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  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا

  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاضارعتسا ةنجل 
  يناثلا عامتجالا

نيرشت ١٠ - ٦ ،فينج   ٢٠٠٦ربمفون /يناثلا 
تقؤملا لامعألا لودج نم)ب (٦دنبلا   * 

يف ًاثيدح اهجاردإ حرتق م ةيئايميك داوم يف رظنلا
ورولك يسامخ :ةيقافتالا نم ميجو ءابو فلأ تاقفرملا  
 نيرتبلا

  نيرتبلا ورولك يسامخحرتق مل زجوم

  ةنامألا ةركذم

مللةنامألاهتدعأ ًازجوم ةركذملا هذه قفرم مدقي   - ١ هلودو يبوروألا داحتالانم مدقملا حرتق    
ملوهكتسا ةيقافتايف فارطألا ءاضعألا  يف نيرتبلا ورولك يسامخ جاردإب ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب  

ةرقفلل ًاقبط ملوهكتسا ةيقافتانم ميج وأ ءاب وأ فلأ تاقفرملا  ةداملا نم ١  الا نم٨  هذهو . ةيقافت 
  .UNEP/POPS/POPRC.2/INF/5ة قيثولاب لماكلا حرتقملادريو . ًايمسر ردصت مل ةركذملا
ةنجللا هذختت نأنكمي يذلا ءارجإلا    

  :يف ةنجللا بغرت دق  - ٢
ةركذملا هذه يف ةمدقملا تامولعملايف رظنلا  )أ(   ةقيثولا يفو،    UNEP/POPS/POPRC.2/INF/5؛  
ةداملا تابلطتمب يفي حرتقملا نأب ةعنتقم تناك اذإ اميف   )ب(     الل لاد قفرملاو٨تبلا   ؛ةيقافت 

                                                           
*  UNEP/POPS/POPRC.2/1.  
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) ب(ةيعرفلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تابلطتملاب يفي حرتقملا نأ ةنجللا تررق ام اذإ   )ج(  
عورشم دادعإل لمع ةطخ ،ىلع قافتالاو عضوب مايقلا ،هالعأ اخمتانايب زجوم  نم ٦ةرقفلاب ًالمع رط    

 .٨ةداملا 
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  قفرملا
قفرملا يفنيرتبلا ورولك يسامخجاردإ نأشب حرتقم  فلأ تا   ةيقافتانم ميج وأ ءاب وأ  

 ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا

 ةمدقملا

دقو .نيرتبورولكلا تابكرم ةعومجم ىلإ نيرتبلا ورولك يسامخ يمتني  - ١ ةداملا هذه تمدختسا   
لينيفلا ةيئانث تابكرملا عم اهطلخب ةذفانرهكلا لئاوسلا يفو بهلل طبثمكو تافآلل ديبمك يضاملا يف 

طبثم وأ تافآ ديبمك ا . رولكلا ةددعتم  اذب ةدرفنم مدختست لازت ال ةداملا تناك اذإ ام ًاحضاو سيلو
تاديبمو ) نيزوتنيوك(نيرتبلا ورتينورولك يسامخ بئاوش دحأك اهيلع روثعلا نكمي كلذ عمو ؛بهلل 

، ، لاتكادلا ،لينولاثورولكلا ،نيزارتا ،ديلاريبولكلا لثم ىرخألا تافآلا لونيفلا ورولك يسامخو ،نيدنل  
تايافنلا قرحل ةجيتن : ةرشابم ريغ ةقيرطب ةئيبلا ىلإ ثعبنت نأ ةداملا هذهل نكميو. نيزاميسلاو مارولكيبلا

ديدحلا عناصم نمو قرولاو بابللا عناصم نع ةمجانلا تايافنلا يراجمو ؛ةيلرتملا تايافنلا ليمارب قرحو 
ةلمعتسملا هايملا ةجلاعم قفارم نم ةطشنملا ةأمحلا يفو؛لورتبلا ريركت لماعم نمو بلصلاو دعت ملو .  
ابوروأل ةيداصتقالاةد ـحتملا ممألا ةنـجلل ةـعباتلا ةـقطنملا يف اـبوروأ يف ًايراجت جتنت ةداملا  

(Belfroid et al. 2005).  
ال لاد قفرملا نم٢ و١نيترقفلل ًاقبط ةبولطملا تامولعملا ةركذملا هذه مدقتو   - ٢ ملوهكتسا ةيقافت   
  :ىلإ ًاساسأ دنتستو

 .Van de Plassche, E.J.,Schwegler, A.M.G.R., Rasenberg, M. and Schouten, A  )أ(

نيرتبلا ورولك يسامخ2002 ةنجلل عباتلا صصخملا ءاربخلا قيرفل ثلاثلا عامتجاللتدعأ ةركذم . ،   
ةيوضعلا تاثولملا نأشب ابوروأل ةيداصتقالاةدحتملا ممألا   Royal Haskoning report. ةتباثلا 

L.0002.A0/R0010/EVDP/TL 

http://www.unece.org/env/popsxg/docs/2005/EU%20pentachloorbenzeen.pdf؛  
رطاخملا تانايب زجومل ةفاضإ . .Belfroid, A., Van der Aa, E. and Balk, F. 2005  )ب(

 .Royal Haskoning report 9R5744.01/R0005/ABE/CKV/Nijm. نيرتبلا ورولك يسامخب صاخلا
http://www.unece.org/env/popsxg/docs/2005/PeCB%20_def__NL.pdf؛  

عجارملا نم اهريغو تاضارعتسالاهذه لثمتو   - ٣ ةقيثولا يف دراولا وحنلا ىلع ( 
UNEP/POPS/POPRC.2/INF/5 ( لاد قفرملا نم ٣ةرقفلاب اهيلإ راشملا تامولعملا نم ديزمل ًاردصم  

هذه نأشب ملوهكتسا ةيقافتال   .ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ةحشرملا ةيئايميكلا ةداملا 



UNEP/POPS/POPRC.2/13 

4 

  ةيئايميكلا ةداملا ةيوه ديدحت  -١
  لجسلا يف ماقرألاو ءامسألا  ١-١

يف يئايميكلا مسالا  - ٤  CAS )١(/IUPAC )نيرتبلا ورولك يسامخ: )٢  
  ؛pentachlorobenzene-1,2,3,4,5  :تافدارملا  

benzene, pentachloro-؛  
quintochlorobenzene؛  

PeCB  
دجوي ال:ةيراجتلا ءامسألا    

لجس يف مقرلا 
  :ةيئايميكلا تاصلختسملا

608-93-5 

  210-172-0  )٣( EINECSيف مقر لا

  يئايميكلا بيكرتلا  ٢-١
 

  
  
  
  
  
  C6HCl5  :ةيئيزجلا ةغيصلا

مارغ٣٢,٢٥٠  :يئيزجلا نزولا   ئزج/ 
  تابثلا  -٢

نيرتبلا ورولك يسامخل نكمي CEPA (1993)يف درو امل ًاقبط   - ٥  ،(PeCB) نأ يف ًايئوض دسكأتي  
تانايب دجوت الو . (OH)ليسكورديهلا روذج عم تالعافتلا لالخ نم عساو قاط ن ىلع كلذو ،وجلا

ىلإ ٤٥نم نيرتبلا ورولك يسامخل ردقملا رمعلا فصن حوارتي نكلو يوجلا للحتلا نأشب ةيبيرجت   ٤٦٧ 
فصنVulykh et al. (2005)ردقيو . ًاموي وحنب ءاوهلا يف رمعلا   ًاموي ٦٥   .ةجذمن تانايب ىلإ ًادانتسا 

                                                           
)١(   ةيئايميكلا تاصلختسملا ةلةعباتلا تامدخلا ةرئاد. 
 .ةيقيبطتلاو ةتحبلا ءايميكلل يلودلا داحتإلا  )٢(
  .ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملل ةيبوروألا درجلا ةمئاق  )٣(
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ًاعيرس نوكي ةيحطسلا هايملا يف نيرتبلا ورولك يسامخل يئوضلا للحتلا نأ نم مغرلا ىلعو   - ٦
ةعاس٢٤دعب دقف % ٤١(سمشلا ءوض ةعشأ تحت  ةيوقلا هتردقل نكمي ةيناديملا فورظلل ًاقبط هنإف )   ،

رمعلا فص ن حوارتيو. (HSDB, February 2000)ةيلمعلا هذه يشالي نأ ةبلصلا داوملا يف زازتمإلا ىلع 
ىلإ ١٩٤نم ةيحطسلا هايملا يف نيرتبلا ورولك يسامخل ردقملا  رمعلا فصن حوارتي امنيب ،ًاموي ١٢٥٠   

ىلإ ٧٧٦نم ةقيمعلا هايملا يف يئاوهاللا يجولويبلا للحتلل ةبسنلاب ردقملا  ًاموي ١٣٨٠   (CEPA, 1993).   
ةيلاع يئاوهلا للحتلل رمعلافصن تارتف لازت ال ،يئاوهاللا للحتلا ثودح نم مغرلا ىلعو  - ٧   .

تاونسل يأ ،حوضوبو ًاتباث نيرتبلا ورولك يسامخ دجو )ادنلوه(ريملتيك يف تايبوسرلا بولق يفف   ،
ةيلمع ترهظأ دقو .ةليصأ ةيئاوهال ةيرهجم تاتابندوجو يف ةديدع  عاونألا نم طيلخل ةصاخ تابنتسا   

 Beck and Hansenظحالو . (Beurskens et al., 1994)ةديدع ًامايأ غلبت رمع فصن ةرتف ةيئاوهاللا 

وحن غلبت ةبرتلا يف رمع فصن ةرتف (1974) ًاموي٣٤٥-١٩٤   .  
عزن تايلمع نم لهسي امم ةبرتلاو تايبوسرلا يف دوجولا ردان ماع هجوب نيجسكألا ربتعيو   - ٨
مايقلا مت دقو . ةردان نيرتبلا ورولك يسامخ للحت تاراسمب ةصاخلا تامولعملا دعتو. ةففخملا ةرولكلا

ةوطخلا تناك ثيح نيرتبلا ورولك يسادس ىلع ةرولك رثكألا نيرتبلا تابكرمب صاخلا لمعلا مظعمب 
يسامخ ىلإ اهليوحتو اهيف دوجوملا رولكلا نم ءزج عزن وه حرتقملا راسملا يف ةداملا هذهل ةبسنلاب ىلوألا  

ولكلا عزن تايلمع نم ديزملا ءارجإ يدؤيو.نيرتبلا ورولك نيرتبلا ورولك يداحأ ىلإ لوصولا ىلإ ر  
(Van Agteren et al., 1998).  

نيرتبلا تابكرم لآمو كولس ىلع ثوحب ءارجإب Min-Jian Wang et al. (1994, 1995)ماقو   - ٩  
لجألا ةميدق ةيعارز ةبرجت نم ةذوخأم ريرا (CB)ةرولكملا   ا ةأمحب ةجلاعمو ةكئاش ةبرت يف  ١٩٤٢نم ( 

وحن نأ امهجاتنتساناك و). ١٩٦١ ىلإ نم ةئاملا يف ١٠  ةعضاخلا ةرولكملا نيرتبلا تابكرم يلامجإ  
تلجس دقو .رياطتلل ةجيتن ثدح ةرولكملا نيرتبلا تابكرمل يسيئرلا دقفلا نأو ةتباث ريغ تحبصأ  

مايأ١٠٣ و٢١٩غلبت نيرتبلا ورولك يسامخل رمع فصن تارتف  يسامخ قالطإ مت اذإ هنأ عقوتيو .  
نوكي نأ عقوتي الو .ةيفوجلا هايملا ىلإ حشتري نلو ةبرتلا ىلإ ةوقب صتميس هنإف ةبرتلا ىلإ نيرتبلا ورولك  

للحتلا وأ ءاملابللحتلل ةضرع نيرتبلا ورولك يسامخ  حضاو لكشبيئايحألا   .  
ًاقبط ءاوهلاو ءاملاو ةبرتلا يف تابثلا ديدش نيرتبلا ورولك يسامخ نأ كلذ نم حضتيو   - ١٠

  .ةيبيرجتلا تاريدقتلاو ةيلعفلا تاسايقلل
  يئايحألامكارتلا   - ٣

ورولك يسامخل ةبسنلابءاملا نع لوناتكوألا قيرفت ئفاكمل ةبوسحملاو ةساقملا ميقلا حوارتت   - ١١  
يلكلا مسجلا نزو ىلإ ةدنتسملايئايحألازيكرتلا لماعمل ةساقملا ميقلا حوارتتو . ١٨,٥ و٨,٤ نيب نيرتبلا   
نيب بطرلا د ـ حيئايحألازيكرتلا لماعم ةم ـيق زواجتت ةديدع تالاـح يفو. ١٣٠٠٠ و٣٤٠٠ 

مكارتلل ةيلاع ةيناكمإ ىلإ ريشي ام وهو٥٠٠٠ـلا    Van de Plassche (1994)ضرعتسا دقو . ، 
و نيرتبلا ورولك يسامخل ةبسنلاب تايوخرلاو كامسألا يفيئايحألا زيكرتلاب ةصاخلا تامولعملا طبنتسا  
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هردق كامسألل يئايحألازيكرتلا ل ماعمل يسدنه طسوتم تالماعم نع CEPA (2002)تغلبأو . ٥٣٠٠   
اهردق يئايحأمكارت  رحبلا حلب يف ٨١٠   (Mytilus edulis)ةنولملا تورتلا كامسأ يف ٢٠٠٠٠ و  

(Oncorynchus mykiss)ضرألا ناديدل ةبسنلاب ٤٠١٠٠٠ و  (Eisenia Andrei).  
ملا ديعب يئيبلالاقتنالاةيناكمإ   - ٤   ىد 

ةرارح ةجرد دنع لاكساب ٢,٢نيرتبلا ورولك يسامخ راخب طغض غلبي   - ١٢ ةرتفو ةيوئم ةجرد ٢٥   
نم حوارتت ثيح ًاموي ٢٧٧ءاوهلا يف ةبوسحملا رمعلا فصن  ىلإ ٤٥  ًاموي ٤٦٧   (Van de Plassche et al. 

يسامخىدل نوكي نأ ريبك لكشب حجرملا نم هنأ ىلإ ناتيصاخلا ناتاه ريشتو. (2002 نيرتبلا ورولك    
ىدملا ديعب يئيبلا لاقتنالا ىلع ةردقلا  (LRET) . ءاملا يف نابوذلل ةيلباقلا ميق ةنراقم ١لودجلا يف نكميو  

ىندألا دحلاو ىصقألا دحلا عم نيرتبلا ورولك يسامخل ةبسنلاب يرنه نوناق تباثو راخبلا طغضو 
لابو.نهارلا تقولا يف ةجردملا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل ةيسيئر ةيصاخ وهو ،يرنه نوناق تباثل ةبسن  

ءارج نم رطاخم كانه تناك اذإ ام ديدحت ا   هنإف ،ام ةدامل ةبسنلاب ىدملا ديعب يئيبلا لاقتنالاأش نم  
ىرخألا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا بناج نم ددحملا قاطنلا لخاد عقي نيرتبلا ورولك يسامخل ةبسنلاب 

ىلع نيرتبلا ورولك يسامخ ةردق ًاضيأ ديؤي ام وهو ىدملا ديعب يئيبلالاقتنالا   .  
راخبلا طغضو (WS)ءاملا يف نابوذلل ةيلباقلا : ١لودج   (VP) يرنه نوناق تباثو  (HLC) يسامخل  

   نهارلا تقولا يف ةجردملا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاو نيرتبلا ورولك
   HLC  )لاكساب(VP  )رتل/مارغيلليم (WS  ةداملا

  )ئزج/٣م لاكساب(
  ∗∗٤,٩٨٣  ∗٢,٢  ∗ ,٥٦  نيرتبلا ورولك يسامخ

 -ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا
  ىندأ دح

٣-١٠×٢,١   
  )يت يد يدلا(

٥-١٠×٥,٢   
  )يت يد يدلا(

٢-١٠×٤   
  )نيردنإلا(

 –ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا 
  ىصقأ دح

٣  
  )نيفاسكوتلا(

٢٧  
  )نيفاسكوتلا(

٣٧٢٦   
  )نيفاسكوتلا(

 –ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا 
ناث ىصقأدح    

٥,   
  )نيردليدلا(

٠٤,   
  )ؤفاكتلا يعابس رولكلا(

٢٦٧  
  )ؤفاكتلا يعابس رولكلا(

∗  Van de Plassche et al. 2002  
  ءاملا يف نابوذلل ةيلباقلاو راخبلا طغض ميق نم ةبوسحم  ∗∗

ًاجذومن Mantseva et al. (2004)روط دقف . ةجذمن تانايب ىلإ ةدنتسم دهاوش دجوت امك  - ١٣  
الا مييقتل ةددعتم ةيئيب ماسقأ يفلاقتنالل تو ءاوهلا يف ىدملا ديعبلاقتن   .ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملابسر  

ةفاسم باسح مت دقف جذومنلا اذ او  نم ربكأ ابوروأ يف لاقتناصاخلا مييقتلا ىلإ ًادانتس  ٨٠٠٠ 
  Vulkych et al. (2005)ا ماق يتلا ةجذمنلا ةيلمع تطعأ دقو. نيرتبلا ورولك يسامخل ةبسنلاب رتموليك

تغلب ة   ًارتموليك٨٢٥٦اشم ةميق  .  
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يف تعمج ءاوهلل تانيع يف نيرتبلا ورولك يسامخ فاشتكامتو   - ١٤ اكيرمأ يف تانيعلل ةطحم ٤٠   
اهنيب نم )اكيراتسوكو زيليب ،كيسكملا ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،ادنك(ةيلامشلا  ةقطنمب تاطحم ٥،   

طسوتمب ةيلامشلا اكيرمأ ربع ةلثامتم ءاوهلا تازيكرت تناكو . (Shen et al. 2005)يلامشلا بطقلا 
مارغونان,٠٤٥ زيحو ٣م/  مارغونان,١٣٨ - ,٠١٧  ريغتلا اذه ريشي ،نوفلؤملا هركذ امل ًاقبطو .٣م/   

ة ليوط ءاوهلا يف نومك ةرتف هيدل نيرتبلا ورولك يسامخ نأ ىلإ يلامشلا ةركلا فصن ربع ريغصلا صاخلا
يملاعلا ءاوهلا يف عساولاراشتنالاهل حيتت ًادج   .  

اهليلحت مت يتلا ينامثلا تانيعلا عيمج يف ديوسلا يف ًاضيأ نيرتبلا ورولك يسامخ فاشتكامت دقو   - ١٥  
مارغونان,٠٣٣طسوتملا ( مارغونان,١٦ىصقألا دحلا (ةيئاوه تابسرتل نيتنيع يفو ) ٣م/  دقو )موي/٢م/   

  .(Kaj and Palm, 2004)ملوهكتسا ةقطنم نم تانيعلا هذه تعمج 
ئناوم نم ةذوخأملا تسلا عاقلا تايبوسر عيمج يف نيرت بلا ورولك يسامخ تازيكرت تحوارت  - ١٦

مارغوركيم٥-٢نم ةيسورلا الوك ةريزج هبشو جيورنلا لامش يف ةيبطقلا ةقطنملاب  فاج نزو غك / 
(AMAP 2004) .نمض نم تانيع ثالث يف ةفشتكملا كلت تازيكرتلا هذه لثامتو تايبوسرل ةنيع ٢٠   

ملوهكتسا ةقطنم نم ٢٠٠٢يف تعمج ةبذع هايم   (Sternbeck et al. 2003) . ىصقألا دحلا ناكو
مارغوركيم٦تازيكرتلل  يف نيرتبلا ورولك يسامخ فاشتكامت ىرخأ ةسارد يفو . فاج نزو غك/   

نيب نم ٤يف تازيكرتلا طسوتم ناك (ةيديوس تايبوسرل تانيع  تانيع ٦  مارغوركيم١  نزو غك / 
  .(Kaj and Palm 2004)) فاج

يف نيرتبلا ورولك يسامخ فاشتكامتو   - ١٧ عقاوم نم ٢٠٠٢يف تعمج كامس أل ةيلضع ةجسنأ   
ةثولم ريغ عقاوم ا  ماقو.أ ىلع اهيلإ رظني ناك ةبذعلا هايملل عقاومو ةيديوس ةيرحب   Kaj and Dusan 

سايقب (2004) نم مارغونان ٢,٢  نم ةجنر كمسل ينهدلا ىوتحملا نزو نم مارغ /نيرتبلا ورولك يسامخ 
نيرتبلا ورولك يسامخ نم مارغونان١٦هردق ىصقأ دحو دحاو عقوم  يف ينهدلا ىوتحملا نزو نم مارغ / 

   .نيرخآ نيعقوم نم خرفلا كمس
تلا كمس دبكل رشعلا تانيعلا لك يف نيرتبلا ورولك يسامخفاشتكامت ،ادنلوه يفو   - ١٨ ةسر  

سأ نيعقوم نم تعمج كامسأ كلذ يف امب١٩٩٦يف تعمج يتلاو حطلفملا  ًا ـيبسن نيثولم ريغ نييساـ، 
(De Boer et al., 2001). زيكرت ىلعأ ناكو مارغوركيم١١٠٠   ٢٨٠(ينهدلا ىوتحملا نزو نم غك / 

مارغونان٣يساسألا عقوملا يفو ) بطرلا نزولا نم غك/مارغوركيم  ,٦٤(ينهدلا ىوتحملا نزو نم مارغ / 
يف نيرتبلا ورولك يسامخ فاشتكاًاضيأ مت امك ). بطرلا نزولا نم مارغ/مارغونان % ٥٠ يف ٢٠٠٣ 

 ١٠-١نيب تحوارت تازيكرتب ) حمارلا خرفلاو ثيرجلا كمس(ةبذع هايم كامسأ تانيع نم 
  .(Van Leeuwenet al. 2004)بطرلا نزولا نم مارغ /مارغونان

رولك يسامخفاشتكامتو   - ١٩ ماقو . يلامشلا بطقلا ةقطنم يف ةفلتخم عاونأ يف نيرتبلا و 
Vorkamp et al. (2004) ىلع الصحو دنالنيرج نم تاتابنو تاناويح يف نيرتبلا ورولك يسامخ ليلحتب  

بطرلا نزولاو (lw)ينهدلا ىوتحملا نزو يف تازيكرتلاب ةصاخلاو ةيلاتلا تاسايقلا   (ww):  
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 ٥,١(ينهدلا ىوتحملا نزو نم مارغ /مارغونان ٢٣وحن ناجمرتلا رئاط دبك   )أ(
  ؛)بطرلا نزولا نم مارغ/مارغونان

مارغونان٨وحن سرونلل ةيلضعلا ةجسنألا   )ب(  ١,١(ينهدلا ىوتحملا نزو نم مارغ / 
  ؛)بطرلا نزولا نم مارغ/مارغونان

مارغونان,٣٢وحن كسملا روث نهد   )ج(  ,٢٩(ينهدلا ىوتحملا نزو نم مارغ / 
  ؛)بطرلا نزولا نم مارغ/مارغونان

مارغونان٩,٣وحن يلامشلا بطقلا ةقطنمب راشلا كمس   )د( ينهدلا ىوتحملا نزو نم مارغ / 
مارغونان,٠٧(   .)بطرلا نزولا نم مارغ/ 

يف دوجوم نيرتبلا ورولك يسامخ نأ Verreault et al. (2005)ماق ةسارد ترهظأ دقو ا   - ٢٠  
قرش ،ادنك ،اكسالا (يلامشلا بطقلا ةقطنم يف اهل ةديدع ت اعمجت يف ةيبطقلا ةببدلل ينهدلا جيسنلا

ـلا تانيعلا لك يف نيرتبلا ورولك يسامخ فاشتكامت امك ). درابلافس رزجو دنالنيرج امزالبل ١٥   
دحو ٩,٧تازيكرت طسوتمب يلامشلا بطقلا ةقطنمب درابلافس رزج نم ةذوخأملا ةيبطقلا ةببدلا نوهدو   

مارغونان٣,١٣ىصقأ  ورولك يسامخ فاشتكامتو . (Gabrielsen et al. 2004)بطرلا نزولا نم مارغ /   
) ةيبونجلا ةيبطقلا ةراقلا(دنال ايروتكيفب ةيلحاس قطانم نم بلاحطلاو ةبرتلل تانيع يف نيرتبلا 

(Borghini et al. 2005) . ٤,٢-١نيب بلاحطلل تسلا تانيعلا يف تازيكرتلا تحوارت دقو 
مارغونان٣,١ و,٤نيب ةبرتلل تانيع عبرأ يف و فاج نزو مارغ/مارغونان   .فاج نزو مارغ/ 

ىلإ نيرتبلا ورولك يسامخل ةيئايميكلا صاوخلا نع ًالضف دصرلاو ةجذمنلا تانايب ريشتو   - ٢١
ديعب يئيبلا لاقتنالا ىلع ةريبكلا هتردق   .ىدملا 

  ةراضلا راثآلا  - ٥
يبوروألاداحتالالخاد نيرتبلا ورولك يسامخ فنصي   - ٢٢ هنأ ىلع   ديدش "و" هعلب لاح يف راض" 

نكميو ". ةيئاملا ةئيبلا يف ىدملا ةليوط ةراض راثآ ببسي نأ نكميو ةيئاملا تانئاكلل ةبسنلاب ةيمسلا
هدعأ ريرقت نم نيرتبلا ورولك يسامخل ةفلتخملا ةراضلا راثآللضارعتساىلع لوصحلا    Van de Plassche 

et al. (2002). مت دقو يسامخ رابتخا  ترفاوت دقو . ةريبكلاو ةريغصلا نارئفلا ىلع نيرتبلا ورولك 
دلجلاو مفلا نم لك قيرط نع ضرعتلا دعب ةداحلا ةيمسلاتارابتخا فصنل لقألا ةميقلا تناكو .   

مارغيلليم٢٥٠تناك ثيح نارئفلا دنع ةتيمملا ةعرجلا  اهيف تضرعت ةسارد يفو .مسجلا نزو نم غك/   
مارغيلليم٢٥٠ىلإ مفلا قيرط نع نارئفلا  يف ةدايز تثدح ،مايأ ةثالث لالخ موي /مسجلا نزو نم غك/ 

زيكرت رابتخامت ،دلجلا قيرط نع ضرعتلا ءارج نم ةتيمملا ةعرجلا فصن ديدحتلو . دبكلا فئاظو ضعب  
مارغيلليم٢٥٠٠هردق (دحاو  دنع ةيمس راثآ يأ ظحالي مل نكلو نارئفلا ىلع ) مسجلا نزو نم غك/ 

رد يفو.ةعرجلا هذه مارغيلليم٢٥هردق مفلا قيرط نع لصحتم نأ نيبت ةنمزملا نود ةيمسلل ةسا   غك / 
 ).ةيجيسنتاريغتو نزولا يف ةدايز (نيتيلكلاو دبكلا ىلع راثآ روهظ ىلإ يدؤي رثكأو مسجلا نزو نم 

مارغيلليم٥,١٢هردق زيكرت ديدحت مت دقو  الملا ريثأتلامادعنازيكرتك مسجلا نزو نم غك /  . (NOEC)ظ ح 
ا و مومسلل ينطولا جمانربلل دلانودكام ا ١٥دم ةسارد يف  ماق ًاموي تايوتسم تناك )١٩٩١(   ،
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ظحالملا ريثأتلا مادعنا  (NOELs)  مارغيلليم٣٣ةجسنألاب صاخلا ررضلل ةبسنلاب مسجلا نزو نم غك / 
مارغيلليم٣٣٠و نارئفلا روكذل غصلا نارئفلا ثانإل ةبسنلابو.اهثانإل مسجلا نزو نم غك/  ناك ةري  

ةجسنألاب صاخلا ررضلل ةبسنلاب ظحالملا ريثأتلا مادعناىوتسم  مارغيلليم١٠٠  ملو . مسجلا نزو نم غك/ 
ةريغصلا نارئفلا روكذل ةبسنلاب ظحالملا ريثأتلامادعناىوتسمل دعب لصوتلا متي   .  

ةسماخلا ةعوم   - ٢٣  ) مييقتللتانايبلا ةيافك مدع (ا نمض نيرتبلا ورولك يسامخ فينصت مت دقو
راغصل ةشعر تالاح تثدح ،ةيخسملا تاريثأتلل ةبسنلابو . (CEPA, 1993)ةنطرسلا فينصت ماظنل 

مارغيلليم٥,١٢اهردق ةعرج تطاعت تاهمأ نم اوعضر  نم ًاموي ١٤ – ٤ دعبمسجلا نزو نم غك /   
مارغيلليم٣,٦اهردق ةعرجل تاهمألا يطاعت دنعو . داليملا تاريثأتلا هذ ه رهظت مل ،مسجلا نزو نم غك/ 

ورولك يسامخ نم تايوتسم لماوحلا نارئفلا ثانإ ءاطعإ مت ،ىرخأ ةسارد يفو . عضرلا راغصلا ىلع
يم٢٠٠ و١٠٠ و٥٠اهردق نيرتبلا  مويلا ىتح ٦مويلا نم ًارابتع اًايموي مسجلا نزو نم غك /مارغيلل   ١٥ 

نينجلا نزو طسوتم نأ الإ ؛ةيحلا ةنجألا دادعأ رثأتت ملو.لمحلا نم ىلعأب ةصاخلا ةعوم    ا دنع صقانت  
  .(Sloof et al., 1991)ةعرج 

تايرشقلاو بلاحطلا نم ةبذعلا هايملا تانئاكل ةبسنلاب ةداحلا ةيمسلا تانايب رفاوتتو   - ٢٤
تانئاكلل ةبسنلابو . طقف كامسألاو تايرشقلل ةبسنلاب ةنمزملا ةيمسلا تانايب رفاوتت امنيب. كامسألاو
ودبي ال ،ةحاتملا تامولعملا ىلإ ًادانتس او. طقف كامسألل ةبسنلاب رفاوتت ةداحلا ةيمسلا تانايب نإف ،ةيرحبلا

يسامخل اهتيساسحب قلعتي اميف ةبذعلا هايملا تانئاكو ةيرحبلا تانئاكلا نيب ريبك فالتخاكانه نأ   
 ٢٥٠ةبذ علا هايملا تانئاكل ةبسنلاب تيمملا زيكرتلا فصنل ةميق لقأ غلبت ثيح. نيرتبلا ورولك
تايرشقلل لجسم ظحالملا ريثأتلا مادعنالزيكرت لقأ امنيب . كامسألل رتل/مارغوركيم مارغوركيم١٠    .رتل/ 

لع نيرتبلا ورولك يسامخ ربتعي ،ةنمزملا نودو ةداحلا ةيناويحلاتارابتخالاىلإ ًادانتس او  - ٢٥ ى  
ًايمس ربتعي هنإف ،ةيئاملا عاونألا ىل ع تيرجأ يتلا براجتلا ىلإ ًادانتساو رشبلل ةلدتعم ةيمس وذ حجرألا
  .ةيئاملا تانئاكلا نم ددعل

  قلقلا بابسأل نايب  - ٦
قلقلا بابسأل يلاتلا نايبلا هيف ءاضعألا لودلاو يبوروألاداحتالاحرتقم نمضتي   - ٢٦  :  

 يف يئايحأ زيكرت هيدل نأ نيبت دقو. وجلاو ءاملاو ةبرتلا يف تابثلاب نيرتبلا ورولك يسامخ مستي"
يف تابنلاو ناويحلاو رشبلا يف ريبك مكب دجوي هنأ امك . ةيئاملا تانئاكلل يمسو ةفلتخم عاونأ
ىدملا ديعبلاقتنالا ىلع هتردقل ةجيتن ةئيبلا  .  

لازي ال هنإف ،ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأ يف فقوت دق هجاتنإ نإ ودبي هنأ نم مغرلا ىلعو 
ناك اذإ ام ًاحضاو سيلو اهمادختسايراج ة يراجت تافآ تاديبم يف بئاوشلا دحأك ًادوجوم  

نأل ًارظنو .ملاعلا نم ىرخأ ءازجأ يف بهلل طبثمك وأ تافآلل ديبمك مدختسي لازي ال  
نادلبلل نكمي ال هنإف ،هرداصم نم دعبأ تافاسمل وجلا يف لاقتنالا هنكمي نيرتبلا ورولك يسامخ  

نادلبلا نم تاعوم   ًارظنو . هببسي يذلا ثولتلل ًادح اهدرفمب عضت نأوأ ةدح ىلع لك
يف عقوتملا رارمتسالابةطبترملا رط اخملاو تباث يوضع ثولمك ةراضلا هصاوخل هجاتنإ  
مزلتسي رمألا نإف ،ةئيبلا ىلإ هتاقالطإو همادختساو ثولتلا اذه ةحفاكمل يلود ءارجإذاختا   ".  

  ـــــــــــ


