠١، ٢٨متعدد الكلور 

وقد قام حتليل مونت كارلو لعدم التيقن بالكشف عن جوانب عدم . باا يف البيئة وقدرا على االنتقال بعيد املدىتبعاً لث
  .يةئايتيقن بشأن اخلصائص الكيمال

  التعرض  ٣ – ٢
استخدام  من و) نيمبا يف ذلك تصنيع اللند(نتاج اإلمن  بيتا -لسداسي كلور حلقي اهلكسان ينتج التعرض املباشر 

 يكون من املتوقع حدوث التعرض الشديد يف املناطق امللوثة ،ونظراً لثبات هذه املادة.  التقيناسي كلور حلقي اهلكسانسد
عن استخدام الفعلي وعلى الرغم من التوقف . بسبب االستخدام املوسع، واإلنتاج السابق، ومواقع التخلص واملخزونات

ال تزال تشري  أيزومر  غاما-عامل فإن بيانات الرصد املنبنية على نسبة ألفا التقين يف أحناء السداسي كلور حلقي اهلكسان 
، قيان وآخرون، ٢٠٠٣، زانغ وآخرون(قين يف مناطق معينة التسداسي كلور حلقي اهلكسان إىل احتماالت إطالقات من 

  ).٢٠٠٠، وجوليدوف وآخرون ،٢٠٠٦
أخرى ومثة مصادر .  امللوثةباتات واحليوانات واملنتجات احليوانيةنالوينتج تعرض اجلمهور العام يف معظم احلاالت عن أكل 

إن املتحصل من امللوثات عن . استنشاق اهلواء احمليط، واستهالك مياه الشرب وإن كان ذلك بدرجة أقلمثل للتعرض 
وقد يكون . اتطريق اهلواء داخل الدور قد يكون كبرياً للناس الذين يعيشون يف منازل معاجلة ألغراض مكافحة اآلف

الرضمعرضني أثناء تكون اجلنني والرضاعة من الثديع .  
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  املناطق احملليةاملستمدة من الرصد البيئي نات بيا  ١-٣-٢
لتقين سداسي كلور حلقي اهلكسان القد اخنفضت املستويات احمللية بصفة عامة عقب تطبيق القيود واحلظر على استخدام 

(IPCS, 1992)فمثالً مت اكتشاف ، والعام يف مجيع الوسائط البيئية الشاملاانات الرصد على توزعه ومع ذلك، تدل بي 
وذلك باستخدام الرصد السليب يف ). كغ كمادة جافة/ ميكروغرام١٥حىت  ( بيتا- سداسي الكلور حلقي اهلكسان

لمرفق وفقاً لمات اليت قدمتها سويسرا املعلو(يف سويسرا ) مثل املدن، والصناعة، والريف( يف العديد من املواضع تاَنشاَأل
 -سداسي كلور حلقي اهلكسانيف اليابان عن وجود ) ٢٠٠٤(كذلك كشف برنامج رصد أجري مؤخراً ). ٢٠٠٧هاء، 
 ، الرسوبيات١/ نغ٣,٤ -٠,٠٣١املاء : أما القيم اليت أبلغ عنها فكانت داخل النطاق التايل.  يف مجيع العيناتبيتا

 ١,١ -غ بالوزن غري اجلاف، بقايا أمساك/ نغ١,٨ - ٠,٢٢وزن اجلاف، األمساك الصدفية غ بال/ نغ٥٣ - ٠,٠٠٤
 ،٣م/بغ١١٠ - ٠,٥٣)  واملوسم الباردالدفئ وزن غري جاف املوسم ٤,٨ - ١,١غ وزن غري جاف، الطيور /نغ

معلومات  (يةة التشيكمهورياجلوقد أبلغت ). ٢٠٠٧املعلومات اليت قدمتها اليابان للمرفق هاء يف  (٣م/ بغ٧٨ -٠,٣٢
، فإن أشد األوضاع صعوبة هو يف سداسي كلور حلقي اهلكسان التقينومرات زأنه فيما يتعلق بأي) ٢٠٠٧ املرفق هاء

غ وحىت باملئات يف بعض احلاالت من /بكميات عشرات نغات الرسوبيات يئجزوسط وجنوب مورافيا حيث توجد 
  ).عن ذلكمل تقدم أي معلومات يعرب على أساسها (غ /نغ

 سداسي كلور وعثر على تركيزات من. ومع ذلك، فإن أنواع التربة شديدة التلوث قد وجدت على مقربة من املصادر
بلغ عن  وأُ.كغ يف الطبقة العليا للتربة حول مصنع كيماويات يف ألبانيا/ مغ٢٢٥ - ٤٠ مقدارها حلقي اهلكسان التقين

ات من دلتا ر بريل يف الصني على حني أن التربات الروسية القريبة بلتركغ ألنواع ا/مغ ٠,٠٢مستويات متوسطة قدرها 
 سداسي كلور حلقي اهلكسان التقينكغ من /مغ ٠,٠١٧ – ٠,٠٠١من ر لينا اشتملت على مستويات تلوث قدرها 

  ).٢٠٠٣اليونيب (
يف  بيتا -لور حلقي اهلكسان سداسي ك األخرى، فإن تركيزات سداسي كلور حلقي اهلكسان التقينومرات زومقارنة بأي

 ١١,٢قدرها ) منطقة جبل إيفرست(واكتشفت تركيزات أعلى منها يف اجلبال األكثر ارتفاعاً . اهلواء تكون منخفضة
 اليت املومسية التغريات نتجت ورمبا ).٢٠٠٦ وآخرون، يل( الشمايل القطب منطقة يف ٣م/ بغ١ مقارنة مبا يصل إىل ٣م/بغ

 عن نتجت اليت ٢٠٠٠ عام يف )٣م/بغ ٢٣ متوسط( اليابان يف ي كلور حلقي اهلكسان التقينسداس تركيزات اعترت
 حلقي كلور لسداسي املالحظة التركيزات وخبالف ).٢٠٠٣ وآخرون، موراياما( بري مصدر من مستأنفة انبعاثات
 اهلواء يف بيتا - اهلكسان حلقي كلور سداسي من تركيزات لوحظت غاما - اهلكسان حلقي كلور وسداسي ألفا - اهلكسان

 تظهر مل بيتا - اهلكسان حلقي كلور سداسي تركيزات فإن الشمالية أمريكا يف الكربى البحريات من بالقرب املواقع معظم يف
 ٣م/بغ ٧٣ األقصى احلد بلغ حيث شيكاغو يف هلا تركيز أعلى لوحظ وقد .٢٠٠٣و ١٩٩٠ بني فيما بال ذات اجتاهات أي
سداسي كلور حلقي وفيما يتعلق بوجود ). ٢٠٠٦، املرحلة الغازية، صن وآخرون، ٢٠٠٣-١٩٩٩، ٣م/بغ١٢املتوسط (

فقد لوحظت خالل العقد ) ١/ نغ٠,٦٤-٠,١٦ التركيز املتوسط(يف عينات التساقط من نفس املنطقة  بيتا -اهلكسان 
صن ( بيتا - حلقي اهلكسان سداسي كلوراألخري يف حمطات البحريات الكربى الثالث زيادة كبرية يف تركيزات 

  ).ب ٢٠٠٦وآخرون، 
فمثالً وصلت . ويف األنواع) أو التلوث املرتفع/االستخدام األخري و(وتتفاوت املستويات يف احليويات تبعاً للموقع 

يف ) ومرز أي- بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان وخباصة ( سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين أيزومرات تركيزات
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). ٢٠٠١، .سنثيكومار وآخرون(غ بالوزن غري اجلاف /نغ ٢ ٠٠٠ن اهلند إىل م) جافا تيالبيا(اع األمساك هو أحد أنو
سداسي كلور  تركيز ملادة ١٩٩٣وأظهرت عينات األمساك اليت مجعت من ر النيل بالقرب من مدينة القاهرة يف عام 

 -ومادة سداسي كلور حلقي اهلكسان ). ٢٠٠٣ ونيب،الي(غ بالوزن غري اجلاف / نغ١,٥قدرها  بيتا -حلقي اهلكسان 
  ).١٩٩٨ويليت وآخرون، (األكثر انتشاراً يف األمساك  األيزومر هي يف معظم احلاالتألفا 

 موقعاً جغرافياً ١٧ عينة من البيض مأخوذة من ٣٠توصلت دراسة لعينات عاملية لبيض الدجاج من كافة أماكن التربية أن 
وكانت مستويات هذه املادة مرتفعة بدرجة خاصة . يف مجيع العينات بيتا -اسي كلور حلقي اهلكسان مادة سدخمتلفاً، ا 

  ).٢٠٠٥بليك، (يف العينات املأخوذة من السنغال واهلند 
 وطبقاً للمعلومات اليت . بيتا–سداسي كلور حلقي اهلكسان وميكن للطيور واخلفافيش أن تراكم تركيزات أعلى من 

سداسي كلور حلقي إىل أن مستويات ) ٢٠٠٦(بستنيز وآخرون خلص ) ٢٠٠٧(رفق هاء من النرويج قدمت إىل امل
من النوارس مقارنة باألنواع الفرعية األنواع الفرعية املعرضة للخطر من  يف الدم والبيض كانت أعلى  بيتا-اهلكسان 

 اهلجرة عرب البحر األسود حيث مستويات  ذلك إىل طريقىومن بني التفاسري ما يعز. سوداء ريش الظهر يف النرويج
  . مرتفعة بصورة كبريةسداسي كلور حلقي اهلكسان التقين

 تبعاً لسلوك العضوي ويف دراسة على الطيور القاطنة واملهاجرة مجعت من جنوب اهلند، تفاوت منط التلوث بالكلور
سداسي كلور  أيزومرات يزات أكرب نسبياً منفالطيور القاطنة يف نفس املنطقة طيلة حياا اشتملت على ترك. اهلجرة

أما الطيور اليت تقطع مسافة طويلة وهي مهاجرة واليت ). غ بالوزن غري اجلاف/نغ ٨ ٨٠٠ -١٤ (حلقي اهلكسان التقين
وا غينيا اجلديدة، واستراليا فقد اشتملت على مستويات روبا، وروسيا والشرق األوسط، وبابتوجد أماكن تكاثرها يف أو

 أيزومرات وأنه من بني خمتلف. كغ/ نغ٥٥٠٠-١٩ تراوحت بني سداسي كلور حلقي اهلكسان التقينيزومرات  أمن
هي امللوث الغالب يف مجيع أنواع  بيتا -مادة سداسي كلور حلقي اهلكسان ، كانت سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين

) ٢٠٠١سينثيل كومار وآخرون، (ري مؤخراً وقد أبلغ عن مستويات مشاة يف فحص أج). ٢٠٠٣ اليونيب،(الطيور 
 ٤ ٩٠٠ – ٣٥٠يتراوح ما بني (يف صفار البيض  ا من سداسي كلور حلقي اهلكسان التقينت مستويات بقايواشتمل

 بيتا هي االيزومر السائد يف الطيور ومل تورد -سداسي كلور حلقي اهلكسان مادة وهناك أيضاً كانت ) غ وزن دهون/نغ
وباإلضافة إىل ذلك حبثت تركيزات سداسي كلور حلقي اهلكسان ).  بيتا–ي كلور حلقي اهلكسان قيم مفصلة لسداس

 ١٩٩٨يف اخلفافيش اهلندية وكانت أعلى يف ) كغ بالوزن غري اجلاف/ نغ٣٣٠بصفة رئيسية بيتا ايزومر، يصل إىل (التقين 
  .ألخرى من العاملجزاء األ وكانت األعلى على اإلطالق مقارنة با١٩٩٥مما كانت عليه يف 

 يف الشمال سداسي كلور حلقي اهلكسان التقينهو استعمال  بيتا -لسداسي كلور حلقي اهلكسان واملصدر احمللي 
ومع ). ٢٠٠٤يل وآخرون، (الروسي ضد احلشرات املزعجة على غزالن الرنة املستأنسة من جانب السكان األصليني 

  .اهذذلك ال توجد تقديرات كمية ملستوى التعرض 

  بعيد املدىال البيئي التعرض نتيجة لالنتقال  ٢–٣-٢
 إىل منطقة القطب الشمايل هو التيارات البحرية  بيتا-لسداسي كلور حلقي اهلكسان مسار االنتقال الرئيسي يفترض أن و
 يف مياه البحر، وجد أن مستويات  ألفا-سداسي كلور حلقي اهلكسان ومقارنة مبستويات ). ٢٠٠٢يل وآخرون، (

 ألسباب من بينها اخنفاض االنبعاثات والتوزيعات املكانية والزمانية - أكثر اخنفاضاً  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان 
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يف احمليط املتجمد الشمايل ) ١/ نغ٠,٣حنو ( إىل ذروا  بيتا-مادة سداسي كلور حلقي اهلكسان فمثالً وصلت . املختلفة
كما أن . ذروا ألفا -مادة سداسي كلور حلقي اهلكسان  سنوات بعد بلوغ ١٠، أي حنو ١٩٩٤بأمريكا الشمالية يف 

قد تتسبب ) ١٩٩٩- ١٩٨٨ ١/ نغ١,٣حنو ( وحبر بريينغ ئوجود تركيزات يف مياه القطاع األعلى من مشال احمليط اهلاد
). ٢٠٠٥وماكدونالد، يل (ر تشوكشي ويف اخنفاضها بعد ذلك حنو احمليط الداخلي القطيب حبيف ارتفاع التركيزات يف 

 اليت أخذت من املياه السطحية لألرخبيل الكندي  بيتا-مادة سداسي كلور حلقي اهلكسان وقد أظهرت البيانات بشأن 
  ).٢٠٠٧بيد يلمان وآخرون،  (١/ نغ٠,١ تركيزات مقدارها ١٩٩٩يف 

قوسية الرأس يتان احل أن )٢٠٠٢(فقد وجد هوكستر وآخرون . وينعكس هذا التوزيع اخلاص يف مستويات احليويات
 بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان / ألفا-سداسي كلور حلقي اهلكسان حيدث هلا انعكاس يف نسب ) البوهيد(

سداسي  أيزومرات وفورت كما وجد احتمال وجود بقايا مرتفعة منبياملوجودة يف شحومها أثناء هجرا بني بريينغ وحبر 
سداسي  أيزومرات ثدييات البحرية يف األرخبيل الكندي بسبب التركيزات العالية منيف الكلور حلقي اهلكسان التقين 
 كلور العضوي هي مركبات السداسي كلور حلقي اهلكسان التقين أيزومرات يف املياه ألنكلور حلقي اهلكسان التقين 

  ).٢٠٠٦ ،NARAPخطة العمل اإلقليمية ألمريكا الشمالية (األكثر وفرة يف احمليط املتجمد الشمايل 
 ومن مث مل ختضع للدراسة ،بوفرة يف بيئة القطب الشمايل الالهوائية بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان مادة وال توجد 
األخرى، ويرجع ذلك ألسباب منها تركيزاا املنخفضة وكانت املستويات املقاسة يف هواء القطب  األيزومرات ال هي وال
 آخرون، سو و٢٠٠٣ - ٢٠٠٠ من ستة مواقع حميطة بالقطب الشمايل يف الفترة ٣م/بغ١مثالً أقل من (الشمايل 

، AMAPبرنامج الرصد والتقييم ملنطقة القطب الشمايل (منخفضة  تكانويف النظم اإليكولوجية للمياه العذبة ) ٢٠٠٦(
٢٠٠٤(.  

أكثر اخنفاضاً مما هي يف القسم البحري ) محةمبا يف ذلك احليوانات الال(املستويات املوجودة يف البيئة الربية للقطب الشمايل 
يف دهون ذكور الثعالب القطبية الشمالية  بيتا -مادة سداسي كلور حلقي اهلكسان ومع ذلك، فقد اكتشفت  .ومفترساته

سداسي كلور واكتشفت أعلى مستويات ) ٢٠٠٤، AMAP(يف االسكا ) غ بوزن اجلسم غري اجلاف/ نغ٨١٠حنو (
غ بوزن اجلسم غري اجلاف يف / نغ٧٧٠حنو (وفورت بي يف الدببة القطبية يف جمموعات الدببة ببحر حلقي اهلكسان التقين

  .سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين من بقايا ٪٩٣بـ  بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان مادة واستأثرت ). الدهون
مادة بحرية بالقطب الشمايل، ومن مث فإن حمدود للغاية يف الطيور ال بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان واستقالب 

 – ألفا -سداسي كلور حلقي اهلكسان مادة كتشف بسهولة أكثر مما تكتشف ت بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان 
غري أن التركيزات تتفاوت بصورة ملحوظة فيما بني األنواع تبعاً للوضع  . غاما-وسداسي كلور حلقي اهلكسان 

يف املنطقة القطبية  بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان لوحظت مستويات أكثر ارتفاعاً من وقد . التغذوي واهلجرة
. سداسي كلور حلقي اهلكسان التقينر من آسيا حيث استخدمت مؤخراً هناك مادة ثألمريكا الشمالية على مقربة أك

  ).٢٠٠٤، AMAP(البيض غ بالوزن غري اجلاف يف /نغ ٣٠ر ووغ يف أنسجة الطي/نغ١وكانت مستوياا تقل عن 
يف الطيور البحرية،  بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان وفيما يتعلق باالجتاهات الزمانية، فقد ظهر أن مستويات 

، (AMAP ١٩٩٧ إىل ١٩٨٢والفقمات احللقية والدببة القطبية قد ارتفعت، بينما مل تظهر فروق على البلوغاس من 
٢٠٠٤.(  
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  الغذاء  ٣-٣-٢

يف بالغني لعامة السكان يف وجبات ال بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان ر إىل أن املتحصل اليومي من قيم أشارت التقاري
وكان متوسط . يومياً/كغ/ ميكروغرام٠,٠٠١ يف الواليات املتحدة األمريكية قد قل عن ١٩٩١-١٩٨٦الفترة من 

ومل (كغ /ميكروغرام/٠,٠٠٢٧ألكل هو لاهزة  من األغذية اجلغذاًء ٢٣٤ يف  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان تركيز 
، ATSDR( تتوافر معلومات حول أساس حساب هذه التركيزات، الوكالة املعنية بسجالت املواد السمية واألمراض

مادة ت فَش بند غذائي، اكت١٠٠ على ٢٠٠٣ يف USFDAدا  على نظام التغذية اليت أجرا فويف الدراسة الكلية ).٢٠٠٥
مقدمة إىل معلومات املرفق هاء من جانب الشبكة الدولية للقضاء ( بنداً منها ١٢ يف  بيتا-حلقي اهلكسان سداسي كلور 

سداسي ويف الواليات املتحدة األمريكية كان متوسط املتحصل اليومي من ). ٢٠٠٧، IPEN على امللوثات العضوية الثابتة
-١٩٨٢أثناء السنوات )  اجلسم تبعاً للفئة العمريةكغ من وزن/ نغ٠,٤-٠,١ أقل من  بيتا-كلور حلقي اهلكسان 

الوكالة املعنية بسجالت  (١٩٩١ - ١٩٨٦أثناء السنوات من بوزن اجلسم كغ / نغ٠,١، وكان يقل عامة عن ١٩٨٤
، مت )١٩٩٦ - ١٩٩٣(ويف دراسة إمجالية على النظام الغذائي وردت من كندا  ).٢٠٠٥املواد السمية واألمراض، 

  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان  -كغ بوزن اجلسم / نغ٠,٣٩وسط متحصل يومي يف الغذاء قدره اإلبالغ عن مت
)EFSA ،ولكن ) دهن(كغ / مغ٠,٠٣ويف املنتجات الغذائية احملتوية على دهون، وصلت هذه املستويات إىل ) ٢٠٠٥
أما هذه املستويات يف ). ٢٠٠٣ منظمة الصحة العاملية،(كغ / مغ٤فت مستويات يف منتجات األلبان وصلت إىل شتاك

ودراسات املتحصل النموذجي من األغذية هي دراسات . األغذية يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا فآخذة يف التناقص
سداسي كلور حلقي واخنفضت قيم املتحصل املتوسطة بالنسبة ل. يةمهورية التشيكاجلفقد أجريت دراسة يف . شحيحة

 )٢٠٠٥، EFSA (٢٠٠٢كغ بوزن اجلسم يف / نغ٢,١ إىل ١٩٩٤كغ وزن اجلسم يف / نغ٨,٤ من  بيتا-اهلكسان 
  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان  مغ ٠,١وأظهرت دراسة تغذوية من أسبانيا متحصالت مرتفعة يومية قدرها 

سداسي كلور  مغ ٠,٠٢ و٠,٠٠١واشتملت عينة حملية من السمك والقواقع من اهلند على . )١٩٩٦يوريتا وآخرون (
، غذائيةونظراً للتجارة العاملية يف املواد ال ).١٩٩٢ نري وبيلالي،(كغ بالوزن غري اجلاف على التوايل / بيتا-حلقي اهلكسان 

سداسي كلور حلقي اهلكسان  أيزومرات فإن مكونات العلف واملنتجات الغذائية من املناطق اليت ال زالت تستخدم فيها
حىت وقت قريب، واليت يفترض أن تكون أكثر تلوثاً، ميكن أن تستوردها البلدان اليت مت التخلص  أو استخدمت فيها التقين

  . التقينسداسي كلور حلقي اهلكسان التدرجيي فيها من

، AMAP(ملنطقة القطب الشمايل  بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان وتوجد وثائق عن وجود مستويات عالية من 
 للكشف عن ٢٠٠١-١٩٩٠السكا احمللية من السنوات أ الكفاف املوجودة لدى جمموعات وقد مت حتليل أغذية) ٢٠٠٤
وقد .  ألجل تقدير املتحصالت من األغذية من جانب السكان األصليني التقينسداسي كلور حلقي اهلكسانجمموع 

وقد مت توثيق ). غ/ نغ٢١٥ (اتوالفقم). غ/ نغ٣٩١(احليتان   منوجدت أعلى التركيزات يف الثدييات البحرية
واشتمل التوت الربي ). غ/ نغ٢٦(والسلمون ) غ/ نغ٢٠(والسمك األبيض ) غ/ نغ٢٠() Walrus(تركيزات عالية للفَظّ 

مل حيدد إذا كانت القيم الواردة مبنية على أساس اجلسم بأكمله أو على أساس غ /نغ ٧غ والبط على / نغ١٠على 
  ).٢٠٠٦، USEPA(وكالة محاية البيئة األمريكية (الدهون 
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  التركيزات يف اجلسم  ٤-٣-٢

  السكان بصفة عامة  ١-٤-٣-٢
 انتشاراً يف  التقينسداسي كلور حلقي اهلكسان أيزومرات هي أكثر بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان مادة إن 

اجلسم هو عقب التعرض هلا باالستنشاق يف  بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان ونصف عمر .  لإلنساناألنسجة الدهنية
وقد دلت دراسات الرصد األحيائي لإلنسان يف الواليات املتحدة األمريكية ). ٢٠٠٥ ،ATSDR(  سنوات ٧,٦ - ٧,٢
يف عينات األنسجة الدهنية اخنفضت مع الوقت  بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان أن املستويات املتوسطة لعلى 

  ).٢٠٠٥ ،ATSDR) (١٩٨١ليون منذ  جزء يف امل٠,١٦ إىل ١٩٧٠ جزء يف املليون يف ٠,٤٥(
غ يف األنسجة / نغ١٨غ يف الدم ككل و/ نغ٠,١٣وكشفت مقارنة بني أقسام اجلسم عن مستويات متوسطة قدرها 

البيئية، فإن تركيزات مصل  الكيميائية وطبقاً لنتائج التقارير الوطنية عن التعرض للمواد). ٢٠٠٥ ،ATSDR(الدهنية 
وبالنسبة . ١٩٧٠ لدى السكان يف الواليات املتحدة األمريكية آخذة يف التناقص منذ  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان 

من تركيزات مصل يف املائة  ٩٥ـ ، اخنفضت نسبة ال) سنة فأكثر ١٢(جلميع الفئات العمرية اليت أجري عليها االختبار 
 ٤٣,٣ إىل ٢٠٠٠-١٩٩٩ السنوات  خالل٦٨,٩ الوزن من - على أساس الدهن  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان 

عن ) غ/ نغ٥٤,٥(يف اإلناث فكانت أعلى ) ٢٠٠١/٢٠٠٢(ركيز أما مستويات الت. ٢٠٠٢-٢٠٠١غ يف السنوات /نغ
ووجدت ). غ/ نغ٨٤,٤(ووجدت أعلى مستويات التركيز يف األمريكيني املكسيكيني ). غ/ نغ٢٩,٢(الذكور 

ولوحظت زيادات ) ٢٠٠٥، CDC) (غ/ نغ٨,٤٤( سنة ١٩-١٢مستويات منخفضة متقاربة من ذلك يف الفئة العمرية 
  ووثقت بواسطة اللجنة األملانية، يف العديد من الدراسات بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان مستويات مرتبطة بالعمر يف 
  ).١٩٩٩، إيوارز وآخرون(للرصد البيولوجي 

 مادة سداسي كلور حلقي واكتشفت. وباملثل، اكتشفت تركيزات مرتفعة يف عينات من مصل دم اإلنسان من رومانيا
- ٣٨يتراوح بني (غ يف الدهون / نغ٩٢٣مع وجود تركيز متوسط قدره ) n=142(ينات يف مجيع الع  بيتا-اهلكسان 
وجاء يف التقارير وجود تركيزات يف اهلند نتيجة لالستخدام الزراعي ). ٢٠٠٦ديرتو وآخرون، ) (غ/ نغ١١٦٩٠

اسي كلور حلقي سد مغ من ٠,٠٢ما يصل إىل على وقد اشتملت عينات مصل الدم من اهلند  .وأنشطة مكافحة املالريا
  ).١٩٩٢نري وبيالي، (كغ / مغ٠,١٨، بينما اشتملت األنسجة الدهنية على قدر يصل ١/ بيتا-اهلكسان 

  السكان األصليون  ٢- ٤- ٣- ٢
 يف عينات مصل الدم من خمتلف املناطق واموعات العرقية من  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان بلغت تركيزات 

 ١/ ميكروغرام٠,٥٦-٠,٠٧، )كندا (١/ ميكروغرام٠,١١ -٠,٠٤ة القطب الشمايل األمهات األصليات يف منطق
 املنطقة الروسية بالقطب الشمايل ١/غرامو ميكر٣,١-٠,٣١، )االسكا (١/ ميكروغرام٠,٥٣-٠,١٢، )غرينالند(
 ١/ ميكروغرام٠,٠٩-٠,٠٥، )آيسلندا (١/ ميكروغرام٠,٢١ - ٠,١٦، )١/ ميكروغرام١١,٦: أقصى مستوى(
، والقيم مقدمة كمتوسطات هندسية، ٢٠٠٤، AMAP(  من جزر فارو ١/ ميكروغرام٠,١١، )لنرويج، فنلندا والسويدا(

وقد وردت تقارير بشأن أعلى التركيزات يف عينات الدم لدى السكان ). باستثناء أالسكا اليت أعطيت متوسطاً حسابياً
  .األصليني يف املنطقة الروسية القطبية
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 - سداسي كلور حلقي اهلكسان قارنة لدم الوالدة ودم املشيمة من األمهات األصليات للكشف عن أما الفحوصات امل
ووجد أن األمهات ذوات أعلى درجة من . يف املنطقة القطبية الروسية فقد اعتمدت بدرجة كبرية على املنطقة السكنية بيتا

)  مصل، متوسط هندسي ونطاق١/ميكروغرام(هِن بلغت تركيزات هذه املادة يف دم) يف منطقة شوكوتسكي (التعرض 
، AMAP ( ١/ميكروغرام) ٨,٠ -الشيء  (٠,٨ بينما احتوى دم املشيمة على ١/ميكروغرام) ٧,٦-٠,٦ (٢,٠قدره 

وميكن أن يعزى التفاوت يف تركيز هذه املادة يف جسم السكان األصليني إىل املصادر احمللية إىل جانب ). ٢:٢٠٠٤
  ).٢: ٢٠٠٤ ،AMAP(  من استهالك األغذية البحرية احملليةاألشكال املتنوعة

  تعرض األطفال  ٥-٣-٢
وليس من املعروف إذا كان األطفال أكثر . من اليافعني الكيميائية يكون األطفال يف مراحل منو حمددة أكثر تعرضاً للمواد

سداسي إن انتقال .  بيتا- اهلكسان لسداسي كلور حلقيحساسية من اليافعني للتأثريات الصحية اليت تنجم عن التعرض 
؛ فالكون وآخرون، ٢٠٠٥، ATSDR( عن طريق املشيمة لدى اإلنسان موثق توثيقاً جيداً كلور حلقي اهلكسان التقين

 محبِة للدهون وتتراكم يف األنسجة الدهنية  بيتا-مادة سداسي كلور حلقي اهلكسان و). ٢٠٠٦؛ شني وآخرون، ٢٠٠٤
قد أدرجت دراسات عديدة ). ٢٠٠٠، USEPA(ذا مصدر آخر مهِم للتعرض بالنسبة لألطفال وه. مهاتويف لنب األ

 على القيودبسبب ه وميكن التدليل على أن. ٢جلدول  يف امهات يف لنب األ بيتا-بسداسي كلور حلقي اهلكسان تتعلق 
  .تأخذ التركيزات يف االخنفاضاالستخدام 

 ترتبط بدرجة كبرية ألم يف لنب ا بيتا-مادة سداسي كلور حلقي اهلكسان ت وميكن استخالص نتيجة مفادها أن تركيزا
غ يف بولندا، فإا تكون مرتفعة جداً يف / نغ١٣فبينما تكون التركيزات يف بعض املناطق منخفضة جداً، أي . بالتعرض

وقع بصفة عامة أن تكون وميكن أن نت). غ/ نغ٨٠٠تصل إىل أكثر من (مناطق أخرى مثل روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا 
وقد أبلغ عن تركيزات مرتفعة، بصفة خاصة، يف . التركيزات يف أوروبا الشرقية والبلدان النامية ال تزال شديدة االرتفاع

وأبلغ عن مستويات بالغة االرتفاع يف أجساد جامعي القطن يف باكستان ). ٢٠٠٢وونغ وآخرون، (اهلند والصني 
  ).٢٠٠٣اليونيب، (

لتراكم األحيائي يف شبكة األغذية باملنطقة القطبية الشمالية، فقد وجدت تركيزات عالية يف لنب أثداء األمهات ونتيجة ل
  .األصليات يف أقاليم القطب الشمايل

  ألمبيتا يف لنب اسداسي كلور حلقي اهلكسان  تركيزات ٢اجلدول 
  سنةال  مراجع  تعليقات  )على أساس وزن الدهن(املستويات   املنطقة/البلد
  ١٩٨٤  ٢٠٠٥ EFSAفريست وآخرون يف   ١٩٨٤بداية برنامج الرصد   كغ/ مغ٠,١٢  أملانيا
  ٢٠٠١  ٢٠٠٥ EFSAفريست وآخرون يف   ١٩٨٤رصد متواصل منذ   كغ/ مغ٠,٠٢  أملانيا
  ١٩٩١  ٢٠٠٢هرينانديز وآخرون يف وونغ    عينة٥١  غرام/ ميكروغرام٠,٢٤  أسبانيا
سكان بالقرب ال: تركيز أقل  غ/ نغ٠,٨ – ٠,٦  كندا

  من البحريات الكربى
  ١٩٩٢  ٢٠٠٥، ATDSRميس ومالكومل 

  ١٩٩٢  ٢٠٠٢نيوسوم وريان يف وونغ،    عينة٤٩٧  غرام/ميكروغرام ٠,٠٢  كندا
  ١٩٩٢  ٢٠٠٢باومغارتن وآخرون، يف وونغ    عينة٤٠  غرام/ ميكروغرام٠,٢٧  الربازيل
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  سنةال  مراجع  تعليقات  )على أساس وزن الدهن(املستويات   املنطقة/البلد
  ١٩٩٣  ٢٠٠٦و، بولدر وآخرون يف ديرت   عينة١٥  غ/ نغ٨٥٣  مورمانسك روسيا 
  ١٩٩٣  ٢٠٠٦بولدر وآخرون يف ديرتو،    عينة١٥  غ/ نغ٧٤٠  نونشيغروسك روسيا

غالدين وآخرون يف ديرتو،    عينة٢٠٠  غ/ نغ٧٣١  أوكرانيا
٢٠٠٦  

١٩٩٤- ١٩٩٣  

  ١٩٩٤- ١٩٩٣  ٢٠٠٦سكوال وآخرون، يف ديرتو،    عينة١٧  غ/ نغ٧١  يةمهورية التشيكاجل
  ١٩٩٤  ٢٠٠٢هوبر وآخرون، يف وون،    عينة٧٦ – ٣٣  غرام/ ميكروغرام٢,٢١  كازاخستان

 /ميكروغرام ١٤٢-٤٠  روسيا السيبريية
  )وسائل هندسية(كيلوغرام 

برنامج تقييم الرصد 
  للقطب الشمايل

، ١٩٨٠كلوبوف وآخرون 
  ٢٠٠٤ AMAP يف ٢٠٠٠

١٩٩٥- ١٩٩٤  

م/ ميكروغرام ٤٠١- ١٢٠  مشال روسيا  كيلوغرا
  )متوسطات هندسية(

للقطب تقييم رصد برنامج 
  الشمايل

  ١٩٩٥- ١٩٩٤  ٢٠٠٤ AMAPيف  بولدر وآخرون

  ١٩٩٥  ٢٠٠٢كينساي وآخرون يف وونغ،    عينة٦٠  كغ/ مغ٠,٣٥  أستراليا
  ١٩٩٦  ٢٠٠٥ ATDSR وغريهم يف يبوجيإ  -  كغ/ مغ٠,٢٥ – ٠,٠٠٥  أفريكا، أوغندا

عينات دهلي، الفئة العمرية   كغ/ مغ٨,٨٣  نداهل
٦١ ،٣٠-٢٠  

  ١٩٩٧  ٢٠٠٢غ، بانرجى وآخرون يف وون

  ١٩٩٧  ٢٠٠٥، ATDSRدوا وآخرون يف   منطقة خاضعة ملكافحة املالريا  كغ/ مغ٠,٠٧٨ – ٠,٠٢٢  نداهل
 لدى برنامج ١٩٩٨ماسود وبارفني،   جامعو القطن  كغ/ مغ٠,٩٠ –صفر   باكستان

  ٢٠٠٣األمم املتحدة للبيئة، 
١٩٩٨  

  ١٩٩٨  وآخرونمو كينيا  سكان احلضر  كغ/ مغ٠,٠٢٦ – ٠,٠٨٣٠  نريويب، كينيا
االستخدام التقديري يف   غرام/ ميكروغرام٥,٤٣  أوساكااليابان، 

   طن٤٠٠ ٠٠٠اليابان 
  ١٩٧٢  ٢٠٠١كونشى وآخرون 

الكلور  حظر مركبات  غرام/ ميكروغرام٠,٢١  اليابان، أوساكا
  يف السبعيناتالعضوي 

  ١٩٩٨  ٢٠٠١كونشى وآخرون، 

  ٢٠٠٠  ٢٠٠٦، يف ديرتو، ونكوفاتشى وآخر   عينة١٩  غ/ نغ٦٤٠  ساىأرومانيا، 
  ٢٠٠٠  ٢٠٠٦سلوفا يف دبرتو، جكاجكا وها   عينة٤٣  غ/ نغ٥٦  يةمهورية التشيكاجل

  ١٩٨٥  ٢٠٠٢وونغ وآخرون،   راقباستخدام زراعي غري م  غرام/ ميكروغرام١٥,٩٦  الصني هونج كونج
  ١٩٩٩  ٢٠٠٢وونغ وآخرون،    عينة١١٥  غرام/ ميكروغرام٠,٩٥  الصني هونج كونج

  ٢٠٠٠  ٢٠٠٢وونغ وآخرون،    عينة٥٤  غرام/ ميكروغرام١,١١   غوانغزوالصني
أردورال وآخرون، يف ديرتو،    عينة٣٧  غ/ نغ١٤٩  تركيا

٢٠٠٦  
٢٠٠٣  

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٦جاراكزويسكا وآخرون، يف ديرتو    عينة٢٢  غ/ نغ١٣  بولندا
السويد 
  كوبنهاجن

  ضوابط/حاالت  غ/ نغ١٣,٦٤/١٢,٢٩
  دراسة عن اختفاء اخلصيتني

  ٢٠٠٦  مغارد وآخروندا
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  معلومات عن التوافر األحيائي  ٦-٣-٢
وقد مت توثيق امتصاص النباتات .  بصورة معتدلة باملادة العضوية يف البيئة بيتا-مادة سداسي كلور حلقي اهلكسان ترتبط 

؛ ٢٠٠٥ ،ATSDR ؛١٩٩٨، ويليت وآخرون(هلذه املادة، وبقاياها يف الكتلة النباتية احلية، وكذلك األغذية واألعالف 
EFSA، ال يفترض فيها احلركية العالية يف التربة،  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان مادة وعلى الرغم من أن ). ٢٠٠٥ 

  ).٢٠٠٦ ،HSDB( فقد حدثت حاالت تلوث املياه اجلوفية ا يف املاضي 
مثل الكبد، والعضالت، (يف أنسجة معينة   انتقائياً بيتا-مادة سداسي كلور حلقي اهلكسان  فتتراكم ،أما يف احليويات

 -سداسي كلور حلقي اهلكسان وميكن استنتاج أن ). ١٩٩٨ويليت وآخرون، (مث تضر بالعديد من األعضاء ) والشحم
  .(biota) متوافرة أحيائياً يف البيئة ويف احليويات بيتا

  بالنسبة للنتائج النهائية املثرية للقلقتقييم املخاطر   ٤ - ٢
  حة اإلنسانص  ١-٤-٢
 ومع مقارنتها.  من الدراسات التجريبية بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان خذت معظم املعلومات املتعلقة بسمية أُ

 وذلك ألن التعرض املهين حيدث بالدرجة ،تكون البيانات عنها متوافرة وال سيما فيما يتعلق بالبيانات البشريةباللندين 
  .نيالتقين ومع اللندان سداسي كلور حلقي اهلكساألوىل مع 

األجل عن طريق الفم، ودراسات السمية املزمنة ودون املزمنة عرب الفم مع رية صوق/وتتوافر دراسات عن السمية احلادة
سداسي كلور حلقي دراسات عن مسية  ىتجروال . وجود عدد حمدود من الدراسات عن التأثريات اخلاصة بالتكاثر

 واالستجابة عقب - وهناك نقص يف البيانات املتعلقة باجلرعة. ستنشاق واالستعمال اجللدي عن طريق اال بيتا-اهلكسان 
 فإن أهم النتائج املتعلقة بتقييم ااملخاطر هذبيان وبالنسبة ل. التعرض هلذه املادة عن طريق الفم يف مجيع األنواع ذات الصلة

األكثر مشوالً عن السمية البيانات فاصيل ينبغي الرجوع إىل وإلجراء املزيد من الدراسات والت. املخاطر قد مت استعراضها
)IPCS ،؛ ١٩٩٢ATDSR، ٢٠٠٥ USEPA، ٢٠٠٦.(  

كغ /مغ١٥٠ -) ١٩٩٢ (IPCS ـ طبقاً ل-ونطاق التركيز للتأثريات السمية احلادة املميتة : السمية العصبية/السمية احلادة
وتؤثر  . الكبريةناركغ يف الفئ/ مغ٨٠٠كغ إىل أكثر من /غم ٦٠٠ الصغرية ناركغ لدى الفئ/مغ ١٦ ٠٠٠إىل أكثر من 

التهييج، والتقوس يف اجللوس، والفرو اخلشن، وصعوبة التنفس، : اجلهاز العصيبيف صورة رئيسية بأعراض السمية احلادة 
  .وفقدان الشهية، والتشنجات والتقلصات والعقَال

لسداسي كلور ت على الفئران، مت حبث تأثريات التعرض الفمي  أسبوعاً أجري١٣ يف دراسة مدا :السمية شبه املزمنة
وقد لوحظت تأثريات كبدية لدى مجيع ). كغ/ مغ٢٥٠، ٥٠، ١٠، ٢ يف غذاء منظم مبقدار صفر،  بيتا-حلقي اهلكسان 

نفق نصف احليوانات عقب ) كغ يف النظام الغذائي/ مغ٢٥٠(ويف أعلى جرعة تعرضت لالختبار . جمموعات اجلرعات
واشتملت التأثريات املالحظة على إعاقة النمو، واخنفاض عدد كريات الدم . اخلمول املتزايد واإلغماءووث الترنح حد

كزي ياد حجم العضو، وتضخم كيس الفصيص املرداز(احلمراء والبيضاء وتزايد أنزميات الكبد والتأثريات الكبدية 
أما اإلناث فظهرت . كما لوحظ ضمور اخلصيتني) كغ/ مغ٢٥٠-٥٠( ،thymus وتناقص وزن الغدة الصعترية). للكبد

عليها أعراض ضمور البويضات مع اختالل تكون البويضات والتكثر النسيجي البؤري وكذلك التغريات يف تبدلْ اجلبِلَةْ 
 فيلسونفان  ( بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان لظهارة الغشاء املبطن للرحم اليت فسرت كفعل استروجيين حمتمل ل
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) يومياً/كغ وزن اجلسم/ مغ١ -صفر ( يعادل NOAELومت حتديد مستوى تأثري ضار غري مالحظ ). ١٩٨٦ وآخرون
)IPCS ،؛١٩٩٢EFSA ،٢٠٠٥.(  

على الفئران الكبرية اليت وضع يف غذائها جرعات من )  أسبوعا٥٢ً( أجريت دراسة على املدى الطويل :السمية املزمنة
كغ بوزن / مغ٤٠، ٥، ٠,٥أي (كغ / مغ٨٠٠، ١٠٠، ١٠صفر، مقدارها  بيتا -سان سداسي كلور حلقي اهلك

وكان أدىن . وقد نفقت مجيع هذه احليوانات تقريباً. فأدى ذلك إىل تضخم الكبد وتغريات يف األنسجة) يومياً/اجلسم
  ).١٩٥٠،فيتزهو وآخرون. (يف وجبات الغذاءكغ /مغ ١٠هلا هو  مالحظ -مستوى تأثري 
كغ إىل ازدياد / مغ١٠يت دراسة على تكاثر الفئران الكبرية طوال جيلني بتعريضها لوجبات غذائية تشتمل على وقد أجر

سداسي كلور حلقي  مغ من ٢إىل ) NOAEL(ووصل مستوى التأثري الضار غري املالحظ . معدل النفوق وعدم اخلصوبة
  ).١٩٩٢، IPCSفان فيلسني يف ) (يوم/كغ بوزن اجلسم/ مغ٠,١ما يعادل (كغ يف الوجبة / بيتا-اهلكسان 

سالالت ساملونيال ( تأثريات طفرية على البكتريا  بيتا-مادة سداسي كلور حلقي اهلكسان حدث مل ت :السمية اجلينية
 ومل تحدث تلفاً يف احلامض ، مع حدوث أو عدم حدوث تنشيط أيضي TA 1537, TA1535, TA100, TA98)تيفيموريوم

، EFSA( وقد شوهدت نتائج إجيابية يف دراسة على الزيغ الصبغي يف خناع عظام الفئران الكبرية . ريا للبكتDNAالنووي 
٢٠٠٥.(  

وقد أجري .  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان  حمدودة تلك الدراسات اليت تتناول القابلية للتسرطن بفعل :سرطنةال
فمن ناحية كانت الفترة اليت استغرقتها جد قصرية بسبب . قيمة بيد أا حمدودة ال،العديد من الدراسات على الفئران

 وكانت الدراسات على الفئران ،ارتفاع نفوق هذه الفئران، ومن ناحية أخرى مل توجد تقييمات ألمراض أنسجة اجلسم
  .الكبرية غري كافية نتيجة الرتفاع معدل نفوقها واخنفاض أعدادها

.  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان كفي إلجراء تقييم القابلية للتسرطن من جراء إن إجراء دراسة واحدة عن الفئران ت
) يوم/كغ بوزن اجلسم/ مغ٤٠ما يعادل ( يف الوجبات  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان كغ من / مغ٢٠٠فكان وضع 

وإىل زيادة يف ) hyperplastic(يف فرط النمو اجلَزعي تتمثل  أسابيع قد أدى إىل تضخم الكبد، وإىل تغيريات ١١٠ملدة 
املعرضةذْاألورام احلميدة وغري احلميدة يف اجلُر .  

، ذْكغ يف الوجبة للجر/ مغ٦٠٠ و٣٠٠، ١٠٠ أسبوعاً حيث قدمت جرعات مقدارها صفر، ٣٢ويف دراسة استمرت 
 ٢٤راسة استمرت ويف د). ١٩٩٢، IPCS(  يف مجيع جمموعات اجلرعات يلسمية الكبدية، والتكاثر الالمنطلوحظت ا

  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان  مغ ٥٠٠، ٢٠٠، ١٠٠، ٥٠أسبوعاً حيث قدمت جرعات مقدارها صفر، 
، IPCS(يف اموعة اليت تناولت الوجبة ذات اجلرعة األعلى حبييب وجبة، لوحظ حدوث أورام كبدية، ومنو جزعي /كغ

، ATSDR(كغ / مغ٣٤لكبد مع اجلرعة اليومية ومقدارها  شهراً لوحظ ظهور سرطان ا٢٦ويف دراسة مدا ). ١٩٩٢
سداسي كلور حلقي  لIRISواستناداً إىل هذه البيانات مت تصنيف النظام املتكامل للمعلومات عن املخاطر ). ٢٠٠٥

  . كمسرطن حمتمل لإلنسان بيتا-اهلكسان 
سداسي كلور كشف عن دالة بدء واضحة لأما الدراسات اليت أجريت عن طريقة عمل القابلية لإلصابة بالسرطان فلم ت

 مع  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان ففي إحدى الدراسات ظهر الفعل املسرطن للكبد ل.  بيتا-حلقي اهلكسان 
وقد أقترح أن االستجابة الورمية اليت لوحظت مع  ).٢٠٠٥، ATSDR(ثنائيات الفينيل متعددة الكلور كعامل حفاز 
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وقد ). ١٩٩٢، IPCS(  حتدث على أرجح االحتماالت نتيجة آللية غري جينية سمية  بيتا- سداسي كلور حلقي اهلكسان
  .نشاط حمفز لألورام بيتا -سداسي كلور حلقي اهلكسان ظهر أن ل

قرائن حمدودة :  باء٢ يف اموعة  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان ) IARC(صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان 
/  والسرطان بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان وقد لوحظ ارتباط إجيايب بني التعرض ل. اإلصابة بالسرطانعلى قابلية 

الذي يقوم الفريق العامل ببحث تفسري غري رمسي له لكي يضفي عليه مصداقية، إال أن الصدفة والتحيز أو اخللط ال ميكن 
سداسي كلور حلقي اهلكسان  USEPAمريكية حلماية البيئة وقد صنفت الوكالة األ. استبعادها بدرجة معقولة من الثقة

سداسي كلور حلقي  لإلنسان، وصنفت ن حمتملنيالتقنيني كمسرطني ألفا -سداسي كلور حلقي اهلكسان  والتقين
 يف الواليات وقد قررت إدارة الصحة واخلدمات البشرية). ٢٠٠٥ ،ATSDR( كمسرطن حمتمل للبشر  بيتا-اهلكسان 
 يتوقع هلا منطقياً أن تتسبب يف السرطان لدى سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين) ومراتزمجيع أي(أن ) DHHS( املتحدة
  ).٢٠٠٥، ATSDR( البشر 

 ورد وصف للتغريات اخلسفية يف أنسجة األجهزة التناسلية وشذوذ احليوانات املنوية :السمية عن طريق الغدد الصماء
 أسبوعاً قدمت وجبات حتتوي على جرعات قدرها ١٣ويف دراسة مدا ). ٢٠٠٥، ATSDR(للفئران الكبرية والصغرية 

 ١٥٠وعند تناول وجبات ا . كغ إىل فئران ويستار/ بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان من  مغ ١٥٠، و٥٠صفر، و
 يف الزيادات كغ، حدث ضمور للخصيتني لدى الذكور كما أبلغ عن زيادة يف وزن الرحم لدى اإلناث ونقص كبري/مغ

وأظهرت العديد من الدراسات األخرى تأثريات مثل اخنفاض أعداد احليوانات املنوية وحدوث ). ١٩٩٢،IPCS(الوزنية 
سداسي حاالت شاذة يف احليوانات املنوية وكذلك تأثريات يف أنسجة اخلصيتني واملهبل عند التعرض جلرعات عالية من 

 ).٢٠٠٦ ،USEPA ( بيتا-كلور حلقي اهلكسان 

 تأثريات استروجينية ضعيفة ناجتة عن التعرض MCF-7وقد أظهرت دراسات أجريت على احليوانات، ودراسة على خاليا 
  . بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان ل

 وذلك يف قوارض  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان ب لوحظت تأثريات تناسلية ضارة عقب املعاجلة :السمية التناسلية
ضمور البويضات، وطول فترة الدورة الشبقية، واختالل دورات التبويض، واخنفاض معدل التبويض ( واملينك املختربات

ولوحظ كذلك حدوث تأثريات ). لدى اإلناث، واخنفاض عدد احليوانات املنوية وضمور اخلصى لدى ذكور احليوانات
 تزيد من حاالت اهلالك  بيتا-ر حلقي اهلكسان سداسي كلومادة وقد وجد أن ). ٢٠٠٥، ATSDR( سمية على األجنة 

  ).٢٠٠٦، USEPA(  الفئرانناثإيوم أعطيت إىل /كغ/ مغ٢٠ أيام من الوالدة عند جرعة قدرها ٥خالل 
عن ) يوم/كغ/مغ٦٠ ( بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان بالفئران الصغرية اليت عوملت أظهرت  :السمية جلهاز املناعة

 T - cell تاء - يوماً استجابات ليمفاوية تكاثرية منخفضة على حمرضات االنشطار الفتيلي للخاليا ٣٠طريق الفم ملدة 
، USEPA(يوم /كغ/ مغ٢٠  هوحظوكان مستوى التأثري الضار غري املال. واخنفاضاً يف النشاط القاتل الطبيعي لحلْ اخلاليا

فان فيلسني وآخرون، (يوم /كغ/ مغ٢٥-٢٢,٥ عند اجلرعةعترية ولوحظ حدوث ضمور قشرة الغدة الص). ٢٠٠٦
١٩٨٦.(  

 مت اإلبالغ عن تأثريات سلبية مثل االختالالت العصبية الفسيولوجية والعصبية النفسية :التأثريات على اإلنسان
التقين أثناء عمل تركيبات مبيدات اآلفات سداسي كلور حلقي اهلكسان واالضطرابات املعوية لدى العمال املعرضني ل

 هي جمرد مكون ضئيل لسداسي كلور حلقي اهلكسان  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان وعلى الرغم من أن . مسدةواأل
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سداسي كلور حلقي من الدرجة التقنية، فإنه وصل إىل مستويات أعلى واستمر وقتاً يف املصل أطول من استمرار 
سداسي كلور حلقي  من جمموع ٪١٠٠-٦٠ وكانت نسبة.  غاما-سداسي كلور حلقي اهلكسان أو  ألفا -اهلكسان

وقد عاىن العمال من ).  جزء من املليون٠,٧٢-٠,٠٧ ( بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان لاملقاسة يف املصل اهلكسان 
تنملْ الوجه واألطراف، والصداع والدوران، واحنراف الصحة، القيء، واالرتعاش، واخلوف، واالضطراب، وفقدان النوم، 

إن  ).٢٠٠٥، MgI) ATSDRوارتفعت مستويات أنزميات املصل وكذلك . كرة وفقدان الرغبة اجلنسيةوقصر الذا
كما  ).٢٠٠٦، IPCS(ومرات املمتزجة قد تؤدي إىل يج األنف واحلنجرة زاألي (سداسي كلور حلقي اهلكساناستنشاق 

توحي بأن نفس هذه النتائج ) necrosisخر مثل التدهور الدهين والن(ريات كبدية خطرية يف احليوانات أن مالحظة تأث
  .رضهم املهين الطويل هلذه املادةحيتمل أن حتدث للعمال عقب تع

 مقارنة مبجوعة املقارنة وكان نضجهِ أعلى يف دم النساء اللوايت أُ بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان مستويات وكانت 
، ومن مث مل يكن يف اإلمكان حتديد عالقة وةخرى لدى هاتيك النسمرتفعة هي األكلورية العضوية العديد من املبيدات ال

  ).١٩٩٩غريهارد، . (غري رمسية
.  وسرطان الثديسداسي كلور حلقي اهلكسان العديد من الدراسات على الصلة احملتملة بني تعرض اإلنسان ليجروقد أُ

لوحظ اجتاه غري من الناحية اإلحصائية  و. ليس له أمهية كبرية-ترابط ضعيف وجود وقد دللت معظم الدراسات على 
 عاماً لدراسة ١٧متابعة ملدة من خالل  يف املصل وبني خطر السرطان  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان ذي بال بني 
  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان وكانت مستويات ). ١٩٩٨هوير وآخرون، (مجاعات يف كوبنهاجن /على مجاعة

وذلك مقارنة بالنساء غري )  عاما٥٠ً-٣١يف جمموعة الفئة العمرية من ( املصابات بسرطان الثدي أعلى يف دماء النساء
لوحظ ارتباط ) مقالة باللغة الصينية(ويف إحدى الدراسات الصينية ). ٢٠٠٢ماثور وآخرون، (املصابات بسرطان الثدي 

  .الثدي لدى النساء قبل انقطاع الطمث لديهن يف الدم، وسرطان  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان مهم بني تركيزات 
سداسي كلور ومن بينها العضوية كلورية لويف دراسة أخرى، مت فحص االرتباط بني تركيزات العديد من مبيدات اآلفات ا

 قابلة للقياس،  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان مادة  وكانت ، واختفاء اخلصيتني، لنب الثدي بيتا-حلقي اهلكسان 
وقد دل حتليل إحصائي .  غري مرتفعة بصورة مهمة من الناحية اإلحصائية  يف لنب احلاالت املعنية عنها يف لنب القياسولكن

 على أن مستويات مبيد اآلفات  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان جتميعي لثمانية مبيدات آفات ثابتة متوافرة من بينها 
 ).٢٠٠٦دامغارد وآخرون، (يعانون من اختفاء اخلصيتني ضعوه وأم رهذا يف لنب الثدي أعلى لدى الصبية الذين 

  توصيف املخاطر  ١-١-٤-٢
 تقييماً للمخاطر أشار إىل احتمال ٢٠٠٦يف عام ) USEPA(ة لدى الواليات املتحدة األمريكية ت وكالة محاية البيئأجر

  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان وا  ألف-سداسي كلور حلقي اهلكسان ومري زحدوث املخاطر من جراء التعرض ألي
للمجتمعات احمللية يف أالسكا وآلخرين يف املنطقة املدارية احمليطة، اليت تعتمد على أغذية الكفاف مثل الكاريبو وعجل 

 ١٨٠على مقادير أغذية الكفاف لنحو ) عدالت املتحصل عليها من الغذاءامل(ويعتمد الربنامج الغذائي  .احلوتالبحر و
 املأخوذة من إدارة أالسكا، ٢٧/٣/٢٠٠١ بتاريخ ١١ - ٣شكل اتمعات احمللية بيانات اً حملياً من نسخة قاعدة جمتمع

  ).٢٠٠٦، USEPA، ٢٠٠١-١٩٩٠بيانات من (شعبة األمساك وحلوم الصيد اليت يتقوت عليها السكان هناك 
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 -سداسي كلور حلقي اهلكسانحمللية يف أالسكا ل حاالت تعرض اتمعات اUSEPAوقدرت وكالة محاية البيئة األمريكية 
 ٠,٠١٠ – ٠,٠٠١٤اليوم لإلناث البالغات ومن /كغ وزن اجلسم/ مغ٠,٠٠٣٢ – ٠,٠٠٠٤٣بأنه يتراوح بني  بيتا
يوم لدي /كغ وزن اجلسم/ مغ٠,٠٠٣٦ و٠,٠٠٠٤٨يتراوح بني ) ٦ – ١عمر (اليوم لألطفال /كغ وزن اجلسم/نغ

ر عن املخاطر بنسبة مئوية للجرعة القصوى املقبولة أو اجلرعة بعوي). ١٢ - ٧ارهم بني تتراوح أعم(الذين األطفال 
واجلرعة املرجعية .  من اجلرعة املرجعية٪١٠٠ ويثور مستوى معني من القلق إذا جتاوزت املخاطر التغذوية ،املرجعية

رجعية للفترة الوسيطة فتعتمد على أدىن مستوى أما قيمة اجلرعة امل. يوم/كغ/ مغ٠,٠٥للسمية احلادة عن طريق الفم هي 
يوم مت حتديده يف دراسة على احلاالت شبه املزمنة لدى الفئران مع تطبيق /كغ/ مغ٠,١٨وقدره ) LOAEL(تأثري مالحظ 

 على هذا األساس جرعة مرجعية مزمنة قدرها USEPAوقد حددت ). ٢٠٠٥ ،ATSDR (٣٠٠عامل عدم يقني قدره 
وحسب املعهد الوطين .  للتعرض املزمن١٠يوم وذلك عن طريق تقييم عامل عدم يقني آخر قدره /كغ/ مغ٠,٠٠٠٠٦

سداسي يوم بالنسبة ل/كغ/ مغ٠,٠٠٠٠٢بأا تساوي اجلرعة املرجعية املزمنة بالفم وتدل ) RIVM(للصحة العامة والبيئة 
الحظات عن يوم مل/كغ/ مغ٠,٠٢ لحوظ قدره مستوى عدم وجود تأثري سليب م استناداً إىل بيتا-كلور حلقي اهلكسان 

 ١٠٠٠الفئران مع تطبيق عامل عدم يقني قدره يف بالفم على التكاثر جلرعة شبه املزمنة اأثر عن عدم اخلصوبة يف دراستني 
  .)٢٠٠٦، USEPA لدى ٢٠٠١، RIVMاملعهد الوطين للصحة العامة والبيئة، هولندا (

وال تثري تقديرات التعرض .  من اجلرعة املرجعية٪١٠٠ذا زادت خطورة  التغذية على ويتم الوصول إىل املستويات املقلقة إ
ويشري تقييم املخاطر الغذائية الذي أجرته وكالة ). ٢٠٠٦( وذلك طبقاً لوكالة محاية البيئة األمريكية ،الغذائي احلاد قلقاً

USEPAتفوق املستويات املثرية  بيتا-لقي اهلكسان سداسي كلور ح إىل أن تقديرات التعرض الغذائي املزمن بالنسبة ل 
 ، فإن قيم املخاطرUSEPAوطبقاً لوكالة محاية البيئة األمريكية . للقلق لكل من تقديرات املتحصل املنخفضة واملرتفعة

 - ٢٣٠٠ لإلناث البالغة، ٥٣٠٠ - ٧٢٠ للذكور البالغة، ٤٧٠٠-٦٢٠هي ) نسبة مئوية من اجلرعة املرجعية(
واخلطر التقديري إلصابة الذكور البالغة ).  سنة١٢ - ٧ (٦٠٠٠ - ٨٠٠و)  سنوات٦ - ١(ال  لألطف١٧٠٠٠

وجيب مالحظة .  على التوايلةلإلناث البالغ ٣-١٠×٥,٨إىل  ٤-١٠×٧,٧و ٣- ١٠×٥,٠إىل  ٤-١٠×٦,٧ بالسرطان هو
داً بسبب املستويات األساسية  جاًومع كون هذا التقدير للمخاطر متحفظ. ٦- ١٠×١أن خطر السرطان املقبول العام هو 

يضاف إىل ذلك أنه جيب اإلشارة إىل .  فيمكن استنتاج أن املخاطر املرتبطة بنظم التغذية تثري القلق،القصوى اليت اكتشفت
سداسي كلور  أيزومرات أن عضو التسمم املزمن املستهدف هو الكبد، ومن مث ميكن توقع أن تكون التأثريات النامجة عن

، RIVM(وينبغي أيضاً مراعاة أن اجلرعة املرجعية املبنية على التأثريات اليت تلحق باخلصوبة .  إضافيةانحلقي اهلسك
  . بصورة ملحوظة وميكن جتاوزها حىت مستوى أكرب أكثر اخنفاضاً)٢٠٠٦، USEPA لدى ٢٠٠١

، فإن األطفال الرضع ألم لنب اويف) املشيمة(يف دم احلبل السري موجود   بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان ونظراً ألن 
  .)٢٠٠٠ ،USEPA (هداخل الرحم وخارجسداسي كلور حلقي اهلكسان  قد يتعرضون لتأثريات تناسلية متلفَة ناجتة عن

سداسي كلور حلقي اهلكسان / مغ٠,١٩٨فإن مستويات قدرها ) ١٩٩٦(واستناداً أيضاً إىل دراسة أجراها ناير وآخرون 
أي ما يزيد مائة مرة عن ) لغم م٧٠٠متحصل قدره  (١/ مغ٠,١٣٨٦د يؤدي إىل متحصل قدره  قألم يف لنب ا بيتا-

وفقط ثالث مرات أقل من أدىن مستوى تأثري ضار مالحظ )  كغ٥(طفل / مغ٠,٠٠١٥ ـاملتحصل اآلمن الذي يقدر ب
  الوكالة األمريكيةة املزمنة لدىإن حتديد قيمة اجلرعة املرجعي. )٢٠٠٠ Pohl and Tylenda(شوهد يف الدراسات احليوانية 

USEPAوأن يزيد على اجلرعة ) كغ/ مغ٠,٠٠٠٣( مخسة كيلو غرامات أقل من ذلك ي، جيعل املتحصل اآلمن لطفل ذ
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كذلك فإن مستويات املتحصالت من األغذية وخباصة لنب الثدي يف املناطق األخرى تثري الكثري .  مرة٤٦٢ ـاملرجعية ب
  .من القلق

 ينبغي مراعاة القيم االجتماعية، والثقافية والروحية واالقتصادية الفريدة لألغذية التقليدية، وينبغي بذل وعلى أي حال
  ).٢٠٠٣، CACARكاكار ( فيها  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان جهود قوية لتدنية مستويات 

  البيئة  ٢-٤-٢
بالتركيزات املؤثرة لدى الطحالب مقارنة و .نات املائية ذات مسية حادة للكائ بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان مادة إن 

 بنحو ٥٠، LCفقد حدد تركيز مميت  .هي الصنف األكثر حساسيةاألمساك تعد ) ١٩٩٢،IPCS (-وبراغيث املاء الغار 
 Oliveira - Filho(على السمك املخطط وأمساك نيون امللونة )  ساعة٢٤ملدة ( يف اختبار للتأثريات احلادة ١/مغ ١,٧

paumgarten ،١٩٩٧( . وقد أبلغ الربنامج الدويل للسالمة الكيميائيةIPCS) استناداً إىل ٥٠ -عن تركيز فعال ) ١٩٩٢ 
 ١/ مغ٠,٩ قدره Guppy يف أمساك الغايب ٥٠ -وتركيز مميت )  ساعة٩٦( ١/لغم م٤٧التغريات يف سلوك األمساك قدرها 

ية يف األنسجة، رضمبا يف ذلك التغريات املَ)  أسبوعا١٢ً أسابيع إىل ٤مدا ( ويف دراسة على السمية املمتدة. ) ساعة٤٨(
أما ). ١٩٩١) ويستر وكانتون (١/ ميكروغرام٣٢كان مستوى التركيز غري املالحظ يف أجسام أمساك الغايب الصغرية 

يف بالزما اخللية (اج املُح فقد حدث يف شكل تغريات يف إنت  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان النشاط األستروجيين ل
  .، وضمور اخلصيتني، واخلنوثة يف الذكر والتغريات يف الغدة النخامية)البيضية

 قد تضر اإال أ) ١٩٩٢، IPCS( ليست سمية جداً بالنسبة للطيور  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان مادة وقد بدا أن 
سداسي كلور مبا يف ذلك العضوية كلور ركبات الزات عالية من خمتلف مففي إناث الطري اليت بأجسامها تركي. بالتكاثر

  ).٢٠٠٤، AMAP(وج األول والثاين يف احلضنة أسوأ ، كانت حالة اجلسم للفر  بيتا-حلقي اهلكسان 
مرات تينول وبولييوقد كشفت بيانات الرصد على التأثريات يف دببة سفالبارد القطبية عن وجود ترابط سليب مهم بني الر

والريتينول ضروري حيث أنه الزم للتكاثر، ولنمو األجنة غري املُخلَقة ). ٢٠٠٤ ،AMAP (سداسي كلور حلقي اهلكسان
  .اإلبصار والنمو وتنوع األنسجة واحملافظة عليهامن حيث واملُخلقَة وكذلك 

   املعلوماتوليفت  - ٣
 مستقرة سداسي كلور حلقي اهلكسانل أيزومرات إن سداسي كلور حلقي اهلكسان التقين، الذي هو مزيج من مخسة

اء العامل كمبيد ، وقد استخدم على نطاق واسع يف أحن بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان  من ٪١٤-٥توي على حت
  .لكلور العضويآفات مكون من ا

قاته يف البيئة قد التقين ضئيل بدرجة تكاد ال تذكر، فإن اطالسداسي كلور حلقي اهلكسان وعلى الرغم من أن استخدام 
وتشمل املصادر احمللية مواقع النفايات اخلطرة، واملواقع امللوثة، واملخزونات، ومواقع طمر النفايات أو . تستمر يف احلدوث
سداسي كلور حلقي وعلى الرغم من عدم وجود تقديرات كمية هلذه اإلطالقات، فإن مقادير بقايا . أماكن إلقائها
يضاف إىل .  مليون طن٤,٨ إىل ١,٩-١,٦قدرت مبا يتراوح بني  اللندين ثانوية من إنتاج يف شكل منتجات اهلكسان

  .ها أو مراقبتها بصورة مناسبةذلك أن الكثري من املصادر احمللية يتوقع هلا أن تتسبب يف إحداث تلوث بيئي وال يتم صيانت
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غري " بالتكثيف البارد"  تسمح على نطاق شاملا بيت-سداسي كلور حلقي اهلكسان  الكيميائية ل-ص الفيزيائية واإن اخل
 هو وجود قدر أكرب من سبب الورمبا كان.  تفترق يف البيئة بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان  و-أن مسارات ألفا 

 ،األوكتانول، واخنفاض ثابت قانون هنري/االستقرار اجلسمي واالستقاليب، وارتفاع قابلية هذه املادة للذوبان يف املاء
  . مراحل عضويةعلىاهلواء، الذي يساعد على التفريق /ارتفاع نسيب يف مكافئ تفريق األوكتانولو

ثابتة يف البيئة على الرغم من أن مادة   بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان أن تعترب مادة وطبقاً للبيانات املتوافرة، ميكن 
عل عدة سالالت ميكروبية يف ظروف معدالت التدهور  قابلة للتدهور األحيائي بف بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان 

سداسي كلور فقد ظلت بقايا . املواتية يف التجارب احلقلية، فهي منخفضة مما يشري إىل البطء الشديد يف الظروف البيئية
ت وكانت القيم الوحيدة احملددة للوق.  لسنوات يف قطع أرض معاجلة يف العديد من الدراسات بيتا-حلقي اهلكسان 

 حماصيلها طعقْ والتربة اليت مل ت، حماصيلهاتعط يف التربة اليت قُ يوما١٨٤ً و١٠٠هي  كيميائية  من مادة٪٥٠الالزم لتحلل 
أن ) Leaching (رشيحفباإلضافة إىل اخلسف ميكن للتطاير من املواد اليت ميتصها النبات والت. يف الظروف شبه االستوائية

  . يف هذا البحث بيتا-ر حلقي اهلكسان سداسي كلوتسهم يف اختفاء 
 قد  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان إن رصد البيانات من األقاليم النائية البعيدة عن املصادر تشري بوضوح إىل أن 

 تدخل إىل منطقة القطب الشمايل  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان ويقال إن . مرت بانتقال بعيد املدى داخل البيئة
  .ئلى تيارات احمليط عرب مضيق بريينغ بعد ترسب رطب وتفريق يف مشال احمليط اهلادحممولة ع

استناداً وذلك  ١ ٤٦٠قدره ) يف اجلسم بأكمله( BCF هلا عامل تركيز أحيائي  بيتا- سداسي كلور حلقي اهلكسان مادةو
ة على شبكات األغذية البحرية يف القطب ومع ذلك، فإن هناك العديد من البحوث امليداني. إىل دراسة خمتربية على األمساك
 قد تتراكم وتصل إىل تركيزات عالية عند املستويات  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان الشمايل متوافرة وتشري إىل أن 

وهكذا كانت عوامل التزايد األحيائي، وكذلك عوامل التزايد يف الشبكة ). أي الثدييات والطيور البحرية(الغذائية العليا 
 موجودة يف لنب أثداء األمهات من بني  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان مادة وقد ثَبت أيضاً أن . ١الغذائية تزيد على 

 ولذا فإن دالة التراكم األحيائي هلا موثقة توثيقاً ،السكان األصليني شديدات التعرض والالئى يقتنت على وجبات كفافية
  .جيداً

دث تأثريات على حمسية عصبية، ومسية كبدية، وتذات   بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان  مادةوقد مت التدليل على أن 
  . وهلا تأثريات على خصوبة وتكاثر حيوانات االختبار،لنشاط اجلهاز املناعي يف اجلسم، ومثبطة التكاثر

ومرات زوأي تينولييزات الروقد كشفت بيانات الرصد على الدببة القطبية الشمالية عن وجود ترابط سليب مع وجود ترك
  .، اليت قد تؤثر على طائفة واسعة من الوظائف البيولوجيةسداسي كلور حلقي اهلكسان

 باء، وهي ٢ يف اموعة  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان بتصنيف ) IARC(قامت الوكالة الدولية لبحوث السرطان 
 -سداسي كلور حلقي اهلكسان مادة  الدراسات الوبائية إىل أن ويشري العديد من. حمتملة التسبب يف السرطان لدى البشر

بيتا على األقل أا  - سداسي كلور حلقي اهلكسان قد تلعب دوراً يف سرطان الثدي لدى السيدات، واملعروف عن بيتا
اإلنسان  تأثريات ضارة على صحة  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان مادة وقد حتدث . عامل مشجع على نشوء األورام

سداسي كلور حلقي واستناداً إىل بيانات السمية املتوافرة بشأن . يف املناطق امللوثة وكذلك يف مناطق القطب الشمايل
 يف الغذاء ويف لنب الرضاعة  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان إىل أن التركيزات احلالية لستنتاج ، ميكن ا بيتا-اهلكسان 
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 وإن كانت شديدة EPAخطر السرطان احملسوب طبقاً حلسابات وكالة محاية البيئة وكذلك ، يف هذه املناطق مثرية للقلق
  ).١٠٤-×٧,٧ إىل ١٠٣-×٥,٠(التحفظ، لتبدوا مرتفعة جداً 

 سكان القطب الشمايل واحليوانات الربية معرضون هم اآلخرون لطائفة واسعة من املواد السمية الثابتة نوينبغي مراعاة أ
ومع ذلك ينبغي التوكيد على أن األغذية التقليدية هلا قيمة .  أن تعمل بصورة إضافية أو بصورة تآزريةاألخرى اليت ميكن

فريدة من النواحي االجتماعية والثقافية والروحية واالقتصادية ومن مث يوصى بقوة تفادي األغذية أن تكون مستويات 
  . فيها مثرية للقلق بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان 

  ان ختاميبي  - ٤
يتم التقين كمبيد آفات، سداسي كلور حلقي اهلكسان رت أو قيدت استخدام ظَعلى الرغم من أن معظم البلدان ح

سداسي كلور  أيزومرات ، فعملية اإلنتاج ختلق مقادير ضخمة من بقايايناستبداهلا يف معظم احلاالت باستخدام اللند
هذه النفايات تشكل مشكلة عاملية  أيزومرات ملخزونات احلالية مناستمرار اإلنتاج وكذلك اأن  كما.حلقي اهلكسان

  .وتسهم يف اإلطالقات يف البيئة
 ثابتة وموجودة يف مجيع املناحي البيئية، وخباصة املستويات يف سلسلة الغذاء  بيتا-سداسي كلور حلقي اهلكسان مادة إن 

ومن . حيث التسبب يف التأثريات السلبية على صحة اإلنسان ومن مث فهي تثري القلق من ،الربية وسلسلة الغذاء املائية
ومن املتوقع أيضاً حدوث تعرض بدرجة . وهي كثرية يف أرجاء العاملاملتوقع أن حيدث التعرض الشديد يف املناطق امللوثة 

  .ذه املادة بعيد املدى يف البيئةنتيجة النتقال هعالية، 
اجلرعات اليومية اليت يتناوهلا السكان األصليون يف منطقة القطب الشمايل من خواص هذه املادة، وإىل أن واستناداً إىل 

 بيتا، تتجاوز القيم املرجعية للجرعات املأمونة، وبالنظر إىل وجود سداسي كلور حلقي –سداسي كلور حلقي اهلكسان 
ة البعيدة عن املصادر احملتملة، مت  بيتا على نطاق واسع يف اموعات احليوية، مبا يف ذلك يف املناطق النائي-اهلكسان 

التوصل إىل االستنتاج أن هذه املادة تؤدي، نتيجة النتقاهلا البيئي البعيد املدى، إىل تأثريات كبرية ضارة بالبشر والبيئة، 
  .بالقدر الذي يربر اختاذ تدابري عاملية إزاءها
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