SC

األمم
المتحدة

UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.1

اتفاقية استكهولم
بشأن
الملوثات العضوية الثابتة

Distr.: General
7 October 2016
Arabic
Original: English

لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة
االجتماع الثاني عشر
ركما 32-95 ،أيلوؿ/سبتمرب 3192

تقرير لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة بشأن أعمال اجتماعها الثاني عشر
ضميمة
موجز مخاطر بشأن الدايكوفول
يف اجتماعها الثاين عشر ،كيف مقررىا ؿ .أ .ث 9/93-اعتمدت عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية
الثابتة موجز ـبارر بشأف الدايكوفوؿ على أساس اؼبشركع الوارد يف مذكرة األمانة )(UNEP/POPS/POPRC.12/2
بصيغتو اليت مت تنقيحها خبلؿ االجتماع .كيرد نص موجز اؼبخارر ،بصيغتو اؼبعتمدة ،يف مرفق ىذه الضميمة.
كمل ىبضع للتحرير الرظبي.

251016

K1608679

UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.1

المرفق

الدايكوفول

موجز المخاطر

أيلول/سبتمبر 1026

2

UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.1

جدول المحتويات

موجز تنفيذي 4 ...................................................................................
 - 2مقدمة 8 ..................................................................................
 9-9اؽبوية الكيميائية 4 .................................................................
 3-9استنتاج عبنة االستعراض بشأف اؼبعلومات الواردة يف اؼبرفق داؿ 92 .........................
 2-9مصادر البيانات 92 ...............................................................
 4-9حالة اؼبادة الكيميائية يف إرار االتفاقيات الدكلية 94 .....................................
 - 1معلومات وجيزة ذات صلة بموجز المخاطر 25 ..............................................
 9-3اؼبصادر 91 ......................................................................
 9-9-3اإلنتاج كاالذبار كاؼبخزكنات 91 .............................................
 3-9-3االستخدامات 93 .........................................................
 2-9-3اإلربلقات إىل البيئة 94 ....................................................
 3-3اؼبصَت البيئي 95 .....................................................................
 9-3-3مقاكمة التحلل 95 .........................................................
التحلل البلحيوم 95 ......................................................
التحلل اغبيوم 31 .........................................................
بيانات الرصد32 ..........................................................
موجز عن مقاكمة التحلل 34 ...............................................
 3-3-3الًتاكم البيولوجي 31 .......................................................
تقييم الفرز استنادان إىل اػبواص الفيزيائية كالكيميائية 31 ........................
دراسات الًتكز البيولوجي كالًتاكم البيولوجي يف الكائنات اغبية اؼبائية 31 .........
دراسات حركة السموـ كاأليض 33 ..........................................
تقييم مباذج الًتكز البيولوجي كالتضخم البيولوجي كبيانات الرصد 34 .............
موجز عن الًتاكم البيولوجي 35 .............................................
 2-3-3القدرة على االنتقاؿ البيئي البعيد اؼبدل 35 ...................................
 2-3التعرض 23 ......................................................................
 9-2-3بيانات الرصد البيئي 23 ....................................................
 3-2-3تعرض اإلنساف 23 ........................................................
 4-3تقييم اؼبخارر لنقاط النهاية اؼبثَتة للقلق 25 .............................................
اآلثار الضارة باألحياء اؼبائية 25 .............................................
اآلثار الضارة باألحياء الربية 41 .............................................
موجز لآلثار السمية اإليكولوجية43 .........................................
اآلثار الضارة بصحة اإلنساف 43 ............................................
الدراسات الوبائية 42 ......................................................
السمية العصبية يف اإلنساف 43 .............................................
السمية اؼبناعية 44 .........................................................
إعاقة عمل الغدد الصماء 44 ...............................................
 - 3تجميع المعلومات 50 ......................................................................
 - 4البيان الختامي 54 .........................................................................
 - 5المراجع 56 ...............................................................................
3

UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.1

موجز تنفيذي
 - 9الدايكوفوؿ ىو مبيد آفات كلورم عضوم يتكوف من آيسومرين ( -4،4الدايكوفوؿ ك-4،3
الدايكوفوؿ) .كيتكوف الدايكوفوؿ التقٍت يف الظركؼ السائدة من اآليسومر  -4،4الدايكوفوؿ بنسبة 41-41
يف اؼبائة كاآليسومر  -4،3الدايكوفوؿ بنسبة  31-91يف اؼبائة مع كجود مادة ال ػ ػ دم .دم .يت كشوائب
أخرل مبلغ عنها بنسب متفاكتة .كتوجد يف العديد من البلداف لوائح تتعلق دبحتول ال ػ ػ دم .دم .يت الكلي يف
الدايكوفوؿ التجارم .كتقضي الئحة منظمة األغذية كالزراعة لؤلمم اؼبتحدة (الفاك)/منظمة الصحة العاؼبية
( )9553( )123/TC/S/Fبأف يكوف ؾبموع ال ػ ػ دم .دم .يت الكلي أقل من  1,9يف اؼبائة ،أما يف أسًتاليا
كالربازيل ككندا كالياباف كاالرباد األكركيب كالواليات اؼبتحدة األمريكية فإف اغبد األقصى ىو  1,9يف اؼبائة .كظل
الدايكوفوؿ يباع منذ منتصف طبسينيات القرف اؼباضي كمبيد للحلم كاستخدـ بصورة أساسية يف شرؽ كجنوب
شرؽ آسيا كساحل البحر األبيض اؼبتوسط كيف أمريكا الشمالية كالوسطى .كىبضع الدايكوفوؿ للقيود أك اغبظر
يف الكثَت من البلداف كقد البفض استخدامو بصورة كبَتة خبلؿ العقد اؼبنصرـ (زىاء  41يف اؼبائة يف السنوات
من عاـ  3111اىل .)3193
 - 3كرغم أف البيانات اؼبختربية تشَت إىل أف الدايكوفوؿ ال يقاكـ التحلل يف اؼباء أك الركاسب يف الظركؼ
اؼبتعادلة أك القلوية بسبب التميو السريع عند قيم الرقم اؽبيدركجيٍت ىذه ،إال أف الدايكوفوؿ يعترب مقاكمان للتحلل
يف الظركؼ اغبامضية نظران ألف اآليسومر  -4،4الدايكوفوؿ (كىو اآليسومر السائد بنسبة قدرىا  41-41يف
اؼبائة) يستويف معيار مقاكمة التحلل يف اؼبياه اؼبعقمة عند رقم ىيدركجيٍت قدره  ،)UNEP, 2014( 1كاستنادان إىل
األدلة اؼبقدمة فإف الدايكوفوؿ يشكل على األرجح مصدران للقلق يف األجساـ اؼبائية اليت تسود فيها ظركؼ
ضبضية ربيعية .عبلكةن على ذلك فإف توجد أدلة من كاقع عدد من اختبارات احملاكاة يف الًتبة على مقاكمتو
للتحلل يف الًتبة ،كبعض نتائج ىذه االختبارات يشَت إىل أعمار أنصاؼ تتجاكز  941يومان .كأظهرت
الدراسات اؼبيدانية للتبدد يف الًتبة اليت أجريت يف فلوريدا ككاليفورنيا أعمار نصف للتبدد تًتاكح من  3إىل 992
يومان للدايكوفوؿ ( .)US EPA, 1998كتشَت األدلة التجريبية إىل أف التحلل األحيائي كالبلأحيائي يعتمداف على
قيمة الرقم اؽبيدركجيٍت يف اؼبكوف البيئي اؼبتلقي حيث تكوف أعمار األنصاؼ التحللية أروؿ يف الظركؼ
اغبمضية .كأبلغت العديد من الدراسات اؼبختربية عن سبعدف منخفض للدايكوفوؿ .كتظهر بيانات الرصد اغبديثة
أف الدايكوفوؿ مقاكـ للتحلل دبا يكفي النتقالو عرب اؼبدخبلت النهرية إىل البحار اؼبفتوحة ،كما أف الدايكوفوؿ
اكتشف يف ربقات ركاسب عميقة يعود تارىبها إىل عقود زمنية عديدة ماضية .كقاست إحدل الدراسات
الدايكوفوؿ يف اؼبنارق النائية (.)Zhong et al, 2012
 - 2كخلصت فرقة العمل التابعة للجنة األمم اؼبتحدة االقتصادية ألكركبا اؼبعنية باؼبلوثات العضوية الثابتة،
اليت تعمل يف إرار اتفاقية التلوث اعبوم البعيد اؼبدل عرب اغبدكد ،إىل أف موجز اؼبخارر يقدـ معلومات كافية
لدعم االستنتاج بأف الدايكوفوؿ مقاكـ للتحلل فيما يتعلق بالقيم اإلرشادية الواردة يف مقرر اؽبيئة التنفيذية
 3/9554اؼبستند إىل عمر النصف يف اؼبياه عند رقم ىيدركجيٍت قدره  1أك أقل .كخلصت فرقة العمل التابعة
للجنة األمم اؼبتحدة االقتصادية ألكركبا إىل أنو استنادان إىل بيانات مقاكمة التحلل كالًتاكم البيولوجي كالسمية

كبيانات رصد اؽبواء يف اؼبنطقة القطبية الشمالية فإف ىناؾ معلومات كافية تدؿ على أف ىذه اؼبادة ىي على
األرجح ذات آثار ضارة كبَتة بصحة اإلنساف ك/أك البيئة نتيجةن النتقاؽبا اعبوم البعيد اؼبدل .كيتضمن االستنتاج
كذلك رأيان معارضان من جانب أحد اػبرباء .كلذلك ُخلص إىل أف الدايكوفوؿ خببلؼ ذلك مقاكـ للتحلل دبا
يربر دراستو ضمن نطاؽ ىذه االتفاقية.
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 - 4كتًتاكح قيم معامل تفرؽ الدايكوفوؿ يف األككتانوؿ كاؼباء اؼببلغ عنها من  2,1إىل  .2,12كأكدت
بيانات التجارب قدرة الدايكوفوؿ على الًتكز البيولوجي يف األحياء اؼبائية .كتًتاكح عوامل الًتكز البيولوجي اؼببلغ
عنها يف أظباؾ الشمس ذات اػبياشيم الزرقاء كظبك الشبوط العاـ بُت  2 911ك .91 111كعند األخذ يف
االعتبار اغبالة الثابتة فإف معامل الًتكز البيولوجي يف أظباؾ الشمس ذات اػبياشيم الزرقاء يبلغ  .31 111كيف
اختبار كامل لدكرة اغبياة يف أظباؾ اؼبنوة الكبَتة الرأس كانت أعلى قيمة مبلحظة ؼبعامل الًتكز البيولوجي ىي
 .42 111كتظهر القيم العالية كالثابتة ؼبعامل الًتكز البيولوجي يف شكل عملية زبلص بطيئة من أنسجة األظباؾ
بعمر نصف يبلغ  22يومان .كتشَت تقديرات النماذج إىل أف الدايكوفوؿ يبكن أف يًتاكم يف األنواع اؼبائية بعوامل
تركز بيولوجي منمذجة أعلى من  1 111ؿ/كغم كزف كزف .كتظهر معامبلت التفرؽ بُت األككتانوؿ كاؼباء
كاألككتانوؿ كاؽبواء ،كىي مؤشرات على الًتاكم البيولوجي احملتمل يف اغبيوانات الربية فيما ىبص تقييم الفرز
للملوثات العضوية الثابتة ،أف الًتاكم البيولوجي يف األنواع الربية يبكن أف وبدث إذا مل يؤخذ األيض يف
االعتبار .أما فيما يتعلق بالثدييات فقد مت اإلببلغ عن أعمار أنصاؼ قدرىا  94يومان تقريبان.
ُ - 1درست نواتج التحلل يف موجز ـبارر الدايكوفوؿ .كنواتج التحلل الرئيسية للدايكوفوؿ اليت تتميز
دبقاكمة أعلى للتحلل منو تشمل البنزكفينوف الثنائي الكلور ) ،(DCBPكاؼبركب  -3،3ثاين كلوريد-4(-9،9-
كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ) ،(FW-152كالبنزىايدركؿ الثنائي الكلور ) ،(DCBHكىيدرككسيل -البنزكفينوف الثنائي
الكلور ) ،(OH-DCBPكحامض البنزيليك الثنائي الكلور ) .(DCBAكقد تراكم البنزكفينوف الثنائي الكلور،
كاؼبركب  -3،3ثاين كلوريد -4(-9،9-كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ،كالبنزىايدركؿ الثنائي الكلور يف الدراسات
على اؼباء كالركاسب كيبكن تصنيفها على أهنا مقاكمة للتحلل يف الركاسب .كأشارت ككالة ضباية البيئة يف
الواليات اؼبتحدة يف عاـ ( )3115إىل عمر نصف قدره  292يومان يف أنواع الًتبة لآليسومر -4،4
الدايكوفوؿ زائدان نواتج التحلل الرئيسية ،ك 23يومان لآليسومر  -4،3الدايكوفوؿ كحده يف ظركؼ قلوية ـبففة.
ككانت قيم معامل التفرؽ يف األككتانوؿ كاؼباء اؼبنمذجة للمستقلبات أقل من قيمة الفرز  .1كفيما ىبص
اؼبستقلبات (البنزكفينوف الثنائي الكلور ،كاؼبركب  -3،3ثاين كلوريد -4(-9،9-كلوريد فينيل) اإليثانوؿ،
كالبنزىايدركؿ الثنائي الكلور ،كىيدرككسيل -البنزكفينوف الثنائي الكلور) فقد أشار تقرير صادر عن ككالة ضباية
البيئة يف الواليات اؼبتحدة ( )3115إىل أف القيم التقديرية ؼبعامل التفرؽ يف األككتانوؿ كاؼباء تًتاكح من 2,52
إىل  .)EPISuite v.4.0( 4,45كأشار كيلي كآخركف ( )Kelly et al.( )3113إىل أف التضخم البيولوجي يف
السبلسل الغذائية الربية مهم على كجو اػبصوص نظران ألف ىذه اؼبستقلبات تتميز بقيم عالية ؼبعامل التفرؽ يف
األككتانوؿ كاؽبواء .كتقع قيم معامل التفرؽ يف األككتانوؿ كاؼباء كمعامل التفرؽ يف األككتانوؿ كاؽبواء ؽبذه
اؼبستقلبات ضمن آماد تدؿ على قدرة عالية للًتاكم البيولوجي يف الكائنات اغبية الربية كفقان لكيلي كآخرين
( )3113كالوكالة األكركبية للمواد الكيميائية ( .)3114كيف ظل عدـ كجود بيانات ذبريبية فقد اعتربت القدرة
التقديرية على الًتكز البيولوجي ،باستخداـ مبوذج كاحد من مباذج العبلقة الكمية بُت الًتكيب كالنشاط،
للمستقلب  -3،3ثاين كلوريد -4(-9،9-كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ( )o,p’-FW-152عالية (عامل الًتكز
البيولوجي  1,444ؿ/كغم لؤلظباؾ) .ككانت قيم السمية اغبادة للًتكيز اؼبميت النصفي للمركب -4،4
البنزكفينوف الثنائي الكلور كاؼبركب  -3،3-4،4ثاين كلوريد -4(-9،9-كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ألظباؾ الًتكتة
القزحية أعلى من  3,35ملغم/ؿ ك 1,34ملغم/ؿ فبا يدؿ على أف اؼبركب الثاين يتميز بسمية عالية لؤلظباؾ.
كقد أظهر اؼبستقلب  -4،4البنزكفينوف الثنائي الكلور فعالية عالية مضادة ؽبرمونات الذكورة يف ذبارب
األنابيب .كفيما يتعلق دبقاكمة التحلل الكلية كالقدرة على االنتقاؿ البعيد اؼبدل كاؼبسافة اؼبقطوعة اؼبميزة ككفاءة
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االنتقاؿ للمستقلبات فيمكن االستنتاج بأنو على الرغم من أف اؼبستقلبات تتميز دبقاكمة كلية أقل للتحلل مقارنةن
دبركب -4،4ال ػ ػ دم .دم .يت كاأللدرين كاإلندرين إال أهنا تتميز بقدرة تقديرية مساكية أك أعلى على االنتقاؿ
البعيد اؼبدل مقارنةن هبذه اؼبلوثات العضوية الثابتة اؼبعركفة .كبشكل خاص يستويف اؼبستقلب  -3،3ثاين
كلوريد -4(-9،9-كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ) (FW-152اؼبعايَت الواردة يف اؼبرفق داؿ خبصوص مقاكمة التحلل
كالًتاكم البيولوجي كالسمية ( ،)PBTكما أف ـبلفات الدايكوفوؿ ،دبا يف ذلك اؼبركب ( ،)FW-152تستويف على
األرجح معايَت االنتقاؿ البعيد اؼبدل.
 - 2كقد تأكدت قدرة الدايكوفوؿ على االنتقاؿ البعيد اؼبدل عرب معلومات الفرز من التجارب الفيزيائية
كالكيميائية كمن أعمار األنصاؼ التحللية التقديرية يف اؽبواء ،كمن تطبيق مباذج االنتقاؿ البعيد اؼبدل كبيانات
الرصد من اؼبنارق النائية .كسبثل عملية األكسدة يف الغبلؼ اعبوم عن رريق جذكر اؽبيدرككسيل مساران ؿبتمبلن
للتخلص من الدايكوفوؿ يف الغبلؼ اعبوم .كاعتمادان على تركيزات جذكر اؽبيدرككسيل فإف أعمار األنصاؼ
تًتاكح من  2,9إىل  4,3يوـ.
 - 3كأظهرت نتائج االنتقاؿ البعيد اؼبدل أف الدايكوفوؿ يبكن أف ينتقل إىل منارق نائية بكفاءة معتدلة
كأنو يتمتع بقدرة منمذجة عالية للًتاكم يف بيئة اؼبنطقة القطبية الشمالية .كرغم أف معلومات الرصد من اؼبنارق
النائية ؿبدكدة إال أف االنتقاؿ عن رريق اؽبواء كمياه البحر إىل أعايل اؼبنطقة القطبية الشمالية يُظهر أف
الدايكوفوؿ يبكن اكتشافو يف منارق بعيدة جدان عن مصادره بسبب قدرتو على االنتقاؿ البعيد اؼبدل .كال
ربتوم اؼبؤلفات على قياسات من الكائنات اغبية يف اؼبنارق النائية .كمن بُت األسباب األخرل الصعوبات اليت
تكتنف عملية ربليل الدايكوفوؿ بصورة جيدة.
 - 4كيف معظم دراسات الرصد البيئي اغبديثة ال يتم قياس الدايكوفوؿ بصورة مباشرة لكن يستدؿ على
استخداـ الدايكوفوؿ من خبلؿ قياس نسبة آيسومرم الػ ػ دم .دم .يت ) ،(o,p'-DDT/p,p'-DDTفبا يؤدم إىل
االستنتاج بأف الدايكوفوؿ ىو أحد مصادر التلوث اغبايل بالػ ػ دم دم يت على األقل يف منارق استخداـ
الدايكوفوؿ .بيد أف استخداـ نسب اآليسومرين لتحديد مصادر الػ ػ دم .دم .يت (الػ ػ دم .دم .يت التقٍت أك
الدايكوفوؿ) يتأثر بالتحلل التفاضلي لآليسومرين يف ـبتلف الوسائط كاختبلؼ الذكبانية يف اؼباء كضغط البخار
لكبل اآليسومرين .كعلى ىذا األساس فإف استخداـ النسب لتحديد مصدر ال ػ ػ دم .دم .يت هبب أف يتم حبذر.
 - 5كفيما يتعلق باألخطار البيئية يصنَّف الدايكوفوؿ كفقان للنظاـ العاؼبي اؼبنسق على أنو مادة سامة جدان
لؤلحياء اؼبائية ) (H400كعلى أنو مادة سامة جدان لؤلحياء اؼبائية مع كجود تأثَتات رويلة األجل ) .(H410كأدىن
تأثَت حاد مبلحظ (تأثَت فبيت متوسط -ؼبدة  52ساعة) كأدىن تأثَت مزمن مبلحظ (تركيز ليس لو تأثَت مبلحظ
ؼبدة  51يومان) على ـبتلف أنواع األظباؾ ىو  1,193ك 1,1144ملغم/ؿ على التوايل.
 - 91أظهر الدايكوفوؿ تأثَتات على اإلقباب منها ترقق قشرة البيض كإضفاء صفات أنثوية على األجنة
الذكور للطيور .كقد أكتشف كجود الدايكوفوؿ ،البنزكفينوف الثنائي الكلور ،كاؼبركب  -3،3ثاين كلوريد-9،9-
( -4كلوريد فينيل) اإليثانوؿ يف بيض الطيور فبا يدؿ على انتقالو من األـ إىل النسل .كاكتشف كجود
الدايكوفوؿ كذلك يف العديد من اؼبكونات البيئية كالكائنات اغبية .كفيما يتعلق بالًتكيزات اؼبختربية اؼبؤثرة اؼبزمنة
كاغبادة اؼببلغ عنها للدايكوفوؿ (مثبلن الًتكيز الذم ليس لو تأثَت مبلحظ على األظباؾ  1,1144ملغم/ؿ) فإف
الًتكيزات البيئية اؼبكتشفة يف األجساـ اؼبائية يف منارق استخداـ الدايكوفوؿ (1,1114 - 1,1115
ملغم/ؿ )Bishnu et al. 2009 ،يبكن أف تشَت إىل القدرة على إحداث آثار ضارة باألحياء الربية على النطاقُت
احمللي كاإلقليمي.
6

UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.1

 - 99سبت دراسة استقبلب الدايكوفوؿ يف جرذاف اؼبخترب .فبعد تناكؿ الدايكوفوؿ يتوزع بصورة تفاضلية إىل
األنسجة الدىنية كلكن أيضان إىل العضبلت كالرئتُت كاػبصيتُت كالكبد كالدماغ كالقلب كيتم التخلص منو بصورة
أساسية عن رريق الرباز .كقد اتضح أف الدايكوفوؿ يبقى لفًتة أروؿ يف األنسجة الدىنية إلناث اعبرذاف .أما يف
اإلنساف فقد اكتشف كجود الدايكوفوؿ أك نواتج ربللو يف حليب األـ كالدـ كاللبأ كاألنسجة الدىنية بكميات
ضئيلة تقاس بنانوغراـ/غم أك نانوغراـ/مل(Haraguchi et al. 2009, Lessenger & Riley, 1991, Wang et al. .
) .2011, Lucardo et al. 2013b, Wang et al. 2014كأكتشف أقصى تركيز كقدره  115نانوغراـ/غم يف األنسجة
الدىنية ).(Wang et al. 2011
 - 93يُظهر الدايكوفوؿ ظبية حادة معتدلة يف الثدييات .كاألعراض العامة للتسمم بالدايكوفوؿ تشمل
البفاض النشاط البدين كالًتنح كاػبموؿ كالنُعاس كاإلعياء كاالرذبافات اؼبتقطعة .كيؤثر التسمم اؼبزمن على الكبد
كالغدة الدرقية كالغدة الكظرية كالدماغ كالقلب كاػبصيتُت .كأظهر عدد من التجارب يف الدراسات على األنابيب
كجود تفاعل مع نظاـ الغدد الصماء كأنشطة ربط الربكتينات كالنشاط اإلنزيبي كالتداخل مع اؼبواد الكيميائية
األخرل .كيف أكركبا ُكضعت قائمة باألكلويات فيما ىبص اؼبواد الكيميائية اؼبعيقة لعمل الغدد الصماء من أجل
اؼبساعدة يف إقباز العمل اؼبتعلق باؼبواد الكيميائية ذات األكلوية القصول .كمن الفئات الفرعية اليت نُظر فيها:
الفئة ( :9أدلة على كجود نشاط معيق لعمل الغدد الصماء يف نوع كاحد على األقل باستخداـ حيوانات
سليمة) ،أك الفئة ( 3توفر بعض األدلة على األقل من ذبارب ـبتربية على كجود نشاط بيولوجي يعمل على
إعاقة عمل الغدد الصماء) أك الفئة ( 2عدـ كجود أدلة على كجود نشاط معيق لعمل الغدد الصماء أك عدـ
توفر بيانات) .ككفقان الستعراض لؤلدلة اؼبتاحة فقد كضع الدايكوفوؿ يف الفئة  3فيما ىبص األحياء الربية كيف
الفئة  2فيما ىبص اإلنساف ( .)DHI, 2007كتناكؿ كورتنكامب كآخركف ()Kortenkamp et al( )3193
الدايكوفوؿ مؤخران بوصفو مثاالن ،يف تقييم أكسع نطاقان ،للمواد اليت وبتمل أف تكوف معيقة لعمل الغدد الصماء
يف أكركبا كأشاركا إىل دراسة أجراىا ركبرتس ( )3113للسمية العصبية التطورية للدايكوفوؿ عند األرفاؿ من
خبلؿ اآلليات اؼبعيقة لعمل الغدد الصماء.
 - 92كتوجد بعض األدلة على السمية العصبية كالتأثَت على األعصاب كعلى اإلقباب .كقد كجد تقييم
الدايكوفوؿ الذم أجرتو الوكالة الدكلية لبحوث السرراف ( )9554أنو ال يبكن إجراء تقييم شامل لقدرة
الدايكوفوؿ على إحداث الطفرات ،كما توجد أدلة ؿبدكدة على أنو مادة مسررنة يف حيوانات التجارب
كبيانات غَت كافية لتقييم قدرة الدايكوفوؿ على إحداث السرراف يف اإلنساف .كأظهرت الدراسات الوبائية
اغبديثة أف التعرض للدايكوفوؿ يرتبط دبعدؿ إصابة أعلى بسرراف الربكستاتا .كالحظت بعض الدراسات الوبائية
كجود ارتبارات بُت التعرض للدايكوفوؿ كسرراف الربكستاتا عند الرجاؿ كاللوكيميا كمرض ىودجُت كاضطرابات
التوحد عند األرفاؿ .بيد أف القيود على ىذه الدراسات تعيق ربديد عبلقات سببية ؿبددة .كتظهر ىذه
الدراسات الوبائية القلق من أف اآلثار الضارة اؼبرتبطة بالتعرض للدايكوفوؿ يبكن أف ربدث أيضان يف اإلنساف.
كأظهرت تقييمات اؼبخارر على اؼبستهلكُت ،بشكل كاضح ،ذباكز اغبدكد القصول اؼبقبولة للتعرض بعدة قيم
أسية ).(EFSA 2011
 - 94كاستنادان إىل اػبواص األساسية للدايكوفوؿ فإنو يؤدم على األرجح إىل حدكث آثار شديدة الضرر
بالبيئة كقد يؤدم إىل حدكث آثار شديدة الضرر بصحة اإلنساف ،نتيجةن النتقالو البيئي البعيد اؼبدل ، ،دبا يربر
ازباذ إجراء عاؼبي بشأنو.
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مقدمة
 - 91يف أيار/مايو  3192قدـ االرباد األكركيب كدكلو األعضاء اقًتاحان بإدراج الدايكوفوؿ يف اؼبرفقات ألف
ك/أك باء ك/أك جيم باتفاقية استكهومل ( ،)UNEP/POPS/POPRC.9/3نظرت فيو عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية
الثابتة يف اجتماعيها التاسع كالعاشر الذين عقدا يف تشرين األكؿ/أكتوبر  3192ك.3194
 - 92الدايكوفوؿ ىو مبيد حلم كلورم عضوم كرُرح بصورة ذبارية يف عاـ .)WHO 1996( 9511
كاستخدمت ىذه اؼبادة أساسان يف شرؽ كجنوب شرؽ آسيا ،كساحل البحر األبيض اؼبتوسط كأمريكا الشمالية
كالوسطى ( .)Li et al. 2014aكتشمل االستخدامات اؼبستهدفة للدايكوفوؿ الثمار كاػبضركات كنباتات الزينة
كاحملاصيل اغبقلية كالقطن كشتوؿ شجرة عيد اؼبيبلد كاؼبباين كاإلنشاءات غَت الزراعية ( US EPA 1998, Li et al.
 .)2014aكفيما يتعلق بطريقة العمل يف الكائنات اغبية اؼبستهدفة أبلغت منظمة الصحة العاؼبية يف عاـ ()9552
عن أف الدايكوفوؿ وباكي عملية انتقاؿ اإلشارات العصبية يف احملاكر العصبية ،كيعتقد أف ذلك مرتبط بتثبيط
إنزيبات األدينوزين ترايفوسفاتيز ( )ATPasesيف اعبهاز العصيب اؼبركزم .كتتطابق عبلمات التسمم مع تثبيط علم
اعبهاز العصيب اؼبركزم ،بيد أف عبنة العمل اؼبعنية دبقاكمة مبيدات اغبشرات صنفت رريقة العمل فيما يتعلق
بفعالية الدايكوفوؿ على أهنا غَت معركفة أك غَت مؤكدة ( .)IRAC 2008 cited in US EPA 2009كأبلغ سانشيز
كآخركف ( )3191عن أف الدايكوفوؿ يعمل كمثبط النتقاؿ اإللكًتكنات يف اؼبيتوكوندريا.

2-2

الهوية الكيميائية
 - 93يتكوف الدايكوفوؿ من آيسومرين -4،4 :الدايكوفوؿ ك -4،3الدايكوفوؿ .أما اؼبنتج التقٍت (بنسبة
نقاء قدرىا  51يف اؼبائة) فهو زيت بٍت لزج يتكوف من اآليسومر  -4،4الدايكوفوؿ بنسبة  41-41يف اؼبائة
كاآليسومر  -4،3الدايكوفوؿ بنسبة  31-91يف اؼبائة مع كجود  94من الشوائب األخرل اؼببلغ عنها.
كيشتمل الشكل األنقى عادةن على دايكوفوؿ بنسبة تزيد عن  51يف اؼبائة ككمية تقل عن  1,9يف اؼبائة من
الػ ػ دم .دم .يت كالشوائب اؼبرتبطة بو (ال ػ ػ دم .دم .يت الكلي أم ال ػ ػ دم .دم .يت كال ػ ػ ػ دم .دم .إم
كال ػ ػ دم .دم .دم) ( .)WHO 1996انظر اعبدكؿ  9-9-9ك 3-9-9لبلربلع على اؽبوية الكيميائية
للدايكوفوؿ كنواتج التحلل .كترد معلومات إضافية أيضان عن مستقلبات الدايكوفوؿ يف اعبدكؿ  3من كثيقة
اؼبعلومات .UNEP/POPS/POPRC.11/INF/15
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 اؽبوية الكيميائية للدايكوفوؿ-9-9-9 اعبدكؿ
الدايكوفوؿ
االسم العاـ
كلوريد فينيل) اإليثانوؿ-4( ثاين-9،9-ثالث كلوريد-3،3،3 االسم لدل االرباد الدكيل
(9)
Benzenemethanol, 4-chloro-α-(4-chlorophenyl)-α-(trichloromethyl)- (CAS Registry)
للكيمياء البحتة كالتطبيقية
4-chloro-alpha-(4-chlorophenyl)-α-(trichloromethyl) benzene-methanol (WHO, 1996)
االسم الكيميائي يف دائرة
1,1-bis(4'-chlorophenyl)2,2,2-trichloroethanol (UNEP/POPS/POPRC.9/3)
:اؼبستخلصات الكيميائية
1,1-bis(4-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethanol and 1-(2-chlorophenyl)-1- (4chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethanol ('p’ p'- and o,p'-isomer) (US EPA, 1998)

األظباء األخرل

)– الدايكوفوؿ4،3( 91212-42-5  الدايكوفوؿ)؛-4،4( 991-23-3

رقم السجل يف دائرة
اؼبستخلصات الكيميائية

1,1-bis(chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethanol; 4-chloro-α-(4-chlorophenyl)-α(trichloromethyl)-; Acarin; Benzenemethanol; Carbax; Cekudifol; CPCA; Decofol;
Dicaron; Dichlorokelthane; Dicomite; Difol; DTMC; ENT 23648; FW293; Hilfol; Hilfol

األظباء التجارية

18.5 EC; Kelthane; Kelthanethanol; Kelthane A; Kelthane (DOT); Kelthane Dust Base;
Kelthane 35; Milbol; Mitigan; p,p-dicofol; NA2761 (DOT); NCI-C00486 (WHO, 1996).
C14H9Cl5O

231,45

الصيغة اعبزيئية
الوزف اعبزيئي

الصيغتاف الًتكيبيتاف
 الدايكوفوؿ-4،4
991-23-3 :رقم السجل

 الدايكوفوؿ-4،3
91212-42-5 :رقم السجل

لآليسومرين

.http://www.cas.org/content/chemical-substances
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اعبدكؿ  :3-9-9اؽبوية الكيميائية لنواتج التحلل البيئي للدايكوفوؿ (اؼبصدر:
)CAS REGISTRY 2015; Chemspider 2015
االسم الكيميائي

الوزف اعبزيئي
(غم/موؿ)

اؼبادة الكيميائية (رقم
التسجيل يف دائرة
اؼبستخلصات)

 -4،4البنزكفينوف الثنائي الكلور

319

o,p'-DCBP
)(85-29-0

 –4،3البنزكفينوف الثنائي الكلور

319

p,p’-FW-152

 -9،9ثاين ( -4كلوريد فينيل)-
-3،3ثاين كلوريد اإليثانوؿ

222

o,p'-FW-152

-3(-9كلوريد فينيل)-4(-9-
كلوريد فينيل)-3،3-ثاين كلوريد
اإليثانوؿ

222

p,p’-DCBH
)(90-97-1

 -4،4البنزىايدركؿ الثنائي الكلور

312

o,p'-DCBH
)(43171-49-9

 -4،3البنزىايدركؿ الثنائي الكلور

312

o,p'-DCBA

 -4،3حامض البنزيليك الثنائي
الكلور

353

p,p’-DCBA
)(23851-46-9

ثاين(-4كلوريد
فينيل)(ىايدرككسي) حامض
اػبليك،
 -4،4حامض البنزيليك الثنائي
الكلور

353

-2ىيدرككسي-4،4-البنزكفينوف
الثنائي الكلور

323

p,p’-DCBP
)(90-98-2

’3-OH-p,pDCBP

10
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الخواص الفيزيائية والكيميائية
 - 94يتميز الدايكوفوؿ بذكبانية يف اؼباء قدرىا زىاء  9ملغم/ؿ كبضغط خبار منخفض .كيشَت ثابت قانوف
ىنرم إىل تطاير ضئيل من اؼباء ،كما أف من غَت اؼبتوقع أف يشكل التطاير من أسطح الًتبة الرربة عملية مصَتية
مهمة ( .)HSDB 2015بيد أف القيم اؼببلغ عنها تتفاكت بشكل كبَت (انظر اعبدكؿ  ،)3-9-9كقد أشار زىونغ
كآخركف ( )3194إىل أف البفاض ثابت قانوف ىنرم كارتفاع قيمة معامل تفرؽ الدايكوفوؿ يف األككتانوؿ كاؼباء
تساعد يف إزالة الدايكوفوؿ من الغبلؼ اعبوم ،ككذلك تفرؽ الدايكوفوؿ يف مياه البحر .كإذا تصاعد
الدايكوفوؿ يف اؽبواء فإف ضغط البخار  1-91 × 1,2عند درجة حرارة ْ 31ـ يشَت إىل أف الدايكوفوؿ سيكوف
موجودان يف الطورين البخارم كاعبسيمي يف الغبلؼ اعبوم ( .)HSDB 2015كيبتص الدايكوفوؿ الضوء الذم يزيد
رولو اؼبوجي عن  351نانومًت (.)HSDB 2015
اعبدكؿ  :2-9-9خواص فيزيائية ككيميائية ـبتارة
الخاصية

النتائج

المصدر

نقطة الذكبافْ ،ـ

33,1

)Mackay et al. (2006

نقطة الغليافْ ،ـ

941
952
331

الكثافة ،غم/سم2
الذكبانية يف اؼباء ،ملغم/ؿ،
عند ْ 31ـ
ضغط البخار ،باسكاؿ،
عند ْ 31ـ
ثابت قانوف ىنرم

9,41
1,4
9,23

)Tomlin (2001) in Rasenberg (2003
)0.1 mmHg, Mackay et al. (2006
)360 mmHg, tech., Mackay et al. (2006
665 Pa, UNEP/FAO/RC/CRC.2/14/Add.4
)Tomlin (1994) in Mackay et al. (2006
)Mackay et al. (2006
)US EPA (2009
191
4-

× 1,2
91 × 3,1

 1-91 × 1,22باسكاؿ ـ/2موؿ
(ْ 31ـ)
 3-91 × 3,41باسكاؿ ـ/2موؿ
(ْ 31ـ)
 3-91 × 9,44ضغط جوم ـ/3موؿ

معامل التفرؽ يف
األككتانوؿ/اؼباء

2,1
4,34 - 2,14
1,13 - 4,14
1,13
2,12

معامل التفرؽ يف الكربوف
العضوم/اؼباء

2,4

معامل التفرؽ يف اؽبواء/اؼباء 1,19-
معامل التفرؽ يف
اؽبواء/األككتانوؿ

4,5
5,2
91,12

)Mackay et al. (2006
PPDB (2012) in UNEP/POPS/POPRC.8/INF/13
)Mackay et al. (2006
PPDB (2012) cited in UNEP/POPS/POPRC.8/
INF/13, Saito et al. 1993 cited in Zhong et al.
)(2014
)US EPA (1998
)Kelly et al. (2007
)Mackay et al. (2006
)Rasenberg (2003
Li et al (2014a, Supporting Information),
measured value recommended by EPI SUITE TM
US EPA (2009), measured value
)US EPA (2009
UNEP/POPS/POPRC.8/INF/13 (measured value
)recommended by EPI Suite v 4.0
)Kelly et al. (2007
UNEP/POPS/POPRC.8/INF/13 (estimated value,
)EPI Suite v 4.0
)Li et al (2014a, Supporting Information
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اعبدكؿ  :4-9-9خواص فيزيائية ككيميائية ـبتارة لنواتج التحلل
االسم

الذوبان في الماء

البنزكفينوف الثنائي الكلور
اؼبركب

()FW-152

البنزىايدركؿ الثنائي الكلور
حامض البنزيليك الثنائي الكلور
اؼبركب

()3-OH DCBP

 2,4ملغم/ؿ عند ْ 31ـ
ب
 3,4ملغم/ؿ

معامل التفرق في األوكتانول
والماء
أ
4,44
ب
( 4,23ذبرييب)

ب

 9,2ملغم/ؿ عند ْ 31ـ
 9,4ملغم/ؿ
 34,2ملغم/ؿ عند ْ 31ـ
ب
 95,3ملغم/ؿ
 55,3ملغم/ؿ عند ْ 31ـ
ب
 212,15ملغم/ؿ
 21,3ملغم/ؿ عند ْ 31ـ
ج
()WSKOWv1.42
ج
 321,5ملغم/ؿ

4,41
ب

4,1

ب

2,14

أ

أ

50,,5-

أ

4,422-

أ

2,414-

أ

ب

3,512-

أ

4,242-

2,52
4,91

معامل التفرق في الهواء
والماء

ب

ب

أ

أ ،US EPA (2009) -القيمة القصول مشتقة باستخداـ برنامج اكبوين ()EPIsuite
بChemspider (2015) -
جEPISUITE (2015) -

الطريقة التحليلية
 - 95ىناؾ العديد من الصعوبات اليت تؤثر على ربليل الدايكوفوؿ ،كىي صعوبات هبب كضعها يف االعتبار
عند تقييم موثوقية نتائج الدراسات :فالدايكوفوؿ يتكسر حراريان أثناء التحليل ،كيبكن أف يتحلل إىل -4،4
البنزكفينوف الثنائي الكلور ،كمن غَت اؼبمكن سبييزه عن مصادر البنزكفينوف الثنائي الكلور األخرل عند اكتشاؼ
كجود األخَت فقط ،علمان بأف  -4،4البنزكفينوف الثنائي الكلور ىو أيضان أحد نواتج ربلل الكلوركبنزايبلت،
كالكلوركبركبيبلت ،كال ػ دم .دم .يت ( .)US EPA 2009كيبكن للبنزكفينوف الثنائي الكلور أف يتحلل أيضان عندما
يكوف الرقم اؽبيدركجيٍت عاليان ( .)EURL-SRM 2013أما إذا مل تتضمن دراسة ربليل الدايكوفوؿ قياسات
ؼبستويات البنزكفينوف الثنائي الكلور فإف النتائج قد تفضي إىل تقديرات أقل على األرجح لًتكيزات الدايكوفوؿ
اؼبوجود .إف حساسية الدايكوفوؿ لبلستشراب الغازم كالقياس الطيفي الكتلي اؼبزدكج ( )LC-MS/MSضعيفة
جدان كلذلك ُوبلَّل ىذا اؼبركب عادةن عن رريق االستشراب الغازم (( )GCمثبلن باستخداـ مكشاؼ اإللكًتكنات
احملتجزة أك مكشاؼ الطيف الكتلي) .كمن الصعوبة إجراء التحليل عن رريق االستشراب الغازم بسبب القابلية
اؼبتدنية لتكرار ربلل الدايكوفوؿ داخل اؼبدخل الساخن عبهاز االستشراب الغازم كـبارر حدكث ربلل كامل.
كأقبع رريقة للتخلص من صبيع مصادر األخطاء اؼبذكورة أعبله تتمثل يف استخداـ الدايكوفوؿ اؼبوسوـ بالنظائر
اؼبشعة (مثبلن الدايكوفوؿ  -دم )4كمعيار داخلي ( .)EURL-SRM 2013كشبة دراسة أجراىا إنج كآخركف
( )Eng et al( )3192عاعبت ىذه اؼبسألة فيما ىبص رصد اؽبواء باستخداـ رريقة جديدة نتجت عنها
قياسات موثوقة للدايكوفوؿ عن رريق أخذ عينات سالبة من اؽبواء عرب منهجية تضمن التحويل الكامل
للدايكوفوؿ اىل البنزكفينوف الثنائي الكلور.
 - 31كمن شأف إجراءات االستخبلص كالنظافة اليت يستخدـ فيها اؼباء كاؼبذيبات األخرل ،مثل
األسيتونيًتيل ،أف تؤدم إىل ربلل الدايكوفوؿ ( .)Spain, 2006كىناؾ رريقة بديلة تساعد يف تقييم الدايكوفوؿ
12
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يف عمليات الرصد البيئي كؽبا عبلقة باستخداـ آيسومرات الدم .دم .يت .كعندما يكوف ىناؾ اختبلؼ يف
نسب آيسومرات الدم .دم .يت يف الدم .دم .يت التقٍت ( -4،3الدم .دم .يت-4،4/ال ػ دم .دم .يت)
كالدايكوفوؿ فإف من اؼبمكن استخداـ عملية رصد آيسومرات الدم .دم .يت الستنتاج كمية اإلربلقات ذات
الصلة بالدايكوفوؿ .بيد أنو نظران ألف مسارات التحلل يف الًتبة كالركاسب كاؼبياه يبكن أف زبتلف اعتمادان على
الظركؼ البيئية احملددة فإنو يتعُت أخذ اغبذر عند تطبيق ىذه اؼبنهجية كعند تفسَت النتائج( .انظر الفرع -2-3
.)9
1-2

استنتاج لجنة االستعراض بشأن المعلومات الواردة في المرفق دال
 - 39قيَّمت عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة االقًتاح بشأف الدايكوفوؿ
كفقان للمتطلبات الواردة يف اؼبرفق داؿ باتفاقية استكهومل يف اجتماعيها التاسع كالعاشر يف ركما .كيف مقرر عبنة
استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة  2/91 -خلصت اللجنة إىل أف الدايكوفوؿ يستويف معايَت الفرز احملددة يف
اؼبرفق داؿ .كقررت اللجنة أيضان إنشاء فريق عامل ـبصص لكي يواصل استعراض االقًتاح كيعد مشركع موجز
ـبارر كفقان للمرفق ىاء من االتفاقية .كيف االجتماع اغبادم عشر للجنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة نوقش
مشركع موجز اؼبخارر كجرل االتفاؽ يف اؼبقرر ؿ.ا.ث  3/99 -على إرجاء ازباذ قرار بشأف مشركع موجز
ـبارر الدايكوفوؿ اىل االجتماع الثاين عشر للجنة.
()UNEP/POPS/POPRC.9/3

3-2

مصادر البيانات
 - 33يستند مشركع موجز اؼبخارر إىل مصادر البيانات التالية:
(أ) اقًتاح مق ػ ػ ػ ػ ػ ػدـ م ػ ػ ػ ػ ػ ػن االربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاد األكركب ػ ػ ػ ػ ػي كدكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو األعضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاء األر ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ ف ػ ػ ػ ػ ػي االتفاقيػ ػ ػة
(3192 ،)UNEP/POPS/POPRC.9/3, UNEP/POPS/POPRC.7/INF/3؛
(ب) مقرر عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة  2/91 -الصادر عن اللجنة3194 ،؛
(ج) صحيفة كقائع الدايكوفوؿ،

UNEP/POPS/POPRC.8/INF/13

[(http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/POPRCMeetings/POPRC8/POPRC7
)WorkingDocuments/tabid/2801/Default.aspx, 2015-01-15

(د) اؼبعلومات اليت قدمتها األرراؼ كاؼبراقبوف كفقان للمرفق ىاء من االتفاقية :ألبانيا ،كالصُت،
كإكوادكر ،كالسويد ،كصربيا ،ككينيا ،كمايل ،كىولندا ،كالواليات اؼبتحدة األمريكية ،كالياباف ،كالشبكة الدكلية
للقضاء على اؼبلوثات العضوية الثابتة ،كشبكة العمل اؼبعنية دببيدات اآلفات ،كؾبلس اإلنويت القطيب؛
(ق) ىذه اؼبعلومات متاحة على اؼبوقع الشبكي لبلتفاقية.
(http://chm.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC10/POPRC10F
ollowup/Dicofol(AnnexEinformation)/tabid/4293/Default.aspx, 2015-01-15).

(ك) الربنامج الدكيل للسبلمة الكيميائية ،الدايكوفوؿ ،صحائف بيانات منظمة الصحة العاؼبية/الفاك
عن مبيدات اآلفات ذات الرقم  49منظمة الصحة العاؼبية .جنيف ،سبوز/يوليو 9552
))http://www.inchem.org/documents/pds/pds/pest81_e.htm, 2015-01-15
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(ز)

عبنة أكسبار .3113 ،سلسلة اؼبواد اػبطرة ،الدايكوفوؿ.

)(http://www.ospar.org/v_publications/download.asp?v1=p00150, 2015-01-15

(ح) ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية .9554 ،قرار أىلية التسجيل ،الدايكوفوؿ.
)(http://www.ospar.org/v_publications/download.asp?v1=p00150, 2015-01-15

(ط) ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية .3115 ،ـبارر استخداـ الدايكوفوؿ على
الضفادع اغبمراء السوؽ يف كاليفورنيا كاؼبهددة باالنقراض على اؼبستول الفدرايل ()Rana aurora draytonii
(.)http://www.epa.gov/espp/litstatus/effects/redleg-frog/dicofol/analysis.pdf, 2015-01-15
إضافةن إىل مصادر اؼبعلومات أعبله أج ِرم حبث يف اؼبؤلفات عن قواعد البيانات العامة كركز على اؼبؤلفات
العلمية اغبديثة .كقد أدرجت قواعد البيانات التالية :قاعدة بيانات إيكوتوكسيكولوجي ،قاعدة بيانات كقاية
النباتات يف االرباد األكركيب ،قاعدة بيانات مبيدات اآلفات يف اؽبيئة األكركبية لسبلمة الغذاء ،قاعدة بيانات
بودبيد ( ،)Pubmedقاعدة بيانات اؼبصَت البيئي يف سايركز ،البوابة اإللكًتكنية الكيميائية ؼبنظمة التعاكف كالتنمية
يف اؼبيداف االقتصادم ،توكسنت ،قاعدة بيانات فعالية اؼبواد السررنة ،قاعدة بيانات نييت ( ،)NITEغيستس
( ،)GESTISمكتبة كشبكات معلومات ىوليس لقاعدة بيانات اؼبعارؼ ،منظمة الصحة العاؼبية ،إنكيم
( )Inchemالربنامج الدكيل بشأف السبلمة الكيميائية ،قواعد بيانات ربلل اؼبواد اغبفازة البيولوجية/التحلل
البيولوجي ،قاعدة بيانات مبيدات اآلفات يف شبكة العمل اؼبتعلق دببيدات اآلفات ( ،)PANؿبرؾ غوغل للبحث
العلمي ،ؿبرؾ البحث اعبامعي (( )U:searchصبيع الدكريات اإللكًتكنية).
4-2

حالة المادة الكيميائية في إطار االتفاقيات الدولية
 - 32ىبضع الدايكوفوؿ لعدد ؿبدكد من اؼبعاىدات كاالتفاقيات الدكلية:
اقًتح إضافة الدايكوفوؿ اىل اؼبرفق األكؿ (حظر اإلنتاج
(أ) يف كانوف األكؿ/ديسمرب ُ 3115
كاالستخداـ) بربكتوكوؿ آرىوس بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة يف إرار اتفاقية التلوث اعبوم البعيد اؼبدل عرب
اغبدكد .كخلصت فرقة العمل اؼبعنية باؼبلوثات العضوية الثابتة (باستثناء خبَت كاحد) اىل أف الدايكوفوؿ يستويف
القيم العددية اإلرشادية ؼبقرر اؽبيئة التنفيذية  .3/9554بيد أنو مل يُتخذ بعد أم إجراء هنائي بشأف الدايكوفوؿ
يف إرار بركتوكوؿ اؼبلوثات العضوية الثابتة التابع التفاقية التلوث اعبوم البعيد اؼبدل عرب اغبدكد كذلك اىل حُت
دراسة اؼبسألة بصورة إضافية يف إرار اتفاقية استكهومل .كيف كانوف األكؿ/ديسمرب  3192قررت اؽبيئة التنفيذية
التفاقية التلوث اعبوم البعيد اؼبدل عرب اغبدكد إرجاء أم مناقشات بشأف الدايكوفوؿ اىل ما بعد اؼبؤسبر السابع
لؤلرراؼ يف اتفاقية استكهومل يف عاـ ( )3(3191معلومات اؼبرفق ىاء لعاـ  3191من الواليات اؼبتحدة
األمريكية)؛
(ب) كأدرجت عبنة أكسبار الدايكوفوؿ يف قائمة اؼبواد الكيميائية ذات األكلوية (حبلوؿ عاـ .)3114
كيبكن اغبصوؿ على اؼبزيد من اؼبعلومات من الرابطhttp://www.ospar.org/ :؛

()3
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(ج) كيف عاـ  3193قررت عبنة استعراض اؼبواد الكيميائية التابعة التفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق
إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،أنو ال
يزاؿ يتعُت ،فيما ىبص الدايكوفوؿ ،تقدًن إخطار من منطقة أخرل خاضعة إلجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم،
كلذلك فإنو ال يوصى يف ىذا الوقت بإدراج الدايكوفوؿ يف اؼبرفق الثالث باالتفاقية؛
(د) كمنذ عاـ  3115أصبحت اإلعفاءات احملددة ؼبادة الػ دم .دم .يت اؼبدرجة يف اؼبرفق باء
باتفاقية إستكهومل بوصفها مادة كسيطة يف عملية إنتاج الدايكوفوؿ ،غَت سارية كمل يعد باإلمكاف إجراء عمليات
تسجيل جديدة فيما يتعلق هبذه اإلعفاءات .بيد أنو ال يزاؿ يُسمح بإنتاج كاستخداـ الػ دم .دم .يت كمادة
كسيطة ضمن نظاـ مغلق ؿبدد اؼبوقع يتم ربويلها كيميائيان يف عملية تصنيع مواد كيميائية أخرل ال تُظ ِهر ،عند
األخذ يف االعتبار اؼبعايَت الواردة يف الفقرة  9من اؼبرفق داؿ ،خصائص اؼبلوثات العضوية الثابتة ،شريطة تقدًن
إخطار إىل األمانة.

-1

معلومات وجيزة ذات صلة بموجز المخاطر

2-1

المصادر

 2-2-1اإلنتاج واالتجار والمخزونات
 - 34ظل الدايكوفوؿ يُصنَّع من الػ دم .دم .يت التقٍت عن رريق إضافة اؽبيدرككسيل اىل الػ دم .دم .يت
( .)van de Plassche et al. 2003كتوجد يف العديد من البلداف لوائح تتعلق دبجموع الػ دم .دم .يت الكلي يف
الدايكوفوؿ التجارم .كتقضي مواصفات منظمة األغذية كالزراعة (الفاك)/منظمة الصحة العاؼبية ()123/TC/S/F
( )9553بأف ؾبموع الػ دم .دم .يت الكلي أقل من  1,9يف اؼبائة .كيف االرباد األكركيب كأسًتاليا كالربازيل
ككندا كالواليات اؼبتحدة كالياباف يساكم اغبد األقصى  1,9يف اؼبائة ( .)van de Plassche et al. 2003كأشار كيو
كآخركف ( )3111إىل أف اؼبتطلبات القانونية يف الصُت بشأف شوائب الػ دم .دم .يت تقضي بأال تتعدل
نسبتها  1,1يف اؼبائة من الدايكوفوؿ التقٍت كأال تتعدل  1,9يف اؼبائة من الدايكوفوؿ الًتكييب حبلوؿ عاـ
 .3112بيد أنو ال تزاؿ توجد يف السوؽ الصينية منتجات من الدايكوفوؿ ربتوم على شوائب من الػ دم .دم.
يت الكلي تزيد عن ىذه اؼبعايَت ،حىت بعد عاـ  .3112كأبلغ اؼبؤلفوف عن ؿبتويات متوسطة من  -4،3الػ دم.
دم .يت ،ك -4،4الػ دم .دم .يت اؼبكلور ،ك -4،3الػ دم .دم .إم ،ك -4،4الػ دم .دم .يت ،يف 32
تركيبة من تركيبات الدايكوفوؿ اؼبتوفرة ذباريان ،تبلغ  99,4ك 2,5ك ،4,4ك 9,3يف اؼبائة على التوايل ،كيعادؿ
ذلك ؿبتول دم .دم .يت كلي قدره  34,4يف اؼبائة .كدرس تورغوت ( )3115تركيبات الدايكوفوؿ يف السوؽ
الًتكية ككجد أف ؿبتول الػ دم .دم .يت الكلي يف الدايكوفوؿ الًتكييب تًتاكح بُت  1,2يف اؼبائة ك 94,2يف
اؼبائة .كأبلغ عن ؿبتول قدره  2,1يف اؼبائة من الػ دم .دم .يت الكلي يف الدايكوفوؿ اؼبنتج يف اؽبند ( van de
.)Plassche et al. 2003
 - 31كتشَت التقديرات إىل أف اإلنتاج العاؼبي من الدايكوفوؿ بُت عامي  3111ك 3113كصل إىل 1 111
رن/السنة ،بينما قُدر اإلنتاج يف الواليات اؼبتحدة ب ػ  921رن/السنة لؤلعواـ من  9555إىل 3114
( .)Hoferkamp et al. 2010كتنتج إسبانيا زىاء  9111رن/السنة (ذبرم عملية الًتكيب يف إيطاليا) ،بينما أبلغ
عن استخداـ قدره  911 - 911رن يف عاـ  .)van de Plassche et al. 2003( 3111كحىت عاـ 3112
كانت إسبانيا مصنعان كمستهلكان رئيسيان للدايكوفوؿ يف أكركبا ( 51رن يف عاـ .)OSPAR, 2008( )3112
كصنَّعت الربازيل زىاء  51رنان يف السنة يف عاـ  3191بيد أف ىذا اؼبعدؿ البفض يف السنوات التالية ليصل اىل
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 94رنان حبلوؿ عاـ  ،3192مث توقف اإلنتاج بشكل كامل عاـ  3194عقب إبراـ اتفاؽ بُت اغبكومة الربازيلية
دمر اؼبخزكنات اؼبتبقية يف الربازيل حبلوؿ عاـ 3191
كاعبهات اؼبنتجة .كمن اؼبتوقع أف تُستخدـ بشكل كامل/تُ َّ
(.)Brazil, 2016
 - 32كقُدمت اإلخطارات التالية إىل سجل اتفاقية استكهومل لعمليات اإلنتاج/االستخداـ احملدكد يف اؼبواقع
اؼبغلقة (برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة .))2(3191 ،كيف الربازيل تنتج الدايكوفوؿ شركة نورتوكس (راقة اؼبصنع
 1,3رن/اليوـ) ،إال أف اإلنتاج توقف عامي  3112ك 3114ألغراض اإلنتاج ضمن نظاـ مغلق ُؿبدد اؼبوقع.
كبلغ اإلنتاج كاالستخداـ يف اؽبند عند تاريخ اإلخطار ( 33تشرين األكؿ/أكتوبر  911 )3112رنان .كينتج
الدايكوفوؿ يف نظاـ مغلق يف دفعات .كاستنادان إىل اإلخطار الذم قدمتو اؽبند إىل األمانة يف  91آذار/مارس
 3194فقد جرل سبديد إنتاج كاستخداـ الػ دم .دم .يت كمادة كسيطة يف مواقع ؿبددة ضمن نظاـ مغلق
ألغراض إنتاج الدايكوفوؿ ،حىت  91أيار/مايو  .)UNEP/POPS/COP.7/4/Rev.1( 3134كبلغ اإلنتاج
كاالستخداـ يف الصُت عند تاريخ اإلخطار ( 3شباط/فرباير  2111 )3111إىل  4111رن .كاستخدـ ما
نسبتو  41يف اؼبائة تقريبان من الػ دم .دم .يت كمادة كسيطة يف إنتاج الدايكوفوؿ .كتوجد ست شركات لديها
القدرة على إنتاج الدايكوفوؿ (.)UNEP 2015
 - 33ككانت الصُت أحد اؼبنتجُت الرئيسيُت للػ ػدم .دم .يت التقٍت كالدايكوفوؿ ،حيث أنتجت زىاء
 53 111رن من الػ ػدم .دم .يت التقٍت بُت عامي  9544ك .3113كيستخدـ أكثر من نصف ىذه الكمية
(زىاء  14 111رن) يف تصنيع الدايكوفوؿ ( 41 111رن) ( .)Qiu et al. 2005كتتوزع الشركات اؼبسجلة
إلنتاج الدايكوفوؿ التقٍت كتركيباتو يف الصُت على  92إقليمان كبلدية .كيف عاـ  3192توقفت آخر جهة متبقية
منتجة للدايكوفوؿ التقٍت يف الصُت عن إنتاج ىذه اؼبادة ،كأغلقت يف عاـ  3194خط إنتاج الدايكوفوؿ التقٍت
فيها .كدبوجب رسالة مؤرخة يف  34شباط/فرباير  3194أخطرت الصُت األمانة بأهنا سحبت اعتباران من
أيار/مايو  3194استخداـ الػ دم .دم .يت كمادة كسيطة يف مواقع ؿبددة ضمن نظاـ مغلق بدايةن من
حزيراف/يونيو .)UNEP/POPS/COP.7/4/Rev.1-Corr.1( 3194
 - 34كيف اؽبند تبلغ الطاقة اإلنتاجية لشركة ىندكستاف ؼببيدات اغبشرات احملدكدة اؼبملوكة للدكلة ،كىي اعبهة
الوحيدة اؼبعركفة اؼبنتجة للدايكوفوؿ يف الوقت اغبايل 911 ،رن/السنة من الدايكوفوؿ (الصفحة الرئيسية
()4
للشركة على اإلنًتنت ) ،كال تزاؿ ىذه الشركة تصنع الدايكوفوؿ دبتوسط إنتاج سنوم قدره  11رن تقريبان ( Li
 .)et al. 2014aكال يبكن اغبصوؿ من اؼبؤلفات على بيانات بشأف اإلنتاج اغبايل لدل جهات منتجة ؿبتملة
أخرل ،مثل شركة داك للعلوـ الزراعية كشركة أداما للحلوؿ الزراعية احملدكدة (سابقان ،صناعات ماختشيم أغاف
احملدكدة).
 - 35كيف عاـ  3199نشرت ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة أمران بشطب الدايكوفوؿ اختياريان بناءن
على رلب من اعبهة اؼبسجلة (شركة ماختشيم أغاف بأمريكا الشمالية ،احملدكدة) .كظبحت اؼبخزكنات اغبالية
للجهة اؼبسجلة بإعادة تركيبها يف شكل منتجات لبلستخداـ النهائي كبيعها حىت علم  .3192كظبح عبهات
أخرل بالبيع كالتوزيع حىت عاـ  .3192كيف عاـ  3193صدر حكم هنائي بإلغاء معظم أذكنات ـبلفات
الدايكوفوؿ .كبقيت أذكنات االستَتاد الستخدامها يف مزارع الشام إىل حُت ازباذ قرار بشأهنا يف اؼبستقبل
(معلومات اؼبرفق ىاء ،الواليات اؼبتحدة األمريكية.)3191 ،
()2
()4
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 1-2-1االستخدامات

 - 21يستخدـ الدايكوفوؿ كمبيد للحلم يف الكثَت من البلداف حوؿ العامل ،كأبلِغ عن استخدامو يف الغذاء
كعلف اغبيوانات كاحملاصيل النقدية دبا يف ذلك التفاح كاغبمضيات كشبار الليشي كاللوقباف كالكمثرل كاػبضركات
الورقية كالشام كالقطن ( .)Li et al. 2014aكاستخدـ الدايكوفوؿ أيضان على نباتات الزينة مثل السحلب .كيف
السنغاؿ استخدـ الدايكوفوؿ على البصل كالبطيخ كالبطارس كؿباصيل الفلفل ( .)Jepson et al. 2014كيف
اؼبكسيك يوجد  93تسجيبلن للدايكوفوؿ الذم يسمح باستخدامو على الباذقباف كالفلفل اغبار كالفراكلة
كالليموف كالتفاح كالربتقاؿ كالكمثرل كالبطيخ كاليوسف أفندم كالقريب فركت كالكرـ كشبار اغبمضيات
كشجَتات الزينة كنباتات الزينة كاؼبشاتل (تعليق من اؼبكسيك ،أيار/مايو  ،3191ؼبشركع موجز ـبارر
الدايكوفوؿ ،عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة) .كيف الربازيل استخدـ الدايكوفوؿ كمبيد للقراديات على
القطن كاغبمضيات كالتفاح ،بيد أف ىذا االستخداـ ُحظر بعد إلغاء تسجيل استخداـ الدايكوفوؿ كمبيد آفات
يف عاـ  .)Brazil, 2016( 3191كأُبلِغ عن أف استخداـ الدايكوفوؿ مقيد أك ؿبظور يف معظم البلداف اؼبتقدمة.
ففي كندا ال يسمح باستخداـ الدايكوفوؿ منذ عاـ  3199كلن يسمح باستخدامو يف الواليات اؼبتحدة بعد
عاـ  ،Li et al. 2014a( 3192معلومات اؼبرفق ىاء ،الواليات اؼبتحدة األمريكية .)3191 ،كوبظر استخداـ
الدايكوفوؿ يف االرباد األكركيب ،كإندكنيسيا ،كبنن ،كسويسرا ،كالعراؽ ،كعماف ،كغينيا ،ككوت ديفوار ،كاؼبملكة
العربية السعودية ،كموريتانيا ،كالياباف (معلومات اؼبرفق ىاء ،3191 ،تعليقات من العراؽ ككوت ديفوار ،يف
أيار/مايو  ،3191ؼبشركع موجز ـبارر الدايكوفوؿ الذم أعدتو عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة ،كمن
إندكنيسيا خبلؿ االجتماع اغبادم عشر للجنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة).

 - 29كاستنادان إىل ؾبموعة من الدراسات االستقصائية للمؤلفات كالدراسات االستقصائية اؼبيدانية
كاالتصاالت الشخصية قدَّر يل كآخركف ( )Li et al. 2014aاالستخداـ الكلي العاؼبي للدايكوفوؿ ب ػ ػ 34 311
(رن) على فًتة  92عامان من عاـ  3111إىل عاـ  ،3193كتركز االستخداـ بصورة رئيسية يف آسيا
( 39 395رن) تليها أمريكا الشمالية ( 9 493رن) مث أكركبا ( 9 341رن) فأمريكا البلتينية ()9 124
فأفريقيا ( 9 424رن) كأكقيانوسيا ( 92رن) .ككاف االستخداـ اؼبقدر لكل قارة يف عاـ  3193كما يلي:
آسيا  295رن (بصورة رئيسية يف الصُت  121رن كاؽبند  42رن) ،أمريكا الشمالية (الواليات اؼبتحدة
األمريكية)  22رن ،أمريكا البلتينية  24رن ،أفريقيا  22رن ،أكقيانوسيا زىاء رن كاحد .كتشَت التقديرات
إىل نسبة  32,4يف اؼبائة من االستخداـ خبلؿ الفًتة من عاـ  3111إىل  3193كاف يف آسيا كبصورة رئيسية
يف الصُت ( 25,9يف اؼبائة من االستخداـ الكلي) .بيد أنو خبلؿ نفس الفًتة البفض استخداـ الدايكوفوؿ
حسب التقديرات دبا نسبتو  31يف اؼبائة يف الصُت (من  3 192رن إىل  121رن) ،كبنسبة  25يف اؼبائة يف
اؽبند (من  941رن إىل  42رن) ،كبنسبة  51يف اؼبائة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية (من  234رن إىل 22
رن) حيث تركز معظم االستخداـ يف كاليفورنيا كفلوريدا .كبلغ االلبفاض يف االستخداـ العاؼبي اؼبقدر من عاـ
 2 211( 3111رن) إىل عاـ  321( 3913رن) زىاء  41يف اؼبائة .كبلغ متوسط معدالت االستخداـ
 9,2كغم/ىكتار ،ك 1,44كغم/ىكتار ،ك 1,41 - 1,29كغم/ىكتار يف الواليات اؼبتحدة األمريكية كأكركبا
كالصُت ،على التوايل .)Li et al. 2014a
 - 23كيف أكركبا تشَت التقديرات إىل أف استخداـ الدايكوفوؿ البفض من  293رن إىل  23رن خبلؿ
الفًتة بُت عامي  3111ك .)Li et al. 2015( 3115ككفقان لبيانات االنبعاثات التقديرية اليت نشرىا فاف دير
غوف كآخركف ( )3113فإف البلداف اؼبستهلكة الرئيسية يف عاـ  3111ىي إسبانيا كإيطاليا كتركيا كركمانيا
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كفرنسا .كيف االرباد األكركيب ينتهي األجل النهائي الستخداـ الدايكوفوؿ يف منتجات كقاية النباتات يف عاـ
 3191على أقصى تقدير كفقان ؼبقرر اؼبفوضية  .)1(2008/764/ECإضافةن إىل ذلك فقد ُحظرت صبيع
االستخدامات غَت الزراعية كفقان لبلئحة تنظيم منتجات اؼببيدات اغبيوية  .)2((EC) 528/2012كيف عاـ 3191
ِ
أرسل استبياف بشأف الدايكوفوؿ ،خاص باألمر التوجيهي لئلرار اؼبائي  ،2000/60/ECإىل الدكؿ األعضاء يف
االرباد األكركيب .كأبلغت فرنسا عن مبيعات قدرىا  3,4رن يف عاـ  3114ك 3,2رن يف عاـ  3115بينما
أبلغت إيطاليا عن مبيعات قدرىا  2,4رن يف عاـ .)Entec UK Limited, 2011( 3114
 - 22كدبوجب اإلعبلف  99لعاـ  9553الصادر عن كزارة الزراعة يف الصُت ُحظر استخداـ الدايكوفوؿ
على نباتات الشام .كأكد اإلعبلف الوزارم الزراعي  955لعاـ  3113ؾبددا حظر استخداـ الدايكوفوؿ على
نباتات الشام .كيف الوقت اغبايل يقتصر االستخداـ اؼبسجل للدايكوفوؿ يف الصُت على الوقاية من اغبلم
العنكبويت األضبر ( )Tetranychus cinnbarinusكاغبلم العنكبويت من النوع ( )Tetranychus viennensisكاغبلم
اؼبسبب للصدأ من النوع ( )Phyllocoptruta oleivoraعلى القطن كاغبمضيات كأشجار التفاح (معلومات اؼبرفق
ىاء ،الصُت) .كقد البفض حصة الدايكوفوؿ يف سوؽ مبيدات القراديات يف الصُت من  33يف اؼبائة (يف عاـ
 )9555إىل أقل من  4يف اؼبائة بعد عاـ .)Li et al. 2014a( 3114
 - 24كباختصار فإف البيانات اليت قدمها يل كآخركف ( ،)2014aإضافةن إىل مصادر اؼبؤلفات األخرل اؼبشار
إليها أعبله ،تشَت على األرجح إىل اذباه تنازيل يف االستخداـ العاؼبي للدايكوفوؿ ،كىو اذباه ردبا يكوف قد
استمر بعد فًتة الدراسة اؼببلحظة ( .)3193 - 3111كبناءن على ذلك يبكن تقدير أف االستخداـ العاؼبي
اغبايل للدايكوفوؿ ىو أقل بكثَت من  9111رن/السنة ،كىو أقرب يف الوقت اغبايل ،على األرجح ،لئلنتاج
اؼبعركؼ البالغ  11رنان/السنة يف آسيا.
 3-2-1اإلطالقات إلى البيئة
 - 21يبكن أف ربدث اإلربلقات الرئيسية إىل البيئة من عمليات اإلنتاج كاالستخداـ اؼبهٍت أك اػباص كما
ينتج عن ذلك من نفايات .كقدر يل كآخركف ( ،)2014aمن خبلؿ مباذج بَتكلي ترنت العاؼبية (BETR-
 ،)Globalاإلسهاـ العاؼبي الفعلي للدايكوفوؿ كخلص إىل أنو ،من صبلة ال ػ  34 311رن من الدايكوفوؿ اؼبقدر
استخدامها بُت عامي  3111ك ،3193بقي  329رنان يف البيئة .كتشَت نتائج النموذج أيضان إىل اذباه تنازيل
لبلنبعاثات بعد عاـ  3114نتيجةن اللبفاض اإلربلقات دبا يقدر ب ػ ػ  9111رن يف السنة ،كتتوافق ىذه النتائج
بشكل أكرب مع اؼبعدالت اغبالية .كقدركا أيضان أف  9,5رن من الدايكوفوؿ قد ترسبت يف اؼبنطقة القطبية
الشمالية ،بينما ترسبت  3,3رن يف أنتاركتيكا نتيجةن لبلنتقاؿ البعيد اؼبدل .كىذه بيانات ُمنمذجة ال تُقاس
ميدانيان.
 - 22كينتج الدايكوفوؿ ضمن نظاـ مغلق إال أف اإلربلقات يبكن أف ربدث نتيجةن ؼبمارسات اإلنتاج غَت
اعبيدة .ككصف يل كآخركف ( )3194إربلقات الػ دم .دم .يت كالديوكسُت كالفيوراف من عمليات إنتاج
الدايكوفوؿ ضمن النظم اؼبغلقة يف الصُت .كتقدر الكميات السنوية من الػ دم .دم .يت الكلي ك-4،4الػ دم.
دم .يت اليت تنطلق بشكل مباشر إىل البيئة من خبلؿ استخداـ الدايكوفوؿ ب ػ ػ  5 441كغم ك 9 141كلغم
على التوايل .كمن كاقع أمباط انتشار الديوكسنات الثنائية البنزين اؼبتعددة الكلور/الفيورانات الثنائية البنزين
()1
()2
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اؼبتعددة الكلور أشَت إىل أف اؼبسار الرئيسي لتكوف ىذه اؼبركبات ينطوم على تصنيع السبلئف أثناء إنتاج
الدايكوفوؿ يف عملية النظاـ اؼبغلق اليت يقدر أهنا تؤدم إىل حدكث إربلقات سنوية إىل البيئة قدرىا  1,93غم
دبكافئ السمية الدكيل من ىذه الشركة على كجو التحديد (.)Li et al. 2014
1-1

المصير البيئي

 2-1-1مقاومة التحلل
التحلل الالحيوي
 -23كبل آيسومرم الدايكوفوؿ قاببلف للتحلل اؼبائي الذم يعتمد معدلو على الرقم اؽبيدركجيٍت ( .)pHكقد
ربلل -4،3الدايكوفوؿ مائيان بأعمار نصف قدرىا  43يومان عند رقم ىيدركجيٍت قدره  ،1ك 4ساعات عند رقم
ىيدركجيٍت قدره  ،3ك 5دقائق عند رقم ىيدركجيٍت قدره  .5أما -4،4الدايكوفوؿ فقد ربلل مائيان بأعمار
نصف قدرىا  41يومان عند رقم ىيدركجيٍت قدره  ،1ك 24ساعة عند رقم ىيدركجيٍت قدره  ،3ك 32دقيقة عند
رقم ىيدركجيٍت قدره  5عند درجة حرارة ْ 31ـ ( .)IUCLID cited in Rasenberg, 2003; US EPA 1998كيبدك
أف ناتج التحلل الرئيسي يف ىذه الدراسات ،كىو اآليسومر  -4،9،3،9ك -4،9،4،9للبنزفينوف الثنائي
الكلور ،يقاكـ اؼبزيد من التحلل (مل ربدد الكميات يف دراسة ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة.)9554 ،
كقد ُعزلت اؼبستقلبات األخرل الناذبة عن ربلل -4،4الدايكوفوؿ لكنها مل ُربدد ( .)US EPA 1998ككفقان
تكوف اؼبزيد من نواتج التحلل األكثر مقاكمةن للتحلل،
لبويثلنج كآخركف ( )3115فإنو يتعُت أيضان تقييم احتماؿ ُّ
كذلك فيما ىبص صبيع اؼبلوثات العضوية الثابتة.
 - 24كعند رقم ىيدركجيٍت قدره  1كاف عمر النصف لآليسومر الرئيسي للدايكوفوؿ ،كىو -4،4
الدايكوفوؿ 41 ،يومان ،مستوفيان بذلك القيمة اغبدية ؼبقاكمة التحلل يف اؼباء ،كىي  21يومان
( .)UNEP/POPS/POPRC.10/10إف القيمة الدنيا للرقم اؽبيدركجيٍت لزىاء  94( 241يف اؼبائة) مستجمعان من
بُت  4 423مستجمعان من مستجمعات اؼبياه ،مثل البحَتات كاألهنار يف بلداف الشماؿ األكركيب (الدامبرؾ،
بريطانيا العظمى ،إيرلندا ،فنلندا ،النركيج ،السويد ،إستونيا) ىي أقل من أك تساكم  ،2كما أف الرقم
اؽبيدركجيٍت يف  2( 925يف اؼبائة) مستجمعان يقل عن أك يساكم  .1كاستقيت ىذه البيانات من بنك بيانات
القاعدة اؼبائية الصادر عم ككالة البيئة األكركبية ( .)3()3191كأبلغ بيانتز كآخركف ( )3114كىويز كآخركف
( )3113كميشيلويت كآخركف ( )3113عن قيم رقم ىيدركجيٍت ضبضية إضافةن إىل القيم اؼبتعادلة أك القلوية يف
العديد من البحَتات كالربؾ يف اؼبنطقة القطبية الشمالية .أما الرقم اؽبيدركجيٍت لؤلهنار ذات اؼبياه السوداء اليت
توجد يف العديد من اؼبنارق حوؿ العامل (أسًتاليا ،كمنطقة األمازكف ،كأكركبا ،كإندكنيسيا ،كحوض أكرينوكو
كاؼبنارق الشمالية كاعبنوبية للواليات اؼبتحدة) فهو  1تقريبان يف العادة (اػبطيب كآخركف  ،)3113بيد أف قيم
الرقم اؽبيدركجيٍت لبعض أهنار اؼبياه السوداء يبكن أف تكوف أعلى من ذلك ( Horbe and da Silvia 2009, Rousu
 .)1999كيف اػبتاـ فإف الدايكوفوؿ ،استنادان إىل األدلة اؼبقدمة ،يشكل مصدر ٍ
قلق على األرجح فيما ىبص
األجساـ اؼبائية اليت تتميز بظركؼ ضبضية ربيعية.

()3

.http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/waterbase-rivers-6

.http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/waterbase-lakes-10
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 - 25كتظهر بيانات التجارب اؼبتعلقة بالتحلل الضوئي اؼبائي للدايكوفوؿ عند رقم ىيدركجيٍت قدره  1أف
-4،3الدايكوفوؿ يتحلل ضوئيان بزمن ربلل نصفي قدره  94,4يومان كأف -4،4الدايكوفوؿ يتحلل ضوئيان بعمر
صححت قيم التحلل النصفي للعينات الضابطة فإهنا تساكم
نصف قدره  53,1يومان ( .)US EPA, 1998كإذا ُ
 33,1يومان لػ-4،3الدايكوفوؿ ك 344يومان لػ-4،4الدايكوفوؿ على التوايل ( .)US EPA, 2009كأبلغت ككالة
ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة ( )3115عن عمرم نصف عند ربلل الدايكوفوؿ الضوئي يف الًتبة قدرنبا 12
ك 39يومان لآليسومر -4،3الدايكوفوؿ كاآليسومر -4،4الدايكوفوؿ على التوايل .كيف إسبانيا أبلِغ عن أعمار
نصف قدرىا  21يومان لكبل اآليسومرين يف الًتبة عند ربلل الدايكوفوؿ ضوئيان ( .)3112بيد أف دراسات
التحلل الضوئي للدايكوفوؿ تفتقر إىل معلومات تتعلق بالطيف الضوئي كاؼبخطط البياين لبلستشراب على ربقة
رقيقة ( .)TLCكُك ِشف عن كجود -4،4الػ دم .دم .دم كالبنزىايدركؿ الثنائي الكلور بنسبة قدرىا  4,1يف
اؼبائة ك 31يف اؼبائة من اإلشعاع اؼبستخدـ على التوايل ( .)Spain, 2006كخلصت ككالة ضباية البيئة يف الواليات
اؼبتحدة ( )3115إىل أنو من غَت اؼبتوقع أف يبثل التحلل الضوئي مساران مهمان لتبدد الدايكوفوؿ يف البيئة.
 - 41يبلغ عمر النصف اؼبقدر للدايكوفوؿ يف الغبلؼ اعبوم ،استنادان إىل تفاعلو مع جذكر اؽبيدرككسيل،
2
 2,9يومان ،باستخداـ تركيز جذر اؽبيدرككسيل االفًتاضي يف الغبلؼ اعبوم كىو  291 × 9,1جزمء/سم
خبلؿ ساعات النهار يف كجود ضوء الشمس كفقان لربنامج اكبوين اغباسويب لتقدير القابلية للتأكسد يف الغبلؼ
اعبوم ( .)4()EPISUITE v4.11TMكباستخداـ تركيز أقل عبذر اؽبيدرككسيل قدره  191 × 1جزمء/سم ،2كىو
تركيز يستخدـ بشكل عاـ كمتوسط يومي يف ىواء خايل من التلوث نسبيان يف االرباد األكركيب ( ،)EC 2003بلغ
عمر النصف يف الغبلؼ اعبوم  4,3يومان .كذبدر اإلشارة إىل أف معدالت تفاعل جذكر اؽبيدرككسيل تتفاكت
حسب اؼبكاف كالزماف تبعان ؼبتوسط ضوء الشمس اليومي ،كما أف الًتكيز  191 × 1جزمء/سم 2قد ال يكوف
ىو الًتكيز النموذجي يف خطوط العرض مشاؿ الكرة األرضية نظران ألف تركيزات جذكر اؽبيدرككسيل تنخفض مع
خطوط العرض .عبلكةن على ذلك فإف برنامج اكبوين يقدر معدؿ تفاعل الطور الغازم للتفاعل بُت جذكر
اؽبيدرككسيل كاؼبادة الكيميائية عند ْ 31ـ .بيد انو استنادان إىل اػبواص الفيزيائية كالكيميائية (انظر الفرع )9-9
فإف الدايكوفوؿ يبكن أف يوجد يف اؽبواء يف الطور الغازم كالطور اعبسيمي ( .)HSDB, 2015كتشَت قيم
امتصاص الضوء اؼببلغ عنها للدايكوفوؿ عند أرواؿ موجية تزيد عن  351نانومًت على أف التحلل الضوئي يبكن
أف يبثل عملية ربلل مهمة يف الغبلؼ اعبوم ( .)Chen et al. 1984 cited in HSDB, 2015كدرس رينا كآخركف
( )3199آليات التحلل الضوئي االفًتاضية للدايكوفوؿ من خبلؿ حسابات النظرية الوظيفية للكثافة .ككجد
اؼبؤلفوف أف مهاصبة جذكر اؽبيدرككسيل للرابطة بُت ذريت الكربوف  3ك 4كإضافة اؽبيدرككسيل لذرة الكربوف 93
يف الدايكوفوؿ ىي مسارات مفضلة .إىل جانب ذلك مت ربديد ناتج رئيسي من نواتج التفاعل،(C6H4Cl)2CO ،
كىو سليفة لتكوين الديوكسينات الثنائية البنزين اؼبتعددة الكلور كالفيورانات الثنائية البنزين اؼبتعددة الكلور،
كاؼبركب ).C6H4ClOH(4-CP
التحلل الحيوي
 - 49يف اختبار سابق التجهيز للقدرة على التحلل البيولوجي أُجرم كفقان للمبادئ التوجيهية ؼبنظمة التعاكف
كالتنمية يف اؼبيداف االقتصادم اؼبتعلقة باالختبارات ( )301Cكصل الدايكوفوؿ (بًتكيز قدره  911ملغم/ؿ كىو
تركيز أعلى من الذكبانية يف اؼباء كقدرىا  9ملغم/ؿ) إىل ما نسبتو صفر يف اؼبائة من الطلب البيولوجي على
()4
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األكسجُت النظرم اػباص بو يف ظرؼ  4أسابيع باستخداـ لقاح من ضبأة منشطة بًتكيز قدره  21ملغم/ؿ
(.)5()Japanese NITE database, 2015
 - 43كقيَّم أكليفَتا كآخركف ( )3193مصَت كسلوؾ الدايكوفوؿ أثناء معاعبة اؼبياه العادمة .كدرس اؼبؤلفوف
على كجو اػبصوص التحلل البيولوجي للدايكوفوؿ أثناء اؼبعاعبة اؽبوائية للمياه العادمة كأثناء التحلل البيولوجي
14
كحددت كميات ـبلفات الدايكوفوؿ ككذلك
البلىوائي للحمأة باستخداـ الدايكوفوؿ اؼبوسوـ بالنظَت ُ . C
ناتج التحلل البنزكفينوف الثنائي الكلور إال أف معدؿ استعادة الدايكوفوؿ يف اؼبياه العادمة بلغ زىاء  21يف اؼبائة
فقط تقريبان .كبعد سبعة أياـ من اؼبعاعبة اؽبوائية ارتبط  11إىل  21يف اؼبائة من اإلشعاع اؼبستخدـ باغبمأة
اؼبنشطة ( 94يف اؼبائة دايكوفوؿ 49 ،يف اؼبائة -4،4بنزكفينوف ثنائي الكلور ،ك 41يف اؼبائة مياه عادمة ( 1يف
اؼبائة دايكوفوؿ موسوـ بالنظَت اؼبشع اؼبستخدـ ،ك 41يف اؼبائة مستقلبات غَت معركفة موسومة بالنظَت اؼبشع
اؼبستخدـ)) .كيعد اؼبعاعبة اؽبوائية سبعدف ما نسبتو  1.9يف اؼبائة فقط من اإلشعاع اؼبستخدـ على الدايكوفوؿ.
كبعد  94يومان من اؼبعاعبة البلىوائية ُكجد أف اغبمأة ربتوم على  2يف اؼبائة فقط من الدايكوفوؿ ك 1يف اؼبائة
فقط من -4،4البنزكفينوف الثنائي الكلور بينما ارتبط ما نسبتو  31يف اؼبائة من اإلشعاع اؼبتبقي يف اغبمأة
دبستقلبات أخرل .كبناءن على ذلك فإف ىذه الدراسة تدؿ على أف الدايكوفوؿ يبكن أف يتحلل (يف النظاـ الذم
خضع للدراسة) إىل مركبات أخرل لكنو ال يتمعدف .بيد أنو ال يتوقع أف تكوف منشآت معاعبة ضبأة اجملارير
اؼبستقبل الرئيسي للدايكوفوؿ ،لذلك فإف ىذا اؼبسار من مسارات التخلص قد ال يكوف ىو األىم فيما يتعلق
باستخداـ الدايكوفوؿ.
 - 42كيف اختبار على اؼبياه/الركاسب يف اؼبخترب اشتمل على نظامُت ـبتلفُت من اؼبياه/الركاسب (باستخداـ
ررائق معتمدة من جانب االرباد األكركيب مبينة بالتفصيل يف األمرين التوجيهيُت  91/414/EECك95/36/EC
الصادرين عن اجمللس ،بركتوكوالت اؼبصَت البيئي الصادرة عن صبعية السموـ البيئية كالكيمياء (،)SETAC
كضبط الرقم اؽبيدركجيٍت للمياه ليكوف  3,9ك 3,5عند  31درجة مئوية) تراكحت
كاؼبمارسات اؼبختربية اعبيدةُ ،
قيم زمن التحلل النصفي ( )DT50يف كامل نظاـ اؼبياه/الركسب بُت  3ك 92ساعة لػ-4،4الدايكوفوؿ كأقل من
ساعتُت لػ-4،3الدايكوفوؿ .كحدث تراكم آيسومرم يف الركاسب للمستقلبات الرئيسية يف هناية التجربة بعد
 911يوـ لػ-4،4البنزكفينوف الثنائي الكلور ( 33يف اؼبائة من اإلشعاع اؼبستخدـ) ،ك-4،4حامض البنزيليك
الثنائي الكلور ( 91يف اؼبائة من اإلشعاع اؼبستخدـ) ،ك-4،3البنزىايدركؿ الثنائي الكلور ( 41يف اؼبائة من
اإلشعاع اؼبستخدـ) .كاؼبستقلبات األخرل اليت تزيد نسبة اإلشعاع اؼبستخدـ اؼبرتبط هبا عن  91يف اؼبائة يف ىذه
الدراسات ىي-4،3 :البنزكفينوف الثنائي الكلور ،ك-4،4البنزىايدركؿ الثنائي الكلور ،ك-3،3-4،4ثاين
كلوريد-،9،9-ثاين (-4كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ،ك-9،3،9،4حامض البنزيليك الثنائي الكلور
( .)UNEP/POPS/POPRC.8/INF/13, Spain, 2006كىناؾ حاجة إلجراء دراسة جديدة على اؼباء/الركاسب عند
رقم ىيدركجيٍت يزيد عن  3هبدؼ تقييم مصَت الدايكوفوؿ يف البيئة اؼبائية ( Spain, 2006 in
 .)UNEP/POPS/POPRC.8/INF/13كأشارت دراسة أجراىا كيكس (( )3113مشار إليها يف دراسة راسنبَتغ،
 )3112إىل أنصاؼ أعمار يف الركاسب للبنزفينوف الثنائي الكلور كالبنزىايدركؿ الثنائي الكلور كحامض
البنزيليك الثنائي الكلور تقع يف اؼبدل من  3إىل  92يومان ،كمن  953إىل  435يومان ،كمن  34إىل 934
يومان ،على التوايل .كأشار بيلفركيد كآخركف ( )3111إىل أف البنزكفينوف الثنائي الكلور يتحلل منتجان الكحوؿ
()5

http://www.safe.nite.go.jp/jcheck/detail.action?request_locale=en&cno=115-32-2&mno=4-0226

(Reports: Dicofol (The results of the investigation)).
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اؼبناظر أك جزيئات الكاربوكسيبلت (البنزىايدركؿ الثنائي الكلور كحامض البنزيليك الثنائي الكلور) ،كتتحلل
ىذه النواتج دبعدالت ـبتلفة يف الركاسب .كيبلغ عمر النصف للحامض يف الركاسب أقل من  2أشهر بينما يزيد
عن  2أشهر للبنزىايدركؿ .بيد أنو مل يُشر للوسائط كال للمصادر فيما ىبص ىذه النتائج .ككفقان لئلفادات
الواردة يف اؼبرفق ىاء ( )3191من الواليات اؼبتحدة األمريكية فإف من اؼبتوقع أف يتفرؽ الدايكوفوؿ يف الركاسب
استنادان إىل معامل تفرؽ يف األككتانوؿ كاؼباء قدره  2,12كمعامل تفرؽ يف األككتانوؿ كالكربوف قدره 3,121
مل/غم .كذكرت ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية ( )3115أف دراسات األيض البلىوائي يف
الًتبة (برقم ىيدركجيٍت قدره  )3,5تشَت إىل أف الدايكوفوؿ يتحلل بسرعة نسبيان يف الركاسب بعمر نصف يقل
عن  21يومان .كأبلغ اكسيا ( )3114عن تبدد معزز للدايكوفوؿ عن رريق نباتات الزنبق اؼبائي يف دراسة
ـبتربية ،رغم أنو ال يُعرؼ عن كجود دراسات أخرل تؤكد قابلية ىذه النتائج للتكرار.

 - 44كيف دراسات للتحلل اؽبوائي يف الًتبة يف ظركؼ اؼبخترب ( 31كْ 31ـ) ربلل -4،3الدايكوفوؿ بسرعة
أكرب من -4،4الدايكوفوؿ .كتظهر البيانات أف معدؿ التحلل كاف األسرع يف أنواع الًتبة اليت تتميز برقم
ىيدركجيٍت أعلى .كيف دراسة رُبقت فيها اؼبمارسات اؼبختربية اعبيدة كنفذت كفقان الشًتارات االرباد األكركيب
(األمر التوجيهي للمجلس  ،91/414/EECاؼبرفق الثاين ،النقطة  ،)9-3-9-9-3بلغت قيمتا زمن التحلل
النصفي اؼببلغ عنهما  94ك 314أياـ ،يف تربة يبلغ رقمها اؽبيدركجيٍت  ،4,4فيما ىبص -4،3الدايكوفوؿ
ك-4،4الدايكوفوؿ ،على التوايل ،عند درجة حرارة قدرىا  31درجة مئوية .كيف نوعي الًتبة األكركبيتُت
األخريُت (الرقم اؽبيدركجيٍت  4,5ك )2,3مل يبلحظ حدكث ربلل يف ظركؼ الدراسة لػ-4،4الدايكوفوؿ .أما
زمن التحلل النصفي لػ-4،3الدايكوفوؿ فبلغ  424يومان يف الًتبة الطينية الطفالية (الرقم اؽبيدركجيٍت )2,35
بينما مل يبلحظ حدكث ربلل يف الًتبة األخرل .ككاف التمعدف منخفضان ( Spain, 2006 cited in
 .)UNEP/POPS/POPRC.8/INF/13ككجدت دراسات األيض التوجيهية على الًتبة اليت أجرهتا ككالة ضباية البيئة
يف الواليات اؼبتحدة أف زمن التحلل النصفي يبلغ  4,1ك 29,1يوـ لػ-4،3الدايكوفوؿ ك-4،3الدايكوفوؿ
(يف تربة سلتية رفالية كتربة سلتية رفالية عند درجة حرارة ْ 31ـ كرقم ىيدركجيٍت قدره  3,1ك ،3,4مع تطبيق
اؼبمارسات اؼبختربية اعبيدة) .ككفقان لنتائج دراسات التحلل يف الًتبة كنتائج دراسات التحلل اؼبائي فإف ربلل
الدايكوفوؿ يعتمد على قيمة الرقم اؽبيدركجيٍت ( .)Spain, 2006كتتمتع الكثَت من اؼبنارق خصوصان يف مشاؿ
أكركبا بأنواع تربة يقل الرقم اؽبيدركجيٍت ؽبا عن  .)Böhner et al. 2008( 3كيبكن اغبصوؿ على بيانات الرقم
اؽبيدركجيٍت ألنواع الًتبة على مستول العامل من برنامج الغبلؼ اعبيولوجي كالغبلؼ اغبيوم الدكيل ()IGBP-DIS
( .)9554كيف إفادة السويد اؼبدرجة يف اؼبرفق ىاء ( )3191اليت تشَت إىل تقييم للسمية اإليكولوجية أجرم يف
عاـ ُ ،9544خلِص إىل أف الدايكوفوؿ التجارم اؼبتوفر يف ذلك الوقت بطيء التحلل (زمن ربلل نصفي - 91
 311أياـ) كما أنو ال يستمر يف التحلل لكي يصل إىل التمعدف الكامل.

 - 41كأشارت ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة ( )3115إىل أنو يف دراسات احملاكاة على الًتبة يف
اؼبخترب ربلل -4،3الدايكوفوؿ بعمر نصف قدره  4,1يوـ يف تربة رينية بينما ربلل اآليسومر -4،4
الدايكوفوؿ بعمر نصف قدره  23يومان يف تربة سلتية رينية (الرقم اؽبيدركجيٍت يًتاكح من  3,1إىل .)3,5
ككانت اؼبستقلبات الرئيسية لآليسومر -4،4الدايكوفوؿ ىي -3،3-4،4ثاين كلوريد-،9،9-ثاين (-4
كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ،ك-4،4البنزكفينوف الثنائي الكلور ،ك-2ىيدرككسي-4،4-ثاين كلوريد البنزكفينوف
( .)3-OH-p,p'-DCBPكشكلت اؼبخلفات اؼبتطايرة نسبة  33 - 39يف اؼبائة كأكثر من  4يف اؼبائة من
الكميات اؼبستخدمة بينما شكلت اؼبخلفات غَت القابلة لبلستخبلص نسبة  91- 91يف اؼبائة كمن 29 -13
يف اؼبائة من الكميات اؼبستخدمة بعد  93شهران لآليسومرين  -4،4ك ،-4،3على التوايل (.)US EPA 1998
كربلل اؼبركب األساسي كنواتج التحلل الرئيسية اؼبهمة (دبا يف ذلك اآليسومرين  -4،3ك -4،4للبنزكفينوف
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الثنائي الكلور ،كاؼبركب -3،3ثاين كلوريد-،9،9-ثاين (-4كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ،كالبنزىايدركؿ الثنائي
الكلور كالبنزكفينوف الثنائي الكلور اؽبيدرككسيلي) بأعمار نصف قدرىا  914,1يومان ك 292يومان
(الرقم اؽبيدركجيٍت  3,1ك )3,4يف دراسيت أيض على الًتبة لآليسومرين -4،3الدايكوفوؿ ك-4،4
الدايكوفوؿ ،على التوايل ( .)US EPA 2009كذلك ُحدِّد عمرا نصف قدرنبا  2كأقل من  21يوـ
آليسومرم الدايكوفوؿ  -4،4ك -4،3على التوايل بعد االستقبلب البلىوائي يف الًتبة (عند رقم ىيدركجيٍت
قدره  3,5ك.)US EPA 2009( )3,4
 - 42كذكرت ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة ( )9554أف الدايكوفوؿ تبدد من سطح الًتبة ،يف
دراسات الرصد اإليكولوجية اليت أجريت يف فلوريدا ككاليفورنيا ،بنصف عمر يًتاكح من  14إىل  992يومان .كيف
دراسة للتبدد على القطن يف كاليفورنيا تبددت نصف ـبلفات الدايكوفوؿ يف أقل من  3أياـ .كيف دراسة أخرل
للتبدد على الفراكلة يف كاليفورنيا ُكِجد أف زمن التبدد النصفي يبلغ  33يومان لآليسومر -4،3الدايكوفوؿ ك33
يومان لآليسومر -4،4الدايكوفوؿ .كتراكح نصفا العمر لآليسومرين  -4،4ك-4،3البنزكفينوف الثنائي الكلور
يف كلتا الدراستُت يف كاليفورنيا بُت  35ك 41يومان ،ك 11ك 923يومان ،على التوايل ( .)US EPA 2009كأجرل
كومارم كدكىاف ( )3199ذبربة حقلية يف اؽبند لتقييم مقاكمة ـبلفات الدايكوفوؿ للتحلل يف القطن كيف الًتبة
بعد عملية الرش .كقد تبددت اؼبخلفات بصورة تامة تقريبان من الًتبة يف غضوف  21يومان (عمر النصف التبددم
 5أياـ) .بيد أنو مت إزالة األمونيا من الًتبة كما أف رريقة الكشف مل توضح أسباب الكميات التحليلية اؼبفقودة.
كاكتشف كجود ـبلفات الدايكوفوؿ يف أنسجة القطن كبذكره .كمل يقس أك اؼبؤلفوف يشَتكا إىل نواتج ربلل.
كأبلغت ذبربة ميدانية عند ْ 32ـ كرقم ىيدركجيٍت قدره  1,5عن عمر نصف تبددم قدره  41إىل  11يومان
(مؤلف الدراسة ىوفماف ،9554 ،معلومات اؼبرفق ىاء ،3191 ،السويد) .بيد أنو ال يبكن حساب قيمة زمن
التبدد النصفي يف ىذه الدراسة كفقان إلسبانيا ( .)3112كقدـ رازنبَتغ ( )3112أنصاؼ أعمار تبددية تًتاكح
من  2,3إىل  23يومان آليسومرم الدايكوفوؿ .كاستنادان إىل مقارنة للًتكيبة اؼبستخدمة كبارامًتات الًتبة فإف
الدراسات اليت أشار إليها رازنبَتغ ( )3112تتطابق مع الدراسات اليت قيمتها إسبانيا يف عاـ  .3112كأشارت
اؽبيئة األكركبية لسبلمة األغذية ( )3194إىل أف ىناؾ عدد من الصعوبات اليت تعيق ربديد باراميًت معتمد
ؼبعدؿ التحلل من التجارب اؼبيدانية ،فمثبلن يبكن أف يكوف التحلل األكيل للمادة اؼبستخدمة أسرع يعقبو معدؿ
ربلل أبطأ أك فقداف للمادة نتيجةن للتطاير أك النض أك امتصاص النباتات ؽبا أك اعبرياف السطحي كغَت ذلك.
بيد أف عمليات اإلزاحة ليس ؽبا دكر يف فقداف الدايكوفوؿ أك يف معدؿ ربللو يف الدراسات اليت أجريت يف
فلوريدا ككاليفورنيا.
 - 43كقدمت ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة ( )3115تقديرات ؼبقاكمة الدايكوفوؿ للتحلل يف يف
البيئة ،مع كجود أعمار أنصاؼ تقل عن  51يومان يف الًتبة ،اعتمادان على الظركؼ البيئية احملددة .بيد أنو عند
األخذ يف االعتبار الدايكوفوؿ كنواتج ربللو الرئيسية فإف التقديرات التحفظية اليت قدمتها ككالة ضباية البيئة يف
الواليات اؼبتحدة ( )3115تظهر أف مقاكمة الدايكوفوؿ كنواتج ربللو الرئيسية للتحلل يبكن أف تصل إىل 292
يومان (عند رقم ىيدركجيٍت قدره  .)3,4كأشارت الوكالة ( )3115أيضان إىل كجود نقص يف اؼبعلومات اؼببلئمة
لتقدير مقاكمة نواتج ربلل الدايكوفوؿ للتحلل يف البيئة.
بيانات الرصد
 - 44درس كيفر كآخركف ( )3193اؼبخلفات الكلورية العضوية يف التُػرب السطحية يف كادم ناموم،
أسًتاليا هبدؼ ربديد كميات اؼبخلفات القديبة يف الًتبة .كقاس ـبترب ربليبلت معتمد لدل اغبكومة الدايكوفوؿ
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كاكتشف كجوده دبقدار  94نانوغراـ/غم يف عينة من تربة رينية عالية احملتول من اؼبونتموريلونايت .ككاف الرقم
كع ِزيت الكمية اؼبكتشفة إىل استخدامات قديبة (ت .كيفر،
اؽبيدركجيٍت ؽبذه الًتبة ( 2,5كلوريد الكالسيوـ) ُ
اتصاالت شخصية ،آذار/مارس  .)3191كقاس ساباتيَت كزمبلؤه الدايكوفوؿ يف ربقات أعمق داخل مركز
ركاسب قديبة يف حبَتة سانت أندريو مشاؿ فرنس .كتعود اؼبخلفات اؼبقيسة إىل الطبقات الرسوبية اليت تشكلت
يف أربعينيات القرف اؼباضي كاكتشفت أعلى اؼبستويات يف فًتة سبعينيات القرف اؼباضي كيف عامي 9553
ك .3111كنظران ألف الدايكوفوؿ أدخل إىل األسواؽ يف عاـ  9514فإف من اؼبرجح أف يكوف الدايكوفوؿ
اؼبرتشح عرب الًتبة قد أثر على ربقات الركاسب السفلية ،رغم أف اؼبؤلف مل يقدـ دليبلن حاظبان لتحديد أم آلية
ؿبددة .كرغم أنو مل ُربسب أعمار أنصاؼ إال أف ىذه البيانات تشَت إىل أف الدايكوفوؿ يبكن أف يقاكـ التحلل
يف ىذه البيئة لعدة عقود ( .)Sabatier et al. 2014كقاس زىونغ كآخركف ( )3191مستويات عالية للدايكوفوؿ
يف عينات رسوبية سطحية من اؼبنارق الساحلية كالبحرية على حبر بوىام كالبحر األصفر .كيدؿ كجود تركيزات
من الدايكوفوؿ يف مصاب األهنار كمياه البحر (الرقم اؽبيدركجيٍت أكرب من  )3كالركاسب البحرية على
أف الدايكوفوؿ مقاكـ للتحلل بدرجة تكفي لوصولو إىل البحر .ككاف متوسط تركيزات الدايكوفوؿ بالقرب من
مصيب هنر يانغتسي كالنهر األصفر أعلى سبع مرات من الًتكيزات يف اؼبواقع األخرل اليت أخذت منها عينات
 )Zhong et al. 2014 2015فبا يدؿ على كجود مدخبلت أعلى من ىذه اؼبادة بالقرب من اؼبصاب .كرغم أف
البيانات عن اؼبنارق النائية ؿبدكدة للغاية إال أف الدايكوفوؿ اكتُشف كجوده يف بيئة اؼبنطقة القطبية الشمالية يف
مياه البحر كيف اؽبواء ( )Zhong et al. 2012فبا يدؿ على أف اؼبادة مقاكمة للتحلل دبا يكفي النتقاؽبا إىل خطوط
عرض أبعد (ترد اؼبستويات اؼببلغ عنها من اؼبنارق كخطوط العرض األبعد ،اليت سبثل مصادر للمادة ،يف الفرع
.)9-2-3
موجز عن مقاومة التحلل
 - 45تشَت األدلة التجريبية على أف التحلل اغبيوم كالبلحيوم للدايكوفوؿ يعتمد على قيمة الرقم
اؽبيدركجيٍت للمكوف البيئي اؼبستقبِل حيث تكوف أعمار األنصاؼ التحللية أروؿ يف الظركؼ اغبمضية .إف
آيسومر الدايكوفوؿ السائد ( -4،4الدايكوفوؿ) مقاكـ للتحلل يف الظركؼ اغبمضية أثناء دراسات التحلل
اؼبائي .ككفقان للدراسات اؼبختربية اؼبتوفرة فإف الدايكوفوؿ يتحلل يف اؼبكونات اؼبائية اليت يبلغ رقمها اؽبيدركجيٍت
 3أك يزيد عن  .3كتتفاكت أعمار األنصاؼ للتحلل األكيل للدايكوفوؿ يف الًتبة أثناء التجارب .إف الدايكوفوؿ
غَت مقاكـ للتحلل يف بعض أنواع الًتبة كفقان للدراسات اؼبيدانية اليت أجريت يف كاليفورنيا كفلوريدا .بيد أنو ال
تتوفر دراسات ميدانية يف مناخات أبرد كال نسب لتحلل اؼبستقلبات .كأبلغ عن تقديرات ربفظية ؼبقاكمة ربلل
 –4،3الدايكوفوؿ ك -4،4الدايكوفوؿ كنواتج التحلل الرئيسية قدرىا  914,1ك 292يومان يف الًتبة (من
الدراسات اؼبختربية) .كأظهرت بيانات الرصد اغبديثة أف الدايكوفوؿ مقاكـ للتحلل دبا يكفي النتقالو عرب
اؼبدخبلت النهرية إىل البحار اؼبفتوحة كدبا يكفي الكتشافو يف ربقات الركاسب العميقة اليت يعود تارىبها إىل
عدة عقود .كقاست إحدل الدراسات الدايكوفوؿ يف اؼبنارق النائية .كربلل الدايكوفوؿ إىل البنزكفينوف الثنائي
الكلور  DBCPأثناء التحليل هبعل من الصعب ربديد مصدر البنزكفينوف احملدد .إضافةن إىل ذلك يصبح من
اؼبستحيل ربديد معٌت عدـ الكشف ،دبعٌت أف عدـ الكشف عن اؼبستويات ال يعٍت أف الدايكوفوؿ غَت موجود.
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 1-1-1التراكم البيولوجي
تقييم الفرز استناداً إلى الخواص الفيزيائية والكيميائية
 - 11تتفاكت قيم معامل التفرؽ يف األككتانوؿ كاؼباء اؼببلغ عنها آليسومرم الدايكوفوؿ -4،3 ،ك،-4،4
ضمن مدل كاسع من  2,1اىل  2,12على التوايل (انظر الفرع  .)9-9كاستخدمت ككالة ضباية البيئة يف
الواليات اؼبتحدة ( )3115قيمة قصول مقيسة ؼبعامل التفرؽ يف األككتانوؿ كاؼباء قدرىا  2,12للتقديرات
اؼبنمذجة .كأبلغ يل كآخركف ( )2014aعن القيم التالية ؼبعامل تفرؽ الدايكوفوؿ يف األككتانوؿ كاؼباء1,13 :
(قيمة مقيسة أكصت هبا برنامج كوين ( )KOWWINيف ؾبموعة كاجهة برامج التقدير) ،ك( 4,94اؼبتوسط
اللوغاريثمي للقيم اؼبقيسة  )4,34 - 4,14لػ –4،4الدايكوفوؿ ،ك( 4,41اؼبتوسط اللوغاريثمي للقيم اؼبقيسة
 )4,24 - 4,23لػ -4،3الدايكوفوؿ .أما القيم التقديرية ؼبستقلبات الدايكوفوؿ (البنزكفينوف الثنائي الكلور،
كاؼبركب  -3،3ثاين كلوريد -4(-9،9-كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ) ،(FW-152كالبنزىايدركؿ الثنائي الكلور،
كالبنزكفينوف الثنائي الكلور اؽبيدرككسيلي) فقد ذكرت ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة ( )3115أهنا تًتاكح
من  2,52اىل  .)EPISuite v.4.0( 4,45كتشَت ىذه القيم إىل قدرة الدايكوفوؿ كنواتج ربللو على الًتكز
البيولوجي يف الكائنات اغبية اؼبائية ،رغم أف معظمها يقل عن قيمة الفرز اؼبوجبة للتدخل كىي  1كفقان التفاقية
استكهومل.
 - 19كأشَت إىل معامل التفرؽ يف األككتانوؿ/اؽبواء بوصفو مؤشران على احتماؿ حدكث تراكم بيولوجي يف
اغبيوانات الربية ألغراض تقييم فرز اؼبلوثات العضوية الثابتة ( .)UNEP/POPS/POPRC.3/INF/8, 2007كأشار
كيلي كآخركف ( )3113إىل أف التضخم البيولوجي للدايكوفوؿ يف السبلسل الغذائية الربية مهم بشكل خاص
نظران ألنو يتميز بلوغاريثم كبَت للتفرؽ يف األككتانوؿ كاؽبواء .ككفقان ؼبصدرين ـبتلفُت فإف القيم اؼبقًتحة ؼبعامل
تفرؽ الدايكوفوؿ يف األككتانوؿ كاؽبواء ىي  4,5ك Kelly et al. 2007( 91,12ك ،)Li et al., 2014aعلى
التوايل .كاستنادان إىل معامل تفرؽ يف األككتانوؿ كاؼباء يًتاكح من  2,1إىل  2,12كمعامل تفرؽ يف األككتانوؿ
كاؽبواء يًتاكح من  4,5إىل  91,13فإف من اؼبتوقع حدكث تراكم بيولوجي كبَت يف الكائنات اغبية اليت تتنفس
اؽبواء كالكائنات اغبية اؼبائية (معامل تفرؽ يف األككتانوؿ كاؼباء أكرب من  3كمعامل تفرؽ يف األككتانوؿ كاؽبواء
أكرب من  1كفقان للوكالة األكركبية للمواد الكيميائية .)3114 ،أما فيما يتعلق بنواتج التحلل فقد قُدرت قيم
معامل التفرؽ يف األككتانوؿ كاؽبواء من خبلؿ برنامج كواكين ( )KOAWIN EPISuite v.4.1حيث كانت ىذه
القيم  4,355للبنزكفينوف الثنائي الكلور ،ك 93,13للمركب  ،FW-152ك 91,4للبنزىايدركؿ الثنائي الكلور.
كتقع قيم معامل التفرؽ يف األككتانوؿ كاؼباء كمعامل التفرؽ يف األككتانوؿ كاؽبواء ضمن آماد تدؿ على احتماؿ
حدكث تراكم بيولوجي كبَت يف األحياء الربية كفقان لكيلي كآخرين ( )3113كالوكالة األكركبية للمواد الكيميائية
(.)3114
دراسات التركز البيولوجي والتراكم البيولوجي في الكائنات الحية المائية
 - 11يف دراسة ـبتربية ؼبعامل الًتكز البيولوجي مدهتا  34يومان على أظباؾ الشمس ذات اػبياشيم الزرقاء
( )Lepomis macrochirusاليت عرضت لػ ػ  -4،4الدايكوفوؿ لوحظ معامل تركز بيولوجي قدره  91 111يف
كامل األظباؾ (مل يتسن الوصوؿ للحالة الثابتة) ،حيث أف معامل الًتكز البيولوجي التقديرم للدايكوفوؿ يف
اغبالة الثابتة يبلغ  .)US EPA 2009( 31 111كيف ىذه الدراسة شكل الدايكوفوؿ األساسي أكثر من  54يف
اؼبائة من اإلشعاع اؼبقيس بعد  34يومان من التعرض ،فبا يدؿ على أف أيض الدايكوفوؿ قليل اىل أدىن حد يف
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األظباؾ .كاكتشف كجود اؼبركب  -3،3ثاين كلوريد -4(-9،9-كلوريد فينيل) اإليثانوؿ
كالبنزىايدركؿ الثنائي الكلور اؽبيدرككسيلي يف عينات من األنسجة (كبلنبا بنسبة  4,3يف اؼبائة من اإلشعاع)
كفقان لوكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية ( )3115كالوثيقة UNEP/FAO/RC/CRC.2/14/Add.4
ضمن معلومات اؼبرفق ىاء ،ىولندا (.)3191
)(FW-152

 - 12كأكردت الوثيقة  UNEP/POPS/POPRC.8/INF/13نفس القيمة ؼبعامل الًتكز البيولوجي كىي
 31 111للدايكوفوؿ (اآليسومر  )-4،4يف األظباؾ مع معدؿ زبلص بطيء كمعدؿ إزالة تقديرم ()CT90
قدره  991أياـ .كمل تُقدـ معلومات إضافية عن أنواع األظباؾ اؼبستخدمة أك تفاصيل عن عملية حساب معامل
الًتكز البيولوجي.
 - 14كيف اختبار ؼبراحل عمرية مبكرة للحيواف القشرم البلفقارم اؼبائي ( )Hyalella aztecaكأظباؾ اؼبنوة
الكبَتة الرأس (ُ )Pimephales promelasكجد أف القيم اؼبتوسطة ؼبعامل الًتكز البيولوجي يف فًتة قدرىا  34يومان
ىي  )2111 ±( 91 111ك ،)411 ±( 2 311على التوايل .كنظران ألف مدة ىذه الدراسة غَت كافية للسماح
بالكائنات اغبية يف التجربة بالوصوؿ للحالة اؼبستقرة فإف من اؼبتوقع يف حاؿ سبديد الفًتة أف تزداد قيم معامل
الًتكز البيولوجي ،كفقان لوكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة ( .)3115كيف دراسة أخرل أشارت إليها ككالة
ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة ( ،)3115كىي اختبار لكامل دكرة اغبياة ( US EPA 40 CFR Part 158
 ،Guideline 72-5, GLPيف ظركؼ التدفق) على أظباؾ اؼبنوة الكبَتة الرأس كانت أعلى قيمة مبلحظة ؼبعامل
الًتكز البيولوجي ىي  42 111لوحظت يف إناث اعبيل األكؿ بعد  352يومان من التعرض للدايكوفوؿ .كتشَت
معامبلت الًتكز البيولوجي (استنادان إىل النشاط الكلي للنظَت  ،14Cكمدل يًتاكح من  99 111إىل )42 111
يف ىذه الدراسة إىل أف الدايكوفوؿ يبيل إىل الًتكز يف أنسجة األظباؾ يف صبيع مراحل النمو (.)Spain, 2006
 - 11كنتج عن الدراسات اليت أجريت كفقان للمبدأ التوجيهي لبلختبار  211الصادر عن منظمة التعاكف
كالتنمية يف اؼبيداف االقتصادم قيمتاف ؼبعامل الًتكز البيولوجي نبا  4 311ك 2 911يف ظبك الشبوط العاـ
اؼبعرض عبرعة قدرىا  1,9ك 9ميكركغراـ/ؿ (قاعدة بيانات اؼبعهد الياباين الورٍت للتكنولوجيا كالتقييم،
()91
 .) 3191كأشار اختبار حديث للًتاكم البيولوجي قائم على استخداـ األجنة العنقودية ألظباؾ الزرد بدالن
من األظباؾ البالغة إىل أف معامل الًتكز البيولوجي للدايكوفوؿ كاف األعلى مقارنةن دببيدم الكلوربَتيفوس
كاألترازين .كقد ُعرضت األجنة العنقودية ألظباؾ الزرد ( 33ساعة بعد الفقس) عبرعتُت قدرنبا  1,9ك9
ميكركغراـ/ؿ دايكوفوؿ ؼبدة  44ساعة .كمل يتم الوصوؿ للحالة اؼبستقرة .ككاف لوغاريثم معامل الًتكز البيولوجي
 3 542=( 2,5ؿ/كغم) ؿبسوب من خبلؿ مبوذجُت من مباذج حركة السموـ وباكياف اغبالة اؼبستقرة (El-
 .)Amrani et al. 2012كاستنادان إىل الصعوبات التحليلية اليت ربيط بقياس الدايكوفوؿ فإف اؼبخلفات اؼبًتاكمة
يبكن أف تشمل أيضان نواتج ربلل يف الدراسات اؼبشار إليها أعبله.

()91

http://www.safe.nite.go.jp/jcheck/detail.action?request_locale=en&cno=115-32-2&mno=4-0226

)).(Reports: Dicofol (The results of the investigation
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دراسات حركة السموم واأليض
 - 12كيرد كصف جيد لعملية األيض كحركة السموـ يف منشورات منظمة الصحة العاؼبية ( ،)9553كككالة
ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة ( ،)9554كاالجتماع اؼبشًتؾ اؼبعٍت دبخلفات مبيدات اآلفات (.)3199
كعند إعطاء جرعات قدرىا  31ملغم/كغم لذكور الفئراف رُرح ما نسبتو  21يف اؼبائة تقريبان من اعبرعة اؼبعطاة
يف غضوف  4أياـ عن رريق الرباز بصورة أساسية .كشكل التخلص من اؼبادة عن رريق الرباز نسبة  41يف اؼبائة
من اعبرعة اؼبقدمة بينما شكل التخلص عن رريق البوؿ نسبة  31يف اؼبائة .كمت بلوغ أقصى تركيز يف األنسجة
خبلؿ  34إىل  44ساعة .ككجدت أعلى الًتكيزات من اؼبركب اؼبوسوـ بالنظائر اؼبشعة يف األنسجة الدىنية
تليها الكبد فالكلى فالرئة فالقلب فببلزما الدـ فالدماغ فالدـ الكلي فالطحاؿ .كالبفضت الًتكيزات بشكل
سريع خبلؿ  4أياـ باستثناء األنسجة الدىنية ( .)Kaneshima et al., 1980كأجريت دراسات األيض يف اعبرذاف
باستخداـ الدايكوفوؿ اؼبوسوـ بالنظائر اؼبشعة ،مع إعطاء جرعات عالية ( 11ملغم/كغم من كزف اعبسم،
جرعة فردية) كجرعات منخفضة ( 1,1ملغم/كغم من كزف اعبسم ؼبدة  92يوـ) .كمت ررح الدايكوفوؿ عن
رريق الرباز بصورة رئيسية أك زبزين ما تبقى منو يف األنسجة الدىنية .كاستنتجت مسارات األيض للدايكوفوؿ
حيث ينطوم اؼبسار الرئيسي على ىلجنة اختزالية إىل الدايكوفوؿ الثنائي الكلور كأكسدة إىل البنزكفينوف الثنائي
الكلور كحامض البنزكيك الثنائي الكلور كالبنزيل الثنائي الكلور .كأظهر ربليل اؼبستقلبات أف معظم نسبة
تكوف بسبب كجود
الػ ػ  1,3يف اؼبائة من اؼبخلفات اؼبشعة ىي عبارة عن دم .دم .إم كىو مركب قد يكوف َّ
الػ ػ دم.م .يت ( 1,3يف اؼبائة) كالػ ػ دم .دم .إم ( 1,19يف اؼبائة) يف مادة االختبار .كتشَت البيانات إىل أف
استقبلب الدايكوفوؿ ىبتلف عن استقبلب الدم .دم .يت الذم يتحوؿ إىل مادة الػ دم .دم .إم اؼبسررنة
اؼبزعومة ( .)US EPA 1998كيف دراسة لبلمتزاز كالتوزيع كاأليض كاإلخراج يف الفئراف توزع الدايكوفوؿ بصورة
تفاضلية على األنسجة الدىنية كأُزيل بصورة رئيسية عن رريق الرباز .كيف الواقع مت التخلص من كامل جرعة
الدايكوفوؿ يف غضوف  4أياـ ( .)IPCS Inchem 1992كيف حالة التعرض اؼبتكرر تراكحت أعمار األنصف
التقديرية من  2إىل  94يومان للدايكوفوؿ (.)Steigerwalt et al. 1984b cited in IPCS Inchem 1992
 - 13كبعد تغذية اعبرذاف بطعاـ ؼبدة  93أسبوع ( 23جزء من اؼبليوف) مت الوصوؿ إىل توازف يف الدىوف بعد
 4أسابيع (عند إعطاء  31جزء من اؼبليوف للذكور ك 31جزء من اؼبليوف لئلناث) .كبعد  93أسبوعان اختفى
الدايكوفوؿ كالبفضت الًتكيزات ،بينما كصل الًتكيز إىل الصفر يف الذكور بعد مضي  94أسبوعان ،لكنو بقي
عند حدكد  2جزء من اؼبليوف يف اإلناث .كذلك عند إعطاء مستويات أعلى كأدىن يف الطعاـ خزنت اإلناث
كميات أكرب مقارنةن بالذكور (.)IPCS, 1992
 - 14كاف معدؿ اإلزالة يف أظباؾ الشمس ذات اػبياشيم الزرقاء بطيئان كما أف معدؿ األيض كاف ضئيبلن.
ككاف عمر النصف التقديرم للتخلص  22يومان ( .)US EPA 1998, US EPA 2009كقدـ براكف ككاسيدا
( )9543تفاصيل لدراسة بشأف استقبلب كل من الدايكوفوؿ كالدم .دم .يت اؼبنفصل بوصفو شائبة يف
الدايكوفوؿ .كأعطيت الًتكيبات لذكور الفئراف جبرعة قدرىا  21ملغم/كغم من كزف اعبسم كحقنت أيضان يف
كبد اعبرذاف .كأشارت النتائج إىل أف الدايكوفوؿ فقد الكلور ليتحوؿ إىل دايكوفوؿ عدًن الكلور ،بينما ربوؿ
الدايكوفوؿ كالدايكوفوؿ العدًن الكلور إىل مستقلب البنزكفينوف الثنائي الكلور كمستقلب البنزىايدركؿ الثنائي
الكلور .كأشار براكف ككاسيدا ( )9543إىل أف مسارات األيض اليت يستخدـ فيها الدايكوفوؿ يف التجارب
داخل اعبسم اغبي تنطوم على األرجح على البفاض يف مستول إنزًن البورفَتين (كىو إنزًن كبدم ضركرم
لوظائف األيض الصحية) يف اغبويصبلت بالكبد .أما تعرض ىذه اغبويصبلت عند إجراء التجارب اؼبختربية
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على األبقار كاعبرذاف فيشَت إىل أف تكوف البنزكفينوف الثنائي الكلور ال يعتمد على النشاط اإلنزيبي بل ينتج عن
آليات غَت عضوية ،كبصورة رئيسية عن رريق اإلزالة احملفزة باؽبيدرككسيل ألنيوف ميثيل ثبلثي الكلور ( Thiel et
.)al, 2011
تقييم نماذج التركز البيولوجي والتضخم البيولوجي وبيانات الرصد
 - 15استنادان إىل تقارير التقييم اغبكومية ( )US EPA 1998, US EPA 2009, Spain 2006كالبحوث اليت
أجريت على اؼبؤلفات فإنو ال تتوفر معلومات ذبريبية عن الًتاكم البيولوجي كالتضخم البيولوجي كالتضخم
الغذائي يف الشبكات الغذائية فيما ىبص الدايكوفوؿ.
 - 21بيد أف مالك كآخرين ( )3199درسوا مقاكمة التحلل احملتملة كالًتاكم البيولوجي للدايكوفوؿ يف ثبلثة
مستعمرات لطيور مالك اغبزين يف هنرم شيناب كرايف كمستودع حبَتة راكاؿ يف منطقة البنجاب بباكستاف.
كخبلؿ شهور الصيف عاـ ُ 3113صبعت عينات من الركاسب السطحية ( 91عينة من عمق يًتاكح من  2إىل
 4سم) مع عينات من الفرائس (مثل اغبشرات كالعبلجم كاألظباؾ) (العدد  )911كبيض ريور مالك اغبزين
(العدد  ،21بيضة كاحدة من كل عش) من داخل مستعمرات مالك اغبزين .ككاف متوسط الًتكيز يف الركاسب
من هنرم شيناب كرايف يساكم  94,4 ± 93,1ك 92,3 ± 99,2نانوغراـ/غم ،على التوايل .ككانت النتيجة
الرئيسية ،يف صبيع اغباالت ،أف أعلى تركيزات الدايكوفوؿ من األماكن الثبلثة كجدت يف عينات البيض
( ،39,2±91ك ،11,3±24,4ك 12,2±44,2نانوغراـ/غم ،قيم متوسطة) مقارنةن بالفرائس (ال يوجد،
ك 21,2±39,2نانوغراـ/غم ،ك 94,1 ±91,2نانوغراـ/غم ،قيم متوسطة) ،فبا يدؿ على حدكث الًتاكم
البيولوجي يف اؼبستعمرات الثبلثة صبيعها .بيد أف ىذه النتائج مل يُصحح ؿبتول الليبيدات فيها كلذلك فإف القيم
قد ال تبُت بشكل كامل ما إذا كاف قد حدث تضخم بيولوجي بالفعل يف أنواع من رتب أعلى.
 - 29كتراكحت القيم اؼبقدرة ؼبعامل الًتكز البيولوجي للدايكوفوؿ باستخداـ مبوذج كاباـ( )KABAM( )99من
زىاء  34 111ؿ/كغم للحيوانات اؼبائية اليت تتغذل بالًتشيح إىل زىاء  11 111ؿ/كغم للعوالق النباتية
(الواليات اؼبتحدة األمريكية ،إفادة للمرفق ىاء .)3191 ،ككانت تقديرات ـبلفات اؼبركب  -3،3ثاين
كلوريد -4(-9،9-كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ) (FW-152يف األظباؾ ىي األعلى من بُت نتائج النموذج
للمستقلبات (.)US EPA 2009
 - 23كباستخداـ منرب فيجا (ُ )93()VEGAحسبت تقديرات للعبلقة الكمية بُت الًتكيب كالنشاط لقيم
لوغاريثم معامل الًتكز البيولوجي للمستقلبات -4،4البنزكفينوف الثنائي الكلور ،ك-4،3البنزكفينوف الثنائي
الكلور ،ك -3،3–4،4ثاين كلوريد -4(-9،9-كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ) ،(p,p'-FW-152ك -3،3-4،3ثاين
كلوريد -4(-9،9-كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ) ،(o,p'-FW-152ك–4،3البنزىايدركؿ الثنائي الكلور ،ك-4،4
البنزىايدركؿ الثنائي الكلور .إف منرب فيجا ىو مصدر مفتوح وبتوم على ثبلثة أدكات غبساب معامل الًتكز
البيولوجي من بينها مبوذج استنباط القيم من خبللو .كيعٍت استنباط القيم يف ىذه اغبالة أف القيم غَت اؼبعركفة
(يف ىذه اغبالة لوغاريثم معامل الًتكز البيولوجي) للمركب/اؼبركبات اؼبستهدفة هبرم تقديرىا استنادان إىل القيم
اؼبعركفة للمواد ذات الًتكيب اؼبشابو .أما فيما ىبص آيسومرات اؼبركب  -3،3ثاين كلوريد -4(-9،9-كلوريد
()99
()93
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فينيل) اإليثانوؿ فقد كجد أف لوغاريثم معامل الًتكز البيولوجي يبلغ  1 514( 2,33ؿ/كغم) باستخداـ مبوذج
استنباط معامل الًتكز البيولوجي.
 - 22كحسب كيلي كآخركف (( )3113على افًتاض أف معامل التفرؽ يف األككتانوؿ كاؼباء ىو  )2,1عوامل
تضخم بيولوجي عالية يف األنواع الربية تًتاكح من  2,9يف الزكاحف إىل  32يف اإلنساف .بيد أف التحوؿ
األيضي من شأنو أف يقلل أك يقضي على القدرة اؼبتوقعة على التضخم البيولوجي ،لكن بشرط أف يكوف معدؿ
التحوؿ األيضي عاليان دبا فيو الكفاية ،كيف ىذه اغباالت هبب أيضان األخذ يف االعتبار سلوؾ الًتاكم البيولوجي
للمستقلبات الناذبة.
موجز عن التراكم البيولوجي
 - 24يتميز الدايكوفوؿ بقدرة عالية على الًتكز البيولوجي كفق ما أظهرتو قيم معامل الًتكز البيولوجي
اؼبستقاة من التجارب على األظباؾ ،كىي قيم تًتاكح من  2 911إىل  42 111كعمر نصف للتخلص
ؿبسوب من التجارب قدره  22يومان يف أظباؾ الشمس ذات اػبياشيم الزرقاء .كتشَت حسابات النماذج إىل
عوامل تضخم بيولوجي عالية لؤلنواع الربية ُيبكن خفضها عند أخذ التحوؿ األيضي يف االعتبار .كبالنسبة
للدايكوفوؿ ،تًتاكح قيم معامل التفرؽ يف األككتانوؿ كاؼباء اؼبقيسة من  4,14إىل 2,12؛ كبالنسبة ؼبستقلبات
الدايكوفوؿ تًتاكح قيم معامل التفرؽ يف األككتانوؿ كاؼباء التقديرية من  2,14إىل  ،4,45ككذلك اغباؿ فيما
ىبص قيم معامل التفرؽ يف األككتانوؿ كاؽبواء للدايكوفوؿ كمستقلباتو فبا يشَت إىل احتماؿ كجود قدرة عالية على
الًتاكم البيولوجي استنادان إىل معلومات الفرز اؼبذكورة (عند عدـ أخذ األيض يف االعتبار) .إضافةن إىل ذلك فقد
حدد مبوذج العبلقة الكمية بُت الًتكيب كالنشاط قدرة عالية على الًتكز البيولوجي للمركب  -3،3ثاين كلوريد-
 -4(-9،9كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ) .(FW-152كأشارت دراسة رصدية إىل كجود تراكم بيولوجي يف بيض رائر
البلشوف ،بيد أف ؿبتول الليبيدات مل يُصحح ،كلذلك فإف القيم قد ال تفسر بشكل كامل ىذا الًتاكم إذا
حدث بالفعل تضخم بيولوجي داخل السلسلة الغذائية.
 3-1-1القدرة على االنتقال البيئي البعيد المدى
فرز الخواص الفيزيائية والكيميائية
 - 21دبوجب اؼبرفق داؿ فإف عمر النصف الذم يزيد عن  3يف الغبلؼ اعبوم يعترب معياران للقدرة على
االنتقاؿ البعيد اؼبدل .كتراكحت أعمار النصف احملسوبة يف اؽبواء عند درجة حرارة ْ 31ـ للطور الغازم
للدايكوفوؿ بُت  2,9ك 4,3يوـ (انظر الفرع  .)9-3-3كعند األخذ يف االعتبار درجات اغبرارة يف
الًتكبوسفَت اليت تكوف أقل بكثَت من ْ 31ـ فإف عمر النصف للدايكوفوؿ يف الظركؼ الفعلية يكوف أروؿ على
األرجح .كيعتمد ثابت معدؿ التحلل على درجة اغبرارة ( .)cf. Aktinson 1989كاستنادان إىل ضغط البخار مع
ميل اؼبركب لبلمتزاز على اعبسيمات (انظر الفرع  )9-9فإف من اؼبتوقع أف يتوزع الدايكوفوؿ بُت الطورين
الغازم كاعبسيمي يف الغبلؼ اعبوم .كيُقدَّر متوسط عمر النصف للجسيمات من زىاء  2,1إىل  91أياـ،
بينما تقدر فًتة التحلل الكامل للجسيمات دبا يًتاكح من زىاء  1إىل  91يومان ( Atkinson et al. cited in
.)Rasenberg 2003
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توقعات نموذج االنتقال البعيد المدى
ُ - 22كضعت العديد من النماذج لتقدير القدرة على االنتقاؿ البعيد اؼبدل للملوثات العضوية الثابتة
اؼبرشحة .كيستخدـ مبوذج اؼبلوثات العضوية الثابتة الذم كضعو مركز ذبميع معلومات األرصاد اعبوية  -شرؽ
( ،)Vulykh et al. 2005كىو مبوذج لبلنتقاؿ الكيميائي متعدد اؼبكونات ،هنجان مرجعيان لتجاكز مسألة اعتماد
النموذج على القيم العددية .فالبنزكبايرين ( )B[a]Pىو ملوث عضوم ثابت مدرج يف بركتوكوؿ اؼبلوثات العضوية
الثابتة للجنة األمم اؼبتحدة االقتصادية ألكركبا كاختَت مكادة مرجعية بسبب اؼبسافة الطويلة اليت يقطعها كالبالغة
زىاء  3 411كلم ،بينما يبلغ عمر نصفو البيئي زىاء  31يومان .كيف النموذج اؼبذكور افًتضوا أف أعمار النصف
للدايكوفوؿ ىي  2ك 21ك 21يومان يف اؽبواء كاؼباء كالًتبة ،على التوايل .كيتوقع النموذج دبسافة يقطعها اؼبركب
يف الغبلؼ اعبوم قدرىا  9 211كلم (ىذه اؼبسافة ىي اؼبسافة اليت ينخفض فيها الًتكيز إىل أقل من
 9111/9من الًتكيز يف مصدر اؼبلوث) .ككاف نصف العمر اؼبقدر للدايكوفوؿ يف البيئة  31يومان .كيظهر
ترتيب الدايكوفوؿ كاؼبركب البنزكبايرين من حيث عمر النصف البيئي أف الدايكوفوؿ أقل مقاكمةن للتحلل من
البنزكبايرين .ككفقان غبسابات النموذج للمسافة اؼبقطوعة يف الغبلؼ اعبوم فإف القدرة على االنتقاؿ البعيد اؼبدل
للدايكوفوؿ تقل بشكل رفيف عن انتقاؿ البنزكبايرين (.)B[a]P
 - 23كقدرت ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية ( )3115مقاكمة التحلل الكلية
كالقدرة على االنتقاؿ البعيد اؼبدل للدايكوفوؿ كنواتج ربللو باستخداـ ’’أداة فرز مقاكمة التحلل الكلية كالقدرة
على االنتقاؿ البعيد اؼبدل‘‘ اليت رورهتا منظمة التعاكف كالتنمية يف اؼبيداف االقتصادم .كذبمع قياسات مقاكمة
التحلل الكلية بُت تقديرات أنصاؼ األعمار يف كسط مفرد مع تفرؽ اؼبادة الكيميائية يف أكساط متعددة
كال تعتمد على أعمار النصف يف الوسط اؼبفرد كمعايَت ؼبقاكمة التحلل .كتأخذ مقاكمة التحلل الكلية يف
االعتبار الوسائط البيئية اليت من احملتمل أف تتوزع فيها اؼبادة الكيميائية كتقيس أنصاؼ األعمار يف الوسط اؼبفرد
عن رريق أجزاء اؼبادة يف الوسط اؼبفرد ( .)Wegmann, 2009كسبثل اؼبسافة اؼبقطوعة اؼبميِّزة قدرة اؼبادة الكيميائية
على االنتقاؿ عرب مسافات رويلة يف اؽبواء أك اؼباء (اؼبسافة اليت ينخفض خبلؽبا تركيز اؼبادة الكيميائية إىل 23
يف اؼبائة بسبب االنتقاؿ) .أما كفاءة االنتقاؿ فهي مقياس غَت فبيَّز لقدرة اؼبركب األساسي على االنتقاؿ يف
الغبلؼ اعبوم كالًتسب يف البيئات الربية كاؼبائية دبنطقة بعيدة .كتتطلب أداة منظمة التعاكف كالتنمية يف اؼبيداف
االقتصادم أعمار أنصاؼ ربللية تقديرية يف الًتبة كاؼباء كاؽبواء كمعامل تفرؽ يف اؽبواء كاؼباء كمعامل تفرؽ يف
األككتانوؿ كاؼباء بوصفها باراميًتات ؼبدخبلت خاصة باؼبادة الكيميائية .كهبدؼ بياف خصائص قدرة الدايكوفوؿ
على االنتقاؿ البعيد اؼبدل استخدمت ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة أداة الفرز اليت رورهتا منظمة
التعاكف كالتنمية يف اؼبيداف االقتصادم خبصوص مقاكمة التحلل الكلية كالقدرة على االنتقاؿ البعيد اؼبدل .كقد
رُبقت النماذج أيضان على ثبلث مواد كيميائية من اؼبعركؼ أهنا تتميز باالنتقاؿ البعيد اؼبدل ،ىي ال ػ دم .دم.
يت كاأللدرين كاألندرين ،هبدؼ توفَت سياؽ لقدرة الدايكوفوؿ التقديرية على االنتقاؿ البعيد اؼبدل .ككفقان لوكالة
ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة ( )3115فإف ىناؾ أكجو عدـ يقُت كبَتة يف خواص اؼبصَت البيئي (قيم
اؼبدخبلت) للمواد الكيميائية اؼبختارة قيد الدراسة .كتشَت النتائج إىل أنو على الرغم من أف الدايكوفوؿ كنواتج
ربللو تتميز دبقاكمة كلية للتحلل أقل من مقاكمة اؼبواد الكيميائية األخرل إال أف التقديرات تشَت إىل أف لو قدرة
فباثلة أك أعلى على االنتقاؿ البعيد اؼبدل .كيتميز -4،4الػ دم .دم .يت كاأللدرين كاألندرين دبقاكمة ربلل كلية
قدرىا  9191ك 331ك 9112يوـ ،كدبسافة مقطوعة فبيزة قدرىا  3121ك 312ك 191كلم ،كبكفاءة انتقاؿ
قدرىا  1,93ك 1,112ك 1,14يف اؼبائة ،على التوايل .أما مقاكمة التحلل الكلية كاؼبسافة اؼبقطوعة اؼبميزة
()Pov
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ككفاءة االنتقاؿ لػ-4،3الدايكوفوؿ ك-4،4الدايكوفوؿ فهي  23ك 924يومان ،ك 3943ك 9423كلم،
 5,41ك 2,25يف اؼبائة على التوايل .أما القيم النموذجية اؼبتوقعة للمستقلبات ،البنزكفينوف الثنائي الكلور
كاؼبركب  -3،3ثاين كلوريد -4(-9،9-كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ) (FW-152كالبنزىايدركؿ الثنائي الكلور،
فكانت  933ك 192ك 914يوـ ؼبقاكمة التحلل الكلية ،ك 9249ك 114ك 324كلم للمسافة اؼبقطوعة
اؼبميزة ،ك 3,34ك 3,91ك 1,22يف اؼبائة لكفاءة االنتقاؿ.
 - 24ككانت أحدث قدرة على االنتقاؿ البعيد اؼبدل قد قاسها يل كآخركف ( )2014aباستخداـ مبوذج
اؼبلوثات العضوية الثابتة العاؼبي ( .)Globo-POPكذكر يل كآخركف ( )2014aبإهباز أف الدايكوفوؿ ،مقارنةن
باؼبلوثات األخرل يف اؼبنطقة القطبية الشمالية ،يظهر ’قدرة مطلقة معتدلة على تلويث اؼبنطقة القطبية الشمالية‘
( )eACPair10كأعلى ’قدرة نسبية على تلويث اؼبنطقة القطبية الشمالية‘ ( )mACPair10فبا يدؿ على أنو يبكن أف
ينتقل من مصادره إىل بيئة اؼبنطقة القطبية الشمالية بكفاءة معتدلة ،كأف مقاكمتو للتحلل تتأثر على كبو أكرب
بدرجات اغبرارة حيث تساعد درجات اغبرارة اؼبنخفضة يف اؼبنطقة القطبية الشمالية على إبطاء ربللو كزبصيبو
نسبيان بينما تساعد درجات اغبرارة العالية بالقرب من خط االستواء على ربللو بسرعة .كاستنادان إىل كتلة
الدايكوفوؿ الكلية االفًتاضية اليت تتخلف يف الوسائط السطحية للمنطقة القطبية الشمالية ( )MArcticبعد عقد
عرؼ على أهنا
من االنبعاثات اؼبستمرة فإف القدرة اؼبطلقة على تلويث اؼبنطقة القطبية الشمالية ( )eACPair10تُ َّ
نسبة كتلة الدايكوفوؿ الكلية االفًتاضية اليت تتخلف يف الوسائط السطحية للمنطقة القطبية الشمالية ()MArctic
عرؼ القدرة النسبية على تلويث اؼبنطقة القطبية الشمالية ( )mACPair10بأهنا
يف االنبعاث العاؼبية الًتاكمية .كتُ َّ
نسبة كتلة الدايكوفوؿ الكلية االفًتاضية اليت تتخلف يف الوسائط السطحية للمنطقة القطبية الشمالية ()MArctic
يف كتلة الدايكوفوؿ الكلية اليت تبقى يف البيئة العاؼبية بكاملها بنهاية السنة العاشرة .كيتميز الدايكوفوؿ بقدرة
مطلقة على تلويث اؼبنطقة القطبية الشمالية ( 1,12( )eACPair10يف اؼبائة) فباثلة للدكديكاف اغبلقي السداسي
الربكـ ( 1,11يف اؼبائة) أك األلدرين ( 1,14يف اؼبائة) .إال أف قدرة الدايكوفوؿ النسبية على تلويث اؼبنطقة
القطبية الشمالية ( 2,3( )mACPair10يف اؼبائة) أعلى من اللنداف ( 2,25يف اؼبائة) كالػ دم .دم .يت ( 2-3يف
اؼبائة) .كيقل معدؿ االلبفاض اؼبنمذج لًتكيز الدايكوفوؿ يف اؼبنطقة القطبية الشمالية عن معدؿ االلبفاض يف
االستخداـ العاؼبي للدايكوفوؿ فبا يدؿ على حدكث تراكم مبوذجي يف اؼبنطقة القطبية الشمالية نتيجةن لبطء
التحلل اؼبعتمد على درجات اغبرارة (.)Li et al. 2014a
التأكيدات المستندة إلى القياسات في المناطق النائية
 - 25قدـ زىونغ كآخركف ( )3193أدلة على كجود الدايكوفوؿ يف الوسائط البيئية بعيدان عن
اؼبصادر ،كذلك استنادان إىل دراسة أجريت على بيانات مياه البحر السطحية كىواء الطبقة اغبدية البحرية اليت
ُصبعت أثناء رحلة حبرية من حبر الصُت الشرقي ( 22,3درجة مشاؿ) إىل أعايل اؼبنطقة القطبية الشمالية (44,1
درجة مشاؿ) .كاكتشف كجود الدايكوفوؿ يف اؽبواء (يف الطور الغازم بصورة رئيسية) كيف مياه البحر (انظر الفرع
.)9-2-3
موجز عن االنتقال البيئي البعيد المدى
 - 31يتميز الدايكوفوؿ بعمر نصف ؿبسوب يًتاكح من  2,9إىل  4,3يوـ كىو مؤشر فرز على االنتقاؿ
البعيد اؼبدل .كأظهرت نتائج النماذج أف الدايكوفوؿ كمستقلباتو يبكن أف تنتقل إىل اؼبنارق النائية كأهنا تظهر
خواص انتقاؿ بعيد اؼبدل فباثلة ػبواص العديد من اؼبلوثات العضوية الثابتة اؼبعركفة .كتتوفر أدلة رصد ؿبدكدة
على كجود الدايكوفوؿ يف الوسائط البيئية يف اؼبصادر النائية (تتوفر دراستاف نبا ( Zhong et al, 2015 – East
 )China Seaك())Jantunen, 2015 – Canadian Arctic
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3-1

التعرض

 2-3-1بيانات الرصد البيئي
المناطق النائية
 -39كجدت دراسة كاسعة النطاؽ من شرؽ آسيا إىل أعايل احمليط اؼبتجمد الشمايل أف الدايكوفوؿ موجود
بوفرة إىل جانب اإلندكسلفاف ألفا اؼبدرج أصبلن ،حيث اكتشف كجوده دبستويات متوسطة قدرىا 35±94
2
(االكبراؼ اؼبعيارم) بيكوغراـ/ـ يف اؽبواء ( 32±5االكبراؼ اؼبعيارم) بيكوغراـ/ؿ يف مياه البحر ( Zhong et al.
 .)2012كالبفضت الًتكيزات من زىاء  31بيكوغراـ/ـ 2ك 43بيكوغراـ/ؿ عند خطي عرض  21درجة مشاؿ
إىل  1,5إىل  3,1بيكوغراـ/ـ 2كأقل من  1,3إىل  3بيكوغراـ/ؿ عند خطي العرض من  22إىل  41درجة
مشاؿ يف اؽبواء كمياه البحر ،على التوايل .كاستخدـ اؼبؤلفوف ىذه البيانات غبساب معدالت االنتشار يف اؽبواء
كاؼباء يف كل منطقة من اؼبنارق اليت أخذت منها عينات فبا يوفر معلومات عن صايف االذباه احملتمل النتقاؿ
اؼبادة الكيميائية .كأشَت إىل أف االنتقاؿ عرب اؽبواء ىو الطريقة السائدة لبلنتقاؿ حيث ينتقل الدايكوفوؿ من
مصدره األصلي ليًتسب يف اؼبياه السطحية يف صبيع النقاط على روؿ مسار الرحلة البحرية رغم أف معدالت
الًتسب كانت أعلى بالقرب من اؼبنارق اؼبصدرية احملتملة .كأجرل زىونغ كآخركف ( )3193استخبلصان
استقطابيان للعينات كتقنية اغبقن عن االستشراب الغازم (نبضي غَت منفصل) فبا ساعد يف منع التكسر اغبرارم
للدايكوفوؿ .عبلكنة على ذلك استخدموا معياران داخليان للدايكوفوؿ كبديل موسوـ بالنظائر اؼبشعة (خببلؼ
الدايكوفوؿ  -دم .)4لذلك ،كاعتمادان على اؼبناقشات مع اػبرباء كالتوضيح الذم قدمو اؼبؤلفوف (ج .زىونغ،
اتصاؿ شخصي ،نيساف/أبريل  )3191فإف نتائج ىذه الدراسة تبدك مقبولة استنادان إىل رريقة التحليل
اؼبستخدمة.
 - 33كبلغت مستويات الدايكوفوؿ كالبنزكفينوف الثنائي الكلور (ال يبكن فصلهما ربليليان) يف ىواء األرخبيل
الكندم باؼبنطقة القطبية الشمالية زىاء  3بيكوغراـ/ـ 2خبلؿ رحبلت آركتيك نت البحرية ( )ArcticNetيف
الفًتة ( 3192-3199ؿ .جانتونُت ،كزارة البيئة الكندية ،اتصاؿ شخصي .)3191 ،كمل يتمكن ىوفركامب
كآخركف ( )3191من التوصل ألم نتائج تتعلق بالدايكوفوؿ يف الوسائط البيئية يف اؼبنطقة القطبية الشمالية.
كذكر موير كدم كيت ( )3191أنو ال توجد قياسات مباشرة للدايكوفوؿ يف اؼبنطقة القطبية الشمالية .كمن بُت
أسباب أخرل ،يبكن أف تكوف مشاكل التحليل من ضمن األسباب فيما يتعلق هبذه اؼببلحظة .كأشار كوكليك
(ج .كوكليك ،اتصاؿ شخصي ،تشرين الثاين/نوفمرب  )3192مثبلن إىل الصعوبات اليت تكتنف الكشف عن
الدايكوفوؿ يف عينات من الفقمة.
النطاق اإلقليمي والمحلي
 - 32اكتشف كجود الدايكوفوؿ بشكل متكرر يف ىواء كمياه حبر بوىام كالبحر األصفر بالصُت .كبلغ
متوسط تركيزات الطور الغازم يف الغبلؼ اعبوم  3,2±2,4بيكوغراـ/ـ ،2بينما كانت تركيزات الطور اعبسيمي
أقل كبلغت يف اؼبتوسط  1,24بيكوغراـ/ـ .)Zhong et al. 2014( 2كبلغ متوسط تركيزات الدايكوفوؿ الذائبة يف
مياه البحر  21±22بيكوغراـ/ؿ ككاف أعلى تركيز  341بيكوغراـ/ؿ .كحلل زىونغ كآخركف ()3191
الدايكوفوؿ يف  33عينة من الركاسب السطحية من اؼبنارق الساحلية كالبحرية يف حبر بوىام كالبحر األصفر
اؼبتاطبُت ؼبنارق عالية االستهبلؾ كاإلنتاج ؼببيدات اآلفات كاؼبعرضُت لكميات ضخمة من اعبرياف السطحي
كالركاسب من عدة أهنار .كاكتشف كجود الدايكوفوؿ يف  21يف اؼبائة من العينات كرغى على بيانات الًتكيزات
بنسبة قدرىا  51يف اؼبائة من الًتكيزات اؼببلغ عنها كاليت تزيد عن  1,9نانوغراـ/غم كزف جاؼ ،كدبتوسط تركيز
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قدره  3,1±9,2نانوغراـ/غم كزف جاؼ كأعلى تركيز قدره  94نانوغراـ/غم كزف جاؼ .كتعكس الًتكيزات
بشكل عاـ الًتكيزات اؼبقيسة يف اؽبواء كاؼباء حيث تكوف القيم األعلى يف اؼبنارق القريبة من مصاب األهنار فبا
يدؿ على استمرار اؼبصادر النهرية ( )Zhong et al. 2015دبا يف ذلك اؼبدخبلت من منارق اإلنتاج احمللية (كاف
إقليما جيانغزك كشاندكنغ أكرب كثاين أكرب إقليمُت منتجُت ؼببيدات اآلفات يف الصُت ( ،)3199حيث ينتجاف
ما نسبتو  35ك 31يف اؼبائة من اإلنتاج الكلي ،على التوايل (.)Zhong et al. 2015
 - 34كنفذ إنج كآخركف ( )3192برناؾبان لرصد اؽبواء يف اؽبند باستخداـ معدات ألخذ عينات ىواء سالبة
حيث أخذت  32عينة (إضافةن إىل ثبلث ذبارب غفل) من اؼبنارق الريفية كاغبضرية .كمن مث ُحللت العينات
باستخداـ االستشراب الغازم/القياس الطيفي الكتلي من خبلؿ رريقة نبضية غَت منفصلة فباثلة للطريقة اليت
استخدمها زىونغ ( ،)3193مع إدخاؿ تعديبلت إضافية هبدؼ ربويل كل الدايكوفوؿ إىل بنزكفينوف ثنائي
الكلور أثناء التحليل .كأبلِغ عن أف ىذه الطريقة كفرت ؾبموعة بيانات كاملة كفعالة مع فقداف كمية أقل من
الدايكوفوؿ أثناء التحليل .كأشارت النتائج إىل كجود تركيزات جوية قدرىا  3-9نانوغراـ/ـ 2يف اؼبنارق الريفية،
ك 3نانوغراـ/ـ 2يف اؼبنارق اغبضرية ،ك 1,4نانوغراـ/ـ 2يف منطقة يُتوقع أف سبثل الًتكيزات األساسية الطبيعية.

 - 31كيف ركاسب الوادم األكسط بكاليفورنيا ُكجد الدايكوفوؿ يف  31يف اؼبائة من العينات الػ 34اليت
خضعت لبلختبار بًتكيز يصل إىل  311نانوغراـ/غم كزف جاؼ ( .)Weston et al. 2013كذكر مؤلف سابق
( )Wang et al. 2010أف الدايكوفوؿ اكتشف يف طبسة من  93عينة من عينات الركاسب بالوادم اؼبركزم يف
كاليفورنيا بًتكيزات مبلغ عنها قدرىا ( 313±22الوسط  ±االكبراؼ اؼبعيارم) نانوغراـ/غم كزف جاؼ .كيف
اؼبنارق الدنيا لنهر الياقبتسي اكتشف تانغ كآخركف ( )3192كجود الدايكوفوؿ دبستويات قدرىا
( 9,24±1,42الوسط  ±االكبراؼ اؼبعيارم) نانوغراـ/غم كزف جاؼ يف الركاسب ،بينما كانت مستويات
الدايكوفوؿ يف اؼبياه السطحية أقل من الكمية القابلة لبلكتشاؼ (أقل من  1,34نانوغراـ/ؿ).
 - 32كيف دراسة استقصائية كرنية يف فرنسا مل يُكتشف كجود الدايكوفوؿ يف أم نقطة من النقاط الػ914
ألخذ العينات الرسوبية ( .)Vulliet et al., 2014كتوافق ىذه اؼببلحظة مع النتائج اليت توصل إليها توماس
كآخركف ( )3193حيث مل يُكتشف الدايكوفوؿ يف أظباؾ كركاسب اؼبياه العذبة اؼبأخوذة من برؾ تربية األظباؾ
يف مشاؿ شرؽ فرنسا.

 - 33كيف مستجمع مياه دبزرعة عنب يف فرنسا صحح ساباتيَت كآخركف ( )3194مستويات الدايكوفوؿ
الطويلة األجل يف ركاسب البحَتات .كأظهرت بيانات الًتكيزات أف الًتكيزات القصول حدثت يف عاـ 9531
ك 9553ك 3111حيث بلغت تدفقات بلغت زىاء  4,1ك 4,1ك 2,1نانوغراـ/سم/3السنة على التوايل.
كيف الطبقات الصخرية اؼبائية العابرة للحدكد قس مشاؿ شرؽ اليوناف اكتُشف كجود الدايكوفوؿ يف كاحد من
 23بئران دبستول أعلى من اغبد األقصى كفق معايَت اؼبفوضية األكركبية عبودة مياه الشرب كقدره 1,9
ميكركغراـ/الدايكوفوؿ ،حيث بلغ ذلك اؼبستول  1,912ميكركغراـ/ؿ ( .)Vryzas et al. 2012كفحص
باباداكس كآخركف ( 492 )3191عينة من عينات اؼبياه من ستة أهنار كعشر حبَتات يف اؼبنارق الزراعية
(صبعت من أيلوؿ/سبتمرب  9555كحىت شباط/فرباير  )3119ككجد أف متوسط الًتكيزات
الرئيسية يف اليوناف ُ
السنوية للدايكوفوؿ يف األجساـ اؼبائية السطحية يبلغ  1,19ميكركغراـ/ؿ ،كىو مستول يزيد عن اؼبتوسط
السنوم ؼبعيار االرباد األكركيب عبودة البيئة اػباص بالدايكوفوؿ ( 1,1192ميكركغراـ/ؿ) كفقان لؤلمر التوجيهي
()92
.2013/39/EC
()92

.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013L0039
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 - 34كاكتشف بيشنو كآخركف ( )3115كجود الدايكوفوؿ يف األجساـ اؼبائية يف مزارع الشام دبنطقة دكرز
بغرب البنغاؿ يف اؽبند ،يف نيساف/أبريل ،دبتوسط تركيز قدره ( 2,2اؼبدل من  1,5إىل  )1,4ميكركغراـ/ؿ .كمل
يكتشف الدايكوفوؿ يف دراسة أجرهتا منطقة إدارة مياه جنوب فلوريدا لعينات صبعت بانتظاـ من  33موقعان
للمياه السطحية خبلؿ الفًتة بُت عامي  9544ك( 9552تًتاكح اغبدكد القصول غَت القابلة لبلكتشاؼ عادةن
من  3إىل  941ميكركغراـ/ؿ) يف كل عينة من العينات ( .)US EPA 1998كأبلغ دكماغالسكي (،9552
مشار إليو يف منشورات ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة  )3115عن أنو بعد ربليل عينات اؼبياه من هنر
ساف جواكُت (كاليفورنيا) كركافده كجد أف صبيع العينات اجملموعة خبلؿ الفًتة آذار/مارس كحزيراف/يونيو
 9552كانت يف مستول أقل من اؼبستول القابل لبلكتشاؼ لكنها ُكجدت  22عينة يف الفًتة من شهر
حزيراف/يونيو إىل أيلوؿ/سبتمرب دبستويات أعلى من اؼبستويات القابلة لبلكتشاؼ ( 1,11ميكركغراـ/ؿ)،
كبلغت أعلى الًتكيزات  3,1ميكركغراـ/ؿ .كخبلؿ الفًتة من  9551إىل ُ ،3112حلل ما ؾبموعو  294عينة
من اؼبياه السطحية حبثان عن الدايكوفوؿ كأدرجت النتائج يف قاعدة بيانات لوائح إدارة مبيدات اآلفات يف
كاليفورنيا .كاكتُشف كجود الدايكوفوؿ يف  99عينة من ىذه العينات ( 9,4يف اؼبائة) بًتكيز أقصى قدره 1,33
ميكركغراـ/ؿ ( .)US EPA 2009كمل تظهر مبيدات اآلفات يف قاعدة بيانات اؼبياه اعبوفية ( US EPA 1992,
 )cited in US EPA 2009كجود الدايكوفوؿ يف عينات ؿبدكدة يف العديد من الواليات ،دبا يف ذلك كاليفورنيا
( 9224بئران أخذت منها عينات خبلؿ الفًتة من عاـ  9535إىل عاـ .)9559
الًتب السطحية احمليطة دبوقع صناعي يف
 - 35كاكتشف سيد كمالك ( )3199كجود الدايكوفوؿ يف ُ
باكستاف يف  25يف اؼبائة من  22عينة دبتوسط تركيز قدره  91,31نانوغراـ/غم ،رغم أنو مل يتضح بشكل تاـ
حجم مسانبة عمليات اإلنتاج الصناعية (دبا يف ذلك ردـ النفايات) أك االستخدامات الزراعية يف اؼبنطقة ،يف
ىذه الًتكيزات.
 - 41كاكتشف كيفر كآخركف ( )3193كجود الدايكوفوؿ يف الًتبة السطحية (كجد الدايكوفوؿ يف إحدل
ككجد أف مستول الدايكوفوؿ يصل إىل
العينات بًتكيز
قدره  94ميكركغراـ/كغم) من كادم ناموم ،أسًتالياُ .
2
 12,3بيكوغراـ/ـ يف اؽبواء باؼبنارق اغبضرية يف إسبانيا (.)Coscolla et al. 2011
 - 49كأبلغت ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة ( )3115عن مستويات للدايكوفوؿ (أعلى متوسط
تركيزات) يف الكائنات اغبية ،دبنارق إنتاج احملاصيل اليت استخدـ فيها الدايكوفوؿ يف اؼباضي ،للثدييات الصغَتة
(حىت  9,4ميكركغراـ/غم ،فلوريدا) ،كالبلفقاريات الربية (حىت  2,5ميكركغراـ/غم ،كاليفورنيا)،
كالزكاحف/الربمائيات (حىت  2,4ميكركغراـ/غم ،فلوريدا) .أما يف اؼبنارق اليت ال تُنتج فيها احملاصيل فقد كانت
أعلى متوسط لًتكيزات الدايكوفوؿ ىو  1,2ميكركغراـ/غم للثدييات الصغَتة اغبجم ،ك 1,32ميكركغراـ/غم
لبلفقاريات الربية ،ك 1,24ميكركغراـ/غم للزكاحف/الربمائيات ،ك 1,5ميكركغراـ/غم للطيور ،ك1,32
ميكركغراـ/غم لؤلظباؾ .كال تتوفر بيانات ذبريبية عن تعرض اغبيوانات اؼبائية لنواتج ربلل الدايكوفوؿ الرئيسية
(البنزكفينوف الثنائي الكلور ) ،(DCBPكاؼبركب  -3،3ثاين كلوريد -4(-9،9-كلوريد فينيل) اإليثانوؿ (FW-
) ،152كالبنزىايدركؿ الثنائي الكلور ) ،(DCBHكىيدرككسيل -البنزكفينوف الثنائي الكلور ) ،(OH-DCBPكحامض
البنزيليك الثنائي الكلور ) )(DCBAكحدىا ،أم دبعزؿ عن التعرض للدايكوفوؿ األصل (.)US EPA 2009
كلذلك استخدمت ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة ( )3115العبلقات الكمية بُت الًتكيب كالنشاط
للتنبؤ بالسمية النسبية لنواتج ربلل الدايكوفوؿ لؤلظباؾ كالبلفقاريات .أما يف نيويورؾ فقد اكتشف كجود
الدايكوفوؿ يف الديداف األرضية دبستول يًتاكح من  9إىل  3ميكركغراـ/غم ( .)US EPA 2009كيف البيض
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اجملموع من  92نوعان من أنواع الطيور يف كاليفورنيا كفلوريدا كنيويورؾ تراكح متوسط الًتكيزات السنوية
للدايكوفوؿ كاؼبركب  -3،3-4،4ثاين كلوريد -4(-9،9-كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ك-4،4البنزكفينوف الثنائي
الكلور من  1,112إىل  ،1,42كمن  1,113إىل  ،1,394كمن  1,114إىل  1,921ميكركغراـ/غم ،على
التوايل ( .)US EPA 2009كترد يف الفرع  3-3-3مستويات الدايكوفوؿ اليت اكتشفها مالك كآخركف ()3199
يف بيض ريور مالك اغبزين البقرية كيف عينات الفرائس كالركاسب يف باكستاف .كاكتشف كجود الدايكوفوؿ
بشكل متكرر يف عينات من الكبد من ستة أنواع من الطيور اعبارحة جبزر الكنارم ،إسبانيا بًتكيزات تراكحت
من  1,119إىل  1,1151ميكركغراـ/غم كزف كزف (.)Luzardo et al. 2014
 - 43كاكتشف كجود الدايكوفوؿ يف عينات من العلف اغبيواين يف اؽبند دبتوسط تركيز يًتاكح من  1,12إىل
 1,24ميكركغراـ/غم ( .)Nag & Raikwar 2011كثبت أف الدايكوفوؿ يًتاكم يف دىوف األبقار كحليبها
( 1,1 :)Shaffer 1987, unpublishedميكركغراـ/غم لػ-4،4الدايكوفوؿ يف الدىن بعد  35يومان تناكؿ علف
وبتوم على  91ميكركغراـ/غم من الدايكوفوؿ .كيف ريور اللحوـ بنيوزيلندا مل يكتشف كجود الدايكوفوؿ يف
أم عينة من العينات اليت خضعت للتحليل ( .)Bekhit et al. 2011بيد أنو يف حالة عدـ اإلببلغ عن البنزكفينوف
الثنائي الكلور فإف قياسات الدايكوفوؿ تكوف على األرجح أكرب من الكمية اؼبقدرة ،كذلك بسبب تفكك
الدايكوفوؿ إىل البنزكفينوف الثنائي الكلور أثناء ربليل العينات.
الـ ـ دي .دي .تي والمركبات ذات الصلة من إنتاج الدايكوفول واستخدامه
 - 42يبكن أف وبتوم الدايكوفوؿ على الػ دم .دم .يت كاؼبركبات اؼبتصلة بو كيعتمد ذلك على رريقة
التصنيع ( .)UNEP/POP/POPRC.10/4كيبكن أف نسبة -4،3الػ دم .دم .يت ك-4،4الػ دم .دم .يت إىل
أف الدايكوفوؿ ىو مصدر الػ دم .دم .يت (استخداـ الدايكوفوؿ أك الػ دم .دم .يت) .كفيما ىبص الػ دم.
دم .يت الكلي الناتج عن دم .دم .يت تقٍت فإف اؼبعدؿ النموذجي يًتاكح من  1,3إىل  ،1,2بينما يشَت
اؼبعدؿ  9,2أك أعلى (اؼبعدؿ اؼبتوسط  )3إىل أف الدايكوفوؿ التقٍت ىو اؼبصدر ( Qiu et al. 2005; Qiu and
 .)Zhu 2010كتركز اؼبناقشات التالية على البيانات اؼبتعلقة باستخداـ الدايكوفوؿ التقٍت.
 - 44كاستخدمت نسبة -4،4/4،3الػ دم .دم .يت يف اؼبؤلفات للتفريق بُت الػ دم .دم .يت
كالدايكوفوؿ كمصدر للػ دم .دم .يت الكلي ،لكن عند استخداـ نسب اآليسومرات لتقدير مصادر انبعاثاهتا
فإنو يتعُت أيضان األخذ يف االعتبار اؼبصَت البيئي لآليسومرين (مثبلن تفاكت نسبة التطاير من الًتبة إىل اؽبواء،
كالثبات يف الًتبة ،كالتدفقات يف اؽبواء كاؼباء كالًتاكم البيولوجي) .بيد أف ريكنغ كشوارزبوير ( )3193زعمان أف
القدرة على تتبع اؼبصَت البيئي للػ دم .دم .يت الكلي من خبلؿ تركيب اآليسومر مل يُستوعب بشكل دقيق حىت
اآلف ،كلذلك فإنو مل يًتسخ بشكل جيد يف ؾباؿ الكيمياء البيئية .كيف حالة النسبة بُت اآليسومرين
-4،4/4،3الػ دم .دم .يت فإنو يتعُت األخذ يف االعتبار ذكبانية اآليسومر  -4،3يف اؼباء ،كىي أعلى دبقدار
 4,3مرات ،كضغط خباره ،كىو أعلى دبقدار  3,1مرات مقارنةن باآليسومر Ricking and ( -4،4
 ،)Schwarzbauer, 2012من حيث ما يبكن أف يعنيو ذلك للمصَت البيئي كالًتكيزات يف البيئة .أما فيما يتعلق
بعمر النصف لآليسومرات فإنو يتعُت إجراء اؼبزيد من الدراسات ( .)Qiu et al. 2005كأبلغ مارتن كآخركف
( )1993, in Li et al. 2006عن معدؿ استقبلب أسرع لآليسومر  -4،3الػ دم .دم .يت يف البيئة بينما أبلغ
بدليماف كآخركف ( )3192عن تناقص النسبة بُت اآليسومر  -4،4إىل اآليسومر -4،3الػ دم .دم .يت يف
اؽبواء بداية من الفًتة  3112-9554يف ؿبطة جبل زبلُت باؼبنطقة اؼبتجمدة الشمالية بالنركيج (اليت مل يشر
إليها يف إنذار ؿبطة اؼبنطقة القطبية الشمالية الكندية) .كفيما يتعلق بنتائج جبل زبلُت أشار اؼبؤلفوف إىل كجود
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زيادة يف االنتقاؿ اعبوم لل ػ دم .دم .يت اؼبرتبط بالدايكوفوؿ مقارنةن بالدم .دم .يت التقٍت عرب الوقت أك
حدكث ربلل تفاضلي لآليسومر  -4،4الػ ػ دم .دم .يت مقابل -4،3الػ ػ دم .دم .يت يف الوسائط اؼبصدرية
كبُت إنغ كآخركف عاـ 3192
النبعاثات الًتبة .كلذلك فإنو يتعُت اغبذر عند تفسَت االرتبارات بُت اؼبصادرَّ .
أف آيسومرات الدم .دم .يت يف ’اؼبنطقة القريبة‘ ضمن دراسة أجريت يف اؽبند كانت ناذبة عن استخدامات
جديدة للدم .دم .يت كليس عن الدايكوفوؿ .كمن جانب آخر فإف حقيقة أف الدايكوفوؿ ىو أحد مصادر
التلوث اغبايل بالػ ػ دم .دم .يت ال يبكن ذباىلها.
 - 41كحبثت دراسة أجرىا ليو كآخركف ( )3191تلوث الًتبة يف مواقع إنتاج الدم .دم .يت كالدايكوفوؿ يف
الصُت .كيف اؼبواقع اليت خضعت للدراسة أخذت عينات من الًتبة كحللت للكشف عن كجود ال ػ دم .دم .يت
كالدايكوفوؿ .كتراكحت الًتكيزات يف الًتبة يف موقع إلنتاج الدايكوفوؿ من  2139 - 1,2ملغم/كغم فيما
ىبص الدم .دم .يت كمن  9411 - 1,1ملغم/كغم فيما ىبص الدايكوفوؿ .أما يف موقع إنتاج الدم .دم.
يت فقد كانت الًتكيزات أقل حيث تراكح تركيز الدم .دم .يت من  224 - 1,19ملغم/كغم بينما كانت
تركيزات الدايكوفوؿ أقل من  1,9ملغم/كغم.
 - 42كأشار اؼبؤلفوف إىل الدايكوفوؿ بوصفو مصدران لػل ػ دم .دم .يت الكلي يف ركاسب مصب هنر
الياقبتسي كمنارق شرؽ الصُت اجملاكرة ( ،)Zhou et al. 2014بينما تراكحت نسب اآليسومرات من - 1,32
( 3,44متوسط الًتكيز  ،)9,3كيف الركاسب السطحية يف باكستاف ( ،)Syed et al. 2014حيث كجد أف نسبة
اآليسومرات ىي  .9,4كباؼبثل فإف العينات اؼبأخوذة من ؾبموعات البومة الصقرية األكراسية يف جنوب شرؽ
إسبانيا ( )Gomez-Ramirez et al. 2012أظهرت أف نسب اآليسومرات ىي  ،9,13ك ،9,2ك .1,31كيف
دراسة قائمة على الرخويات اجملموعة من مصب أسباين ( )Suarez et al. 2013كجد أف نسب اآليسومرات ىي
 9,14 - 1,13استنادان إىل  22عينة؛ كمشل ذلك عينتُت ذكايت نسب آيسومرات أعلى قدرنبا 3,49
ك 91,12مقارنةن دبجموعة البيانات الرئيسية.
 - 43كيف منارق أكثر بعدان اكتشف كجود الػ ػ دم .دم .يت الكلي ،الذم قد يكوف ناشئان عن التعرض
للدايكوفوؿ ،يف اؽبواء بإحدل جباؿ ىضبة التبت يف الصُت ( ،)Zhu et al. 2014بينما تشَت النتائج إىل أف
اؼبستويات البيئية للدم .دم .يت ناذبة عن استخداـ كل من الدم .دم .يت التقٍت كالدايكوفوؿ .كقد كشف
ربليل لقواعد بيانات مكثفة لًتكيزات مبيدات اآلفات الكلورية العضوية اؼبقيسة يف ؿبطة رصد اؼبنطقة القطبية
الشمالية النركهبية يف سالفارد عن اذباه تصاعدم لنسب -4،4/4،3الػ دم .دم .يت يف الغبلؼ اعبوم
باؼبنطقة القطبية الشمالية ،ما قد يشَت إىل حدكث ربوؿ من استخداـ الػ دم .دم .يت التقٍت إىل الدايكوفوؿ
(.)Becker et al. 2012
 - 44كعلى النقيض من النتائج اؼبذكورة أعبله ،ىناؾ أيضان دراسات موجودة تشَت إىل أف نسب ـبلفات
الػ دم .دم .يت تدؿ على أف الػ دم .دم .التقٍت ىو اؼبصدر كليس الدايكوفوؿ ( Qu et al. 2015, Yu et al.
 .)2014, Ding et al. 2009كمل تظهر نتائج الرصد من الساحل الربتغايل كجود كميات كبَتة من -4،3الػ دم.
دم .يت كلذلك قدَّر ميزككاكا كآخركف ( )3192أنو ال يوجد تلوث بالػ دم .دم .يت ناشئ عن الدايكوفوؿ يف
ىذه اؼبنطقة .كبلغت نسب -4،3الػ دم .دم .يت-4،4/الػ دم .دم .يت يف األظباؾ البحرية يف حبر جنوب
الصُت أقل من  9فبا يدؿ على الدايكوفوؿ ليس ىو على األرجح مصدر الػ دم .دم .يت (.)Hao et al. 2014
كمن خبلؿ عمليات رصد الًتبة كاألشنات كإبر الصنوبر كقشرة ىضبة التبت اعبنوبية الشرقية كجد أف نسب
اآليسومرات تدؿ على كجود الدم .دم .يت التقٍت كليس الدايكوفوؿ ( ،)Yang et al 2013بينما دلت العينات
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اؼبأخوذة من حبر كارا (اؼبنطقة القطبية الشمالية الركسية) ،اليت وبتمل أف يكوف أصلها هنرا أكب كينيسام ،أيضان
على كجود الدم .دم .يت التقٍت فقط ( .)Carroll et al 2008كيف الدراسة اليت أجراىا مؤخران إنج كآخركف
( )3192لقياس الدايكوفوؿ (يف شكل البنزكفينوف الثنائي الكلور) يف اؽبواء بعدة مواقع يف اؽبند قاس ىؤالء
أيضان اآليسومرين -4،3الػ دم .دم .يت-4،4/الػ دم .دم .يت .ككجد اؼبؤلفوف أف متوسط نسبة آيسومرم
الػ ػ دم .دم .يت يبلغ  1,2كلذلك أشاركا إىل أف مصدر الدم .دم .يت اؼبكتشف يف العينات مل يكن مرتبطان
باستخداـ الدايكوفوؿ بل باالستخداـ اإلضايف اؼبستمر للدم .دم .يت التقٍت (.)Eng et al. 2016
 1-3-1تعرض اإلنسان
 - 45قِيس الدايكوفوؿ يف حليب األـ البشرية يف الصُت (الوسط اؽبندسي =  5,22نانوغراـ/غم من
الليبيدات ،القيمة القصول 24 :نانوغراـ/غم) ،كيف كوريا (الوسط =  9,43نانوغراـ/غم من الليبيدات ،القيمة
القصول =  3,52نانوغراـ/غم) كيف الياباف (الوسط =  1,23نانوغراـ/غم من الليبيدات ،القيمة القصول =
 3,21نانوغراـ/غم) ( ،)Fujii et al. 2011كيف األنسجة الدىنية ؼبا نسبتو  31إىل  51يف اؼبائة من األشخاص
الذين خضعوا لبلختبار يف ثبلثة منارق بالصُت ،بقيمة قصول قدرىا  115نانوغراـ/غم من الليبيدات
كمتوسطات قدرىا  ،5,12ك ،3,59ك 4,43نانوغراـ/غم من الليبيدات ( .)Wang et al. 2011كأشَت إىل أف
نسبة -4،3الػ دم .دم .يت إىل -4،4الػ دم .دم .يت العالية يف حليب األـ البشرية يف الصُت ناذبة عن
التعرض للدايكوفوؿ ( .)Haraguchi et al. 2009, Wang et al. 2014كيف إسبانيا اكتشف الدايكوفوؿ يف 33,4
يف اؼبائة من  94عينة من اللبأ بًتكيزات تراكحت من  1,93إىل  1,15ميكركغراـ/ؿ (الوسط 1,21
ميكركغراـ/ؿ) ،لكن لك يكتشف يف  92عينة كبَتة من عينات حليب األـ البشرية من جزر الكنارم
(.)Luzardo et al. 2013b
 - 51كحلل شُت كآخركف ( 91 )3194عينات من حليب األـ البشرية ُصبعت من ماكبُت ؾبهولُت خبلؿ
الفًتة  ،3199-3191ك 91عينات من حليب البقر ،ك 91عينات من حليب األرفاؿ الصناعي اشًتيت من
ؿباؿ ذبارية ؿبلية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية .كيف صبيع العينات اليت خضعت للتحليل اكتشف كجود
-4،4الدايكوفوؿ .كتراكحت تركيزات -4،4الدايكوفوؿ اؼبكتشفة من  1,122إىل  1,321نانوغراـ/مل
(الوسط  1,159نانوغراـ/مل) يف حليب البقر ،كمن  1,135إىل  9,991نانوغراـ/مل (الوسط 1,915
نانوغراـ/مل) يف حليب األـ البشرية ،كمن  1,135إىل  1,152نانوغراـ/مل (الوسط  1,143نانوغراـ/مل)
يف حليب األرفاؿ الصناعي.
 - 59كقيس تركيز اؼبخلفات الكلورية العضوية يف اغبليب اؼببسًت من منطقة ماتو غركسو دك سوؿ ،الربازيل.
كمن بُت الػ 911عينة مركبة اليت ُحللت اكتشف كجود الدايكوفوؿ يف  94يف اؼبائة دبدل يًتاكح من  3,31إىل
 5,29نانوغراـ/غم من الليبيدات بًتكيز متوسط قدره  1,99نانوغراـ/غم من الليبيدات ( Avancini et al.
.)2013
 - 53كدرس لوزاردك كآخركف ( 3192أ) كجود اؼبركبات الكلورية العضوية يف البيض اؼبنتج ؿبليان من ـبتلف
مواقع اإلنتاج (البيض التقليدم ،البيض من اإلنتاج اغبر ،البيض العضوم؛  93بيضة من كل نوع) كاجملموع يف
عاـ  3193من األسواؽ كاحملاؿ التجارية اليت تبيع األغذية العضوية يف جزر الكنارم (إسبانيا) .كاحتوت صبيع
العينات اليت خضعت للتحليل على مستويات منخفضة لكنها قابلة للقياس من مبيدات اآلفات الكلورية
العضوية استنادان إىل أدىن حد قابل للكشف ( 1,91جزء من البليوف 1,91/ميكركغراـ/كغم) .ككجد
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الدايكوفوؿ يف  31يف اؼبائة من البيض من اإلنتاج التقليدم (اؼبدل :تركيز غَت ؿبدد  4,43 -نانوغراـ/غم من
الدىوف؛ اؼبتوسط 1,52 :نانوغراـ/غم) ،كيف  49,3يف اؼبائة من البيض من اإلنتاج اغبر (تركيز غَت ؿبدد -
 9,14نانوغراـ/غم من الدىوف؛  1,13نانوغراـ/غم من الدىوف) ،كيف  14,2يف اؼبائة من البيض من اإلنتاج
العضوم (تركيز غَت ؿبدد  3,29 -نانوغراـ/غم من الدىوف؛  9,13نانوغراـ/غم من الدىوف).
 - 52كدرس كانج كآخركف ( )3192ـبلفات مبيدات اآلفات ،دبا يف ذلك  22نوعان من ـبتلف مبيدات
اآلفات ،يف اػبضار من األسواؽ (العدد =  )341يف إقليم شانكسي بالصُت باستخداـ االستشراب الغازم
ككاشف يعمل بتقنية اإللكًتكنات احملتجزة ضمن رريقة متعددة اؼبخلفات .كاكتشف كجود الدايكوفوؿ يف
 9,11يف اؼبائة من العينات يف نبايت الفلفل األخضر كالثوـ اؼبعمر .كيف بنغبلديش ُحللت  391عينة من 4
أنواع من اػبضركات اجملموعة يف الفًتة  3193-3115للكشف عن كجود  95مبيد من مبيدات اآلفات
الزراعية .كاكتشف الدايكوفوؿ يف عينة كاحدة فقط (اػبيار) بًتكيز قدره  1,94ملغم/كغم من الوزف الررب
( .)Chowdhury et al. 2013كاكتشف ياف كآخركف ( )3194كجود الدايكوفوؿ يف أربع من تسع عينات من
الكرفس يف األسواؽ احمللية يف بودنغ ،كوريا ،دبستويات قدرىا  ،2,2ك ،3,1ك ،3,1ك 2,4نانوغراـ/غم من
الوزف الررب.
 - 54ككفقان للهيئة األكركبية لسبلمة األغذية فإف الطرؽ التحليلية اؼببلئمة اؼبستخدمة يف عاـ 3199
للكشف عن الدايكوفوؿ غَت متوفرة كىو ما قد ينتج عنو نقصاف يف اإلببلغ عن اؼبخلفات .كاقًتحوا إجراء
قياسات مثبلن يف السلع النباتية -4،3 :الدايكوفوؿ ،ك -4،4الدايكوفوؿ كالبنزكفينوف الثنائي الكلور اؼبناظر
ؽبما ،غبليب اجملًتات ،كؾبموع الدايكوفوؿ (ؾبموع اآليسومرين  -4،3ك )-4،4كاؼبركب -3،3ثاين كلوريد-
-9،9ثاين (-4كلوريد فينيل) اإليثانوؿ .كنُشرت رريقة ربليل جديدة من اؼبختربات األكركبية للكشف عن
ـبلفات مبيدات اآلفات يف عاـ  .)EURL-SRM, 2013( 3192كلذلك فإف البيانات اؼببلغ عنها قبل عاـ
 3199قد تكوف أقل دقةن كما أف النتائج السالبة يف ىذه الدراسات قد ال تشَت إىل انعداـ التعرض .كيف السلع
اؼبصنعة يبدك أف ناتج التحلل الرئيسي ىو البنزكفينوف الثنائي الكلور اؼبناظر ،لكن ال يبكن استبعاد تكوف
الكلوركفورـ يف ظركؼ الغلياف كالتعقيم (.)EFSA 2011
 - 51كأشار تقرير االرباد األكركيب لعاـ  3192عن ـبلفات مبيدات اآلفات يف األغذية الصادر عن اؽبيئة
األكركبية لسبلمة األغذية اىل كجود الدايكوفوؿ يف  1,91يف اؼبائة من العينات .ككجد أعلى متوسط للًتكيزات
يف اليوسفي كىو  1,13ملغم/كغم من الوزف الررب .كاكتشفت أعلى الًتكيزات يف نباتات الفراكلة كىي
 1,14ملغم/كغم من الوزف الررب (.)EFSA 2015
 - 52كدرس لوزكيكا ( )2015aعدد  252عينة من عينات التفاح البولندم خبلؿ الفًتة من  3111إىل
 943( 3192عينة من مبيدات اآلفات) .كاكتشف كجود الدايكوفوؿ يف  4عينات ،ككاف متوسط مستويات
اؼبخلفات األربعة (األعلى من اغبد القابل للتحديد) أكرب  211يف اؼبائة من أقصى مستول مسموح بو
للمخلفات .ككانت أعلى قيمة مقيسة ىي  1,912ملغم/كغم من الوزف الررب (.)EFSA 2013
تعرض المستهلكين وتقييم المخاطر
 - 53يف عاـ  3199استعرضت اؽبيئة األكركبية لسبلمة األغذية اؼبستويات القصول ؼبخلفات الدايكوفوؿ
( .)EFSA 2011كنظران ألف الدايكوفوؿ مل يعد مسجبلن يف االرباد األكركيب فقد أخذت يف االعتبار فقط اغبدكد
القصول يف الدستور الغذائي عند حساب تعرض اؼبستهلك .كبافًتاض القيم اؼبرجعية للسمية فقد ُكجد أف أعلى
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تعرض مزمن لؤلرفاؿ اؽبولنديُت يبثل ما نسبتو  9235يف اؼبائة من اؼبقدار اليومي اؼبقبوؿ (اؼبقدار اليومي اؼبقبوؿ
كحددت أيضان ذباكزات للجرعة اؼبرجعية اغبادة (كقدرىا 1,91
ىو  1,113ملغم/كغم من كزف اعبسم)ُ .
ملغم/كغم من كزف اعبسم) فيما ىبص اغبدكد القصول اغبالية يف الدستور الغذائي يف الربتقاؿ كالقريب فركت
كاليوسفي كعنب اؼبائدة كالليموف كاػبوخ .كباستثناء اغبدكد القصول يف الدستور الغذائي فيما ىبص ىذه السلع
كالسلع اليت ال تتوفر عنها بيانات كافية من اغبسابات فإف أعلى تعرض مزمن يظل يبثل  314,9يف اؼبائة من
اؼبقدار اليومي اؼبقبوؿ لسكاف فرنسا .كعند األخذ يف االعتبار فقط حدكد الدستور الغذائي اػباصة بالشام
( 11ملغم/كغم) فإف أعلى تعرض مزمن ينخفض إىل  51,3يف اؼبائة من اؼبقدار اليومي اؼبقبوؿ لسكاف إيرلندا
البالغُت ،كمن مث ُكجد أف أعلى تعرض حاد فيما ىبص الشام يبثل  21,3يف اؼبائة من اعبرعة اؼبرجعية اغبادة.
كقد ذُكر أف حدكد الدستور الغذائي اليت أخذت يف االعتبار عند تقييم اؼبخارر على اؼبستهلك تستند يف الواقع
إىل استخدامات الدايكوفوؿ يف أكركبا اليت مل يعد مسموحان هبا ،إال للشام ،كىي استخدامات تقدـ اعبهة
ِ
اؼبخطرة رلبان ؿبددان فيما ىبصها ( .)EFSA 2011كيف الربازيل أظهر موجز تعرض اؼبستهلكُت الذم أعدتو
اغبكومة الربازيلية ( - POF/IGBE, 2009اؼبعهد الربازيلي للجغرافيا كاإلحصاء) أف متوسط تعرض السكاف ىو
يبلغ  345يف اؼبائة من اؼبقدار اليومي اؼبقبوؿ ،كحدث أعلى تعرض يف منطقة ريو غراند بنسبة قدرىا  253يف
اؼبائة من اؼبقدار اليومي اؼبقبوؿ (.)Brazil, 2016
 - 54كقدـ ديوب كآخركف ( )3192تفاصيل لربنامج أخذ عينات من الفواكو كاػبضركات الطازجة يف
السنغاؿ ،حيث صبعت  931عينة من اؼبزارع اليت تستخدـ فيها مبيدات اآلفات ،دبا يف ذلك الدايكوفوؿ.
كأظهرت النتائج أف الدايكوفوؿ ىو أحد أىم مبيدات اآلفات األكثر انتشاران ،حيث كجد يف  21يف اؼبائة من
كل العينات .بيد أف ديوب كآخركف ( )3192شككوا يف تطبيق اؼبزارعُت ألفضل اؼبمارسات يف ؾباؿ استخداـ
مبيدات اآلفات .كقيمت دراسة أخرل أجراىا لوزكيكا كآخركف ( )2015bكجود مبيدات اآلفات يف اػبيار
كالطمارم يف كازاخستاف ،استنادان إىل  43عينة ،حيث كجدكا أف تركيزات الدايكوفوؿ تًتاكح من  1,12إىل
 1,14ملغم/كغم.
موجز عن تعرض اإلنسان
 - 55نظران لعدـ الثبات الكيميائي للدايكوفوؿ يف احملاليل ككذلك القيود يف الطرؽ التحليلية فإف قيم قياسات
الدايكوفوؿ اؼببلغ عنها قد تكوف أعلى يف الواقع .بيد أنو مت اكتشاؼ الدايكوفوؿ ك/أك مستقلباتو يف اغبليب كيف
حليب األرفاؿ الصناعي كالبيض كالفواكو كاػبضركات كيف حليب األـ البشرية كيف لبأ كدـ اإلنساف .كأظهرت
حسابات التعرض اؼبستندة إىل حدكد الدستور الغذائي زيادة تصل إىل  9235يف اؼبائة عن حدكد اؼبقدار
اليومي اؼبمكن ربملو للفئة السكانية األعلى تعرضان.
4-1

تقييم المخاطر لنقاط النهاية المثيرة للقلق
اآلثار الضارة باألحياء المائية
 -911الدايكوفوؿ ساـ جدان للحيوانات اؼبائية كفقان ؼبا ىو مبُت يف النظاـ العاؼبي اؼبنسق لتصنيف اؼبواد
الكيميائية ككظبها ( .)UNEP/POPS/POPRC.10/10كيصنف على أنو ذك ظبية حادة لؤلحياء اؼبائية كذك ظبية
مزمنة من الفئة  9يف الئحة االرباد األكركيب بشأف تصنيف اؼبواد كاؼبزائج ككظبها كتعبئتها (البلئحة (EC) No.
 .)1272/2008ككفقان التفاقية ضباية البيئة البحرية لشماؿ شرؽ احمليط األرلسي (أكسبار) ( )3113فإف أدىن
تركيز نصفي فبيت لؤلظباؾ ىو  1,193ملغم/ؿ ،كأدىن قيمة للقشريات ىي  1,14ملغم/ؿ ،كالًتكيز الذم
ليس لو تأثَت مبلحظ عن تعرض األظباؾ اؼبزمن ؼبدة  211يوـ ىو  1,1141ملغم/ؿ .كأشارت ككالة ضباية
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البيئة يف الواليات اؼبتحدة ( )9554إىل تأثَتات على فسيولوجيا اإلقباب يف أظباؾ اؼبنوة الكبَتة الرأس من
تركيزات منخفضة قدرىا  1,1111ملغم/ؿ.
 -919كتًتاكح السمية للدايكوفوؿ من ظبية عالية جدان اىل ظبية عالية ألظباؾ كالفقاريات اؼبياه العذبة يف
ظركؼ التعرض اغباد (معلومات اؼبرفق ىاء ،الواليات اؼبتحدة األمريكية .)3191 ،كتراكحت قيم الًتكيز
النصفي اؼبميت لسبعة أنواع من األظباؾ من زىاء  1,11اىل  1,2ملغم/ؿ ،بينما لوحظ يف حالة البلفقاريات
(برغوث اؼباء  )Daphnia magnaأف الًتكيز النصفي اؼبؤثر ىو  1,94ملغم/ؿ ( .)US EPA, 2009كأدل التعرض
اؼبزمن يف حيوانات اؼبياه العذبة إىل حدكث آثار ضارة بالنمو كاإلقباب يف العديد من أنواع األظباؾ حيث بلغ
الًتكيز الذم ليس لو تأثَت ضار مبلحظ ( )NOAECزىاء  1,114ملغم/ؿ (الًتكيز الذم ليس لو تأثَت مبلحظ
عند التعرض ؼبدة  51يومان =  1,1144ملغم/ؿ) ككذلك آثار ضارة بالبقاء يف رتبة القشريات حيث بلغ
الًتكيز الذم ليس لو تأثَت ضار مبلحظ ( 1,195 )NOAECملغم/ؿ ( .)US EPA 2009كفيما يتعلق
بالدكارات ( )rotifersفإف الًتكيز الذم ليس لو تأثَت مبلحظ على معدؿ النمو عند التعرض ؼبدة  99يوـ
َّ
( )NOECيبلغ  1,3ملغم/ؿ ،كيف حالة الكثافة السكانية القصول اؼبرتبطة بكثافة الغذاء يبلغ  1,9ملغم/ؿ
ك 1,3ملغم/ؿ لكمييت الغذاء األعلى كاألدىن ،على التوايل (.)Xu et al. 2014
 -913كيف ربليل مقارف بُت األظباؾ كالفئراف ( )Grisolia 2002فقد أدت اختبارات نويات كريات الدـ
اغبمراء ،عند اغبقن بًتكيبة الدايكوفوؿ ( )Kelthane 480 CEإىل حدكث زيادة كبَتة يف عدد النويات يف أظباؾ
البلطي من النوع (( )Tilapia rendalliمن  31ملغم/كغم) ،لكن مل ربدث زيادة يف الفئراف (حىت 311
ملغم/كغم).
 -912كفيما يتعلق بقيم السمية اغبادة ؼبستقلبات الدايكوفوؿ فقد كانت قيم الًتكيز النصفي اؼبميت عند
التعرض ؼبدة  52ساعة يف أظباؾ الًتكتة القزحية أكرب من  3,35ك 1,34ملغم/ؿ لػ-4،4البنزكفينوف
الثنائي الكلور كاؼبركب -3،3 -4،4ثاين كلوريد-9،9-ثاين (-4كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ،على التوايل
( .)Spain, 2006ككاف الًتكيز اؼبميت النصفي ،عند التعرض ؼبدة  52ساعة للمركب -3،3 -4،4ثاين
كلوريد-9،9-ثاين (-4كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ،ضمن مدل فباثل للمدل اؼببلغ عنو للدايكوفوؿ.
اآلثار الضارة باألحياء البرية
 -914يف األنواع الربية أحدث الدايكوفوؿ تأثَتات مزمنة .كأظهرت الدراسات اليت أجريت على اعبرذاف (عن
رريق الغذاء) حدكث إعاقة غبركة اغبيامن كتأثَتات على مستويات اؽبرمونات ،كمشاكل يف تطور مساـ اؼببايض،
ككجد أف اؼبستول الذم ليس لو تأثَت ضار مبلحظ يبلغ  1,4ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ ( IPCS Inchem
) .)(1992كاكتشف جدارامكونيت ( )9555حدكث تأثَتات على الدكرة النزكية للجرذاف اؼبهقاء عند إعطائها
تركيبات دايكوفوؿ عن رريق الفم جبرعات تزيد عن  21ملغم/كغم من كزف اعبسم يف اليوـ .كيصنف
الدايكوفوؿ على أنو غَت ساـ من الناحية العملية لنحل العسل البالغ عند التعرض اغباد لو (اعبرعة النصفية
اؼبميتة أكرب من  1,11ملغم/كبلة) ( .)US EPA 2009بيد أنو لوحظ حدكث تأثَتات سلوكية تعتمد على العمل
يف كبل العسل عند التعرض لًتكيزات دكف فبيتة من الدايكوفوؿ ( .)Stone et al. 1997أما يف ديداف األرض من
النوع ( )Eisenia foetidaفقد أبلغ عن تركيز فبيت نصفي يزيد عن  214ملغم/كغم من الوزف اعباؼ
(.)UNEP/POPS/POPRC.8/INF/13
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 -911كقدـ كيبَت كآخركف ( )3119تفاصيل لدراسة عن ريور العاسوؽ األمريكية ()Falco Sparverius
باستخداـ الكلثاف التجارم .كقُدـ ؽبذه الطيور غذاء وبتوم على  9,2ك 91ك 21ميكركغراـ/غم (من الوزف
الررب) كمن مث أجرل ربليل للبيض كاعبسم فوجد أف تركيزات الدايكوفوؿ كالبنزكفينوف الثنائي الكلور زادت يف
اعبسم كالبيض مع زيادة تركيز اعبرعة .كبلغ أدىن تأثَت غذائي مبلحظ للًتكيز على ترقق قشرة البيض 2
ميكركغراـ/غم (من الوزف الررب) ،بينما مل يظهر الًتكيز  9ميكركغراـ/غم (من الوزف الررب) آثاران كاضحة.
كأظهرت دراسة أجراىا ماكليبلف كآخركف ( )9552آلثار التعرض لػ ػ -4،3الدايكوفوؿ على اإلقباب كاآلثار
اؼبورفولوجية مشلت جيلُت من ريور العاسوؽ األمَتكية القابعة يف األسر حدكث ترقق شديد لقشرة البيض عند
تركيز قدره  31ملغم/كغم من –4،3الدايكوفوؿ بعد تعريض إناث ىذه الطيور عبرعتُت قدرنبا  1ك31
ملغم/كغم من كزف اعبسم .كسبيزت األجنة الذكور الناذبة عن إناث ُعرضت عبرعتُت قدرنبا  1ك 31ملغم من
-4،3الدايكوفوؿ/كغم من كزف اعبسم بغدد تناسلية ـبتلفة إىل حد كبَت مقارنةن بالصغار يف التجربة الضابطة
(قيمة االحتماؿ أكرب من  )1,11فبا يدؿ على اكتساب الطابع األنثوم من خبلؿ كجود اػببليا التكاثرية
األكلية .كأجرت ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة ( )3115تقييمات آلثار الدايكوفوؿ على عدد من انواع
الطيور من بينها ريور العاسوؽ األمريكي ( ،)Falco Sparveriusكالبومة الشرقية الصياحة ( ،)Otus Asioكالبط
الربم ( ،)Anas Platyrhynchosكاغبماـ اؼبطوؽ ( ،)Streptopelia Risoriaكالسماف الشمايل ( Colinus
 .)Virgianusكيف صبيع ىذه الطيور باستثناء السماف الشمايل لوحظ حدكث تأثَتات ،كحدثت يف ريور
العاسوؽ األمريكي نقطة النهاية األكثر حساسيةن .كمن كاقع ىذه الدراسة أبلغت ككالة ضباية البيئة يف الواليات
اؼبتحدة ( )3115عن أدىن تركيز لو تأثَت ضار مبلحظ قدره  2ملغم/كغم من الغذاء كعن تركيز ليس لو تأثَت
ضار مبلحظ قدره  9ملغم/كغم من الغذاء استنادان إىل البفاض ظبك قشرة بيض ريور العاسوؽ .ككفقان لوثيقة
اتفاقية أكسبار بشأف الدايكوفوؿ ( )OSPAR 2002فإف مبط كحجم ترقق قشرة البيض بسبب تأثَت الدايكوفوؿ
( 1,1224ملغم/غم ،أقل من  1,9يف اؼبائة من الػ دم .دم .يت الكلي) فباثل للتأثَت اؼببلحظ عند التعرض
ل ػ ػ -4،4الػ دم .دم .إم .كبُت شوارزباخ كآخركف ( ،9544كارد يف تقرير أكسبار )3113 ،أف الدايكوفوؿ
ال يُستقلب إىل الػ دم .دم .إم يف اغبماـ اؼبطوؽ كمن ذلك خلص إىل أف اآلثار الضارة (الًتقق اؼبضطرد
لقشرة البيض مع زيادة زمن التعرض) ناتج عن الدايكوفوؿ نفسو .كعلى النقيض من النتائج اؼبشار إليها أعبله
أبلغ فرانك كآخركف عاـ ( 9542كرد ذلك يف تقرير ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة لعاـ  )9554عن
عدـ ظهور آثار كبَتة للدايكوفوؿ فيما يتعلق بعدد البيض اؼبوضوع كالبيض اؼبشقوؽ كظبك قشرة البيض
كؾبموعة البيض كاألجنة اغبية كالكتاكيت كما يتبقى من كتاكيت بعد مركر  94يومان يف دراسة عبيل كاحد
(تعرض ؼبدة  95أسبوعان) حيث ُعِّرض السماف لًتكيزات دايكوفوؿ قدرىا  21ك 931ملغم/كغم عن رريق
الغذاء .عبلكةن على ذلك فإف تاريخ إجراء الدراسة كىو عاـ  9542قد يشَت إىل أف تركيبات الدايكوفوؿ
اؼبستخدمة ؿبتوية على كمية أكرب من شوائب الدم .دم .يت مقارنةن بالًتكيبات األحدث .كخلصت إسبانيا
( )3112إىل أنو يف دراسيت التكاثر اللتُت مشلتا جيبلن كاحدان من ريور السماف كالبط الربم فإف البط الربم ىو
النوع األكثر حساسيةن ،كما أف اآلثار على نوعية قشرة البيض سبثل البارامًت األكثر حساسيةن .كبناءن على ذلك
فإف الًتكيز الذم ليس لو تأثَت مبلحظ على البط الربم الذم ُعرض للدايكوفوؿ ىو  3,1ملغم من اؼبادة
الفعالة/كغم من الغذاء كىو ما يعادؿ جرعة غذائية يومية قدرىا  1,32ملغم من اؼبادة الفعالة/كغم من كزف
اعبسم/اليوـ (.)Spain 2006
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 -912كبعد غمر البيض يف تركيبة دايكوفوؿ ( )Colonel-S® 18.5%يف شكل ؿبلوؿ ،ؼبدة  21دقيقة يف اليوـ
صفر كاليوـ  4من التفقيس بًتكيزات قدرىا  311ك 111ك 9111ملغم/ؿ ،حدثت تغَتات كيميائية حيوية
كنسيجية حادة يف أكباد أجنة الدجاج اؼبنزيل (( )Gallus domesticusمثل التدىور الشديد للخبليا كالتنكرز مع
تضخم يف اعبيوب الدموية كتكوف الفجوات السيتوببلزمية كارتشاح كرييات الدـ البيضاء مع احتقاف أك توسع
الوريد اؼبركزم كالبفاض يف مستويات الربكتُت الكلي كاعببليكوجُت كؿبتول الغلوتاثيوف كزيادة يف نشاط إنزًن
الفوسفاتيز القلوم) ( .)Bhaskar et al. 2014كقد البفض معدؿ بقاء أجنة الدجاج كاتضح عدد التشوىات من
خبلؿ استخداـ تركيبة دايكوفوؿ ( 94,1يف اؼبائة مركز قابل لبلستحبلب) بًتكيزات قدرىا  311ك111
ك 9111ملغم/ؿ ( .)Nitu et al., 2012كيف كلتا الدراستُت اختَتت الًتكيزات باالرتباط مع معدؿ االستخداـ
اؼبوصى بو ( 111ملغم/ؿ) للمنتجات اؼبستخدمة يف فبارسات كقاية النباتات ،كاتضحت اآلثار الضارة لتعرض
البيض للدايكوفوؿ لفًتة قصَتة ،رغم أنو من غَت اؼبرجح أف وبدث سيناريو التعرض ىذا (غمر البيض ؼبدة 21
دقيقة يف ؿبلوؿ دايكوفوؿ) أثناء الرش الزائد اؼبباشر يف اغبقل .كأدل تعرض البيض داخليان لػ ػ -4،3الدايكوفوؿ
إىل زبريب علمية اإلقباب يف ريور السماف اليابانية ،خصوصان عن رريق ترقق قشرة البيض عند جرعات قدرىا
 1,1112ك 1,119ك 1,112ملغم/غم من البيض (.)Kamata et al. 2010
 -913ككفقان لتقييم ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة ( )3115ؼبخارر الدايكوفوؿ فقد مت ربديد
اؼبخارر على البلفقاريات اؼبائية كاألظباؾ كالربمائيات يف الطور اؼبائي كالربمائيات يف الطور الربم كالثدييات.
كحدِّدت ـبارر غَت مباشرة ناذبة عن التأثَتات على اؼبوئل فيما ىبص ضفدع كاليفورنيا اغبمراء الساؽ اؼبهددة
ُ
على اؼبستول الفدرايل (.)Rana aurora draytonii
موجز لآلثار السمية اإليكولوجية
 -914الدايكوفوؿ شديد السمية للحيوانات اؼبائية (الًتكيز الذم ليس لو تأثَت مبلحظ على األظباؾ =
 1,1144ملغم/ؿ) كيبكن أف يؤثر بشدة على اإلقباب يف الطيور (مثبلن ترقق قشرة البيض كاكتساب األجنة
الذكور لصفات أنثوية) .كقد اتضح أف اثنُت من مستقلبات الدايكوفوؿ ،نبا -4،4البنزكفينوف الثنائي الكلور
كاؼبركب  -3،3-4،4ثاين كلوريد -4(-9،9-كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ،ساماف أك شديدا السمية لؤلظباؾ
(الًتكيز اؼبميت اؼبتوسط عند التعرض ؼبدة  52ساعة أكرب من  3,35ك 1,34ملغم/ؿ ،على التوايل).
كلوحظت تأثَتات مرتبطة بالغدد الصماء يف عدد كبَت من االختبارات على خبليا من ؾبموعة تتكوف من ـبتلف
أنواع اغبيوانات.
اآلثار الضارة بصحة اإلنسان
 -915جرل تقييم ظبية الدايكوفوؿ من جانب منظمة الصحة العاؼبية  9552ك ،3115كككالة ضباية البيئة
يف الواليات اؼبتحدة  ،9554كالوكالة الدكلية لبحوث السرراف  ،9554كاالرباد األكركيب يف إرار تقييم اؼبواد
النشطة يف منتجات كقاية النباتات  ،3112كاالجتماع اؼبشًتؾ اؼبعٍت دبخلفات مبيدات اآلفات  .3199كقد
اشتُ َّق مقدار يومي مقبوؿ قدره  1,113ملغم/كغم ( .)JMPR 2011كحددت ككالة ضباية البيئة يف الواليات
اؼبتحدة جرعة مرجعية حادة قدرىا  1,114ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ ( ،)9554بينما حددت إسبانيا
جرعة مرجعية حادة قدرىا  1,91ملغم/كغم ،استنادان إىل السمية العصبية يف اعبرذاف ( Spain, 2006, EFSA,
 .)2011كحددت ككالة ضباية البيئة جرعة مرجعية حادة قدرىا  1,111ملغم/كغم من كزف اعبسم ( EPA,
 .)1998كنُشرت العديد من دراسات السمية اؼبتعلقة بالدايكوفوؿ قبل عاـ  9541عندما كاف الدايكوفوؿ
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ُوبضَّر بدرجة نقاء أقل (أقل من  51يف اؼبائة دبحتول يزيد عن  1,9يف اؼبائة من الشوائب اؼبرتبطة بالػ دم.
دم .يت) كلذلك فإف تركيبة الدايكوفوؿ ىذه ردبا مل تعد تُطرح يف األسواؽ حاليان ( .)WHO, 1996بيد أنو ،ككفقان
ؼبا ذُكر يف الفرع  9-9-3فإف ىذا األمر قد ال ينطبق على صبيع البلداف .كيبكن أف يكوف كجود ملوث الػ دم.
دم .يت .قد ساىم يف حدكث اآلثار اليت لوحظت يف الدراسات القديبة.
 -991التصنيف كالوسم :يصنف الدايكوفوؿ فيما يتعلق دبخارره على صحة اإلنساف كفقان للنظاـ العاؼبي
اؼبنسق على أنو حاد السمية ،من الفئة ( H302 ،4ضار عند االبتبلع) كحاد السمية ،من الفئة H332 ،4
(ضار عند االستنشاؽ) كمهيج للبشرة ،من الفئة ( H315 ،3مسبب لتهيج البشرة) ،كمثَت غبساسية البشرة ،من
الفئة ( H 317 ،9قد يسبب تفاعل مثَت غبساسية البشرة) (.)EC 2015
 -999كتركزت اآلثار الضارة الرئيسية اؼببلحظة على قوارض التجارب ،عند إجراء دراسات تغذية قصَتة
األجل ،يف الكبد كالغدة الكظرية كالغدة الدرقية .ككاف اؼبستول الذم ليس لو تأثَت ضار مبلحظ على اعبرذاف
ىو  1,13ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ كعلى الفئراف  9,2ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ .أما يف
الكبلب فكانت األعضاء اليت استهدفها الدايكوفوؿ ىي الغدة الكظرية كالكبد كالقلب كاػبصيتُت .كبلغ
اؼبستول الذم ليس لو تأثَت ضار مبلحظ ،يف دراسة ؼبدة ثبلثة أشهر على الكبلب 1,35 ،ملغم/كغم من كزف
اعبسم/اليوـ .كذلك البفضت استجابة ىرموف الكورتيزكؿ ؽبرموف األدرينوكورتيكوتركبيك ( ،)ACTHكبلغ أدىن
تركيز ذم تأثَت ضار مبلحظ ؽبذه التأثَتات (البفاض انطبلؽ ىرموف الكورتيزكؿ كالبفاض عدد اغبيامن) 2,2
ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ ( .)WHO, 1996كأبلِغ عن دراسة غذائية مدهتا عاـ كاحد على الكبلب حيث
بلغ اؼبستول الذم ليس لو تأثَت ضار مبلحظ  1,92/1,93ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ (الذكور/اإلناث)
استنادان إىل تثبيط إربلؽ ىرموف الكورتيزكؿ ،الذم ينشطو ىرموف األدرينوكورتيكوتركبيك ،عند إعطاء جرعة
قدرىا  1,43ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ .كنتج عن استخداـ جرعات على البشرة يف اختبارات قصَتة
األجل على األرانب ( 4أسابيع 2/ساعات/اليوـ 1 ،أياـ/األسبوع) مستول ليس لو تأثَت ضار مبلحظ قدره 4
ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ (استنادان إىل االلبفاض يف كزف اعبسم) كعلى اعبرذاف ( 92أسبوع2/
ساعات/اليوـ 1 ،أياـ/األسبوع) مستول ليس لو تأثَت ضار مبلحظ قدره  4ملغم/كغم استنادان اىل تضخم
الكبد (.)US EPA 1998
 -993كأبلغ جادارامكونيت كآخركف ( )3113عن ظبية يف اػبصيتُت كأعضاء التكاثر الثانوية يف اعبرذاف عند
جرعات قدرىا  411ملغم/كغم من تركيبة دايكوفوؿ معطاة عن رريق التغذية القسرية ؼبدة  21يومان .كدرس
شاف كآخركف ( )3115قدرة الدايكوفوؿ على ربفيز إربلؽ السيتوكركـ  411كالتأثَت على كقت النوـ بعقار
الفينوباربيتاؿ من خبلؿ معاعبة جرذاف كيستار ذكور عمرىا  2أسابيع جبرعات قدرىا  9ك 91ك 31ملغم من
الدايكوفوؿ/كغم عرب الصفاؽ ؼبدة أربعة أياـ كعليو فإف نتائج الدراسة أظهرت أف الدايكوفوؿ وبفز إربلؽ
اإلنزيبات  ،CYP1A1ك ،CYP2Bك ،CYP2E1ك CYP3Aيف كبد اعبرذاف ،كيزيد أيض عقار الفينوباربيتاؿ كظبية
رابع كلوريد الكربوف يف اعبرذاف عند إعطاء جرعتُت قدرنبا  91ك 31ملغم/كغم من كزف اعبسم ،كتعتمد الزيادة
على حجم اعبرعة.
 -992كخضعت السمية الوراثية للدايكوفوؿ للدراسة يف سلسلة من االختبارات يف النسيج اغبي كخارج
النسيج اغبي .ككانت النتائج سالبة يف اختبارات الطفرات اعبينية بيد أنو أبلغ عن بعض القيود بسبب النتائج
السالبة للعينات الضابطة اؼبوجبة كدرجة نقاء مادة االختبار .كأعطى الدايكوفوؿ أيضان نتائج سالبة يف اختبارات
تصنيع اغبامض النوكم الديوكسَتايبوزم غَت اجملدكلة كاختبارات اغبيود الكركموزكمي ،داخل كخارج النسيج اغبي
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( .)WHO 1996, 2006ككفقان ؼبعلومات االختبارات اؼبقدمة من الربنامج الورٍت للسموـ فيما ىبص الدايكوفوؿ،
اؼبقدـ يف شكل جرعات يف دكرة اختبار مدهتا سنتاف ،فقد كجدت نتائج موجبة يف اختبارات أكراـ الغدد
الليمفاكية (.)NTP 2015
2-

 -994إف الدايكوفوؿ ساـ للخبليا الليمفاكية يف اإلنساف عند التعرض لو بًتكيزين قدرنبا  4-91ك91
موالرم .كيف العينات اؼبستزرعة احملقونة بدايكوفوؿ تركيزه  4-91موالرم كانت األروار الوسيطة يف الدكرة األكىل
لبلنقساـ اػبلوم عالية دبا نسبتو  92يف اؼبائة مقارنةن بأقل من  9يف اؼبائة يف العينات الضابطة فبا يشَت إىل كجود
تأثَت على حركة دكرة اػبلية .كلوحظ حدكث زيادات كبَتة من الناحية اإلحصائية يف تواتر تبادؿ الكركماتيدات
الشقيقة يف اػببليا اليت ُعرضت للدايكوفوؿ بًتكيزين قدرنبا  1-91ك 2-91موالرم (.)Sobti et al. 1983

 -991كتتفق التقارير األكركبية كتقارير الواليات اؼبتحدة كتقارير الوكالة الدكلية لبحوث السرراف على أف نتائج
دراسات السررنة اؼبستخدـ فيها الدايكوفوؿ كانت سالبة يف اعبرذاف لكنها إهبابية يف ذكور الفئراف عند
اعبرعات العالية ( .)Spain, 2006, US EPA 1998, IARC, 1998كأكرد اختبار حيوم إلمكانية السررنة أجراه
اؼبعهد القومي للسرراف يف الواليات اؼبتحدة زيادة مهمة من الناحية اإلحصائية يف األكراـ السررانية خببليا الكبد
يف ذكور الفئراف اليت أعطيت جرعات ،كخلص اؼبعهد إىل أف الدايكوفوؿ ىو مادة مسررنة يف ذكور الفئراف
( .)NTP, 1978كلوحظ حدكث أكراـ ضبيدة كأكراـ سررانية يف خبليا الكبد عند إعطاء جرعتُت قدرنبا 25,2
ك 35,3ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ ؼبدة  41يومان يف الذكور .كمل يبلحظ حدكث أكراـ يف اإلناث اؼبعاعبة
جبرعة قدرىا  94,2أك  22,1ملغم/كغم/اليوـ ( .)NTP 1978, US EPA 1998كنتج عن ذلك حىت اآلف عدـ
كجود تصنيف يف النظاـ العاؼبي اؼبنسق يف االرباد األكركيب ،مع تصنيف اؼبادة ضمن اجملموعة جيم بالواليات
اؼبتحدة ،مادة مسررنة ؿبتملة لئلنساف ،كاستنتاج الوكالة الدكلية لبحوث السرراف أف البيانات اؼبتاحة غَت كافية
لتقييم قدرة الدايكوفوؿ على التسبب يف السرراف لدل البشر .كمن كاقع الدراسات الطويلة األجل يف اعبرذاف
ُحدِّد مستول ليس لو تأثَت ضار مبلحظ قدره  1جزء من اؼبليوف يناظر تركيز قدره  1,33ملغم/كغم من كزف
اعبسم/اليوـ يف الذكور ك 1,33ملغم/كغم يف اإلناث استنادان إىل البفاض استهبلؾ الطعاـ ،كالبفاض كزف
اعبسم ،كالبفاض مستويات اعبلسريدات الثبلثية ،كزيادة نشاط اإلنزيبات الكبدية اؼبؤكسدة اؼبتعددة الوظائف،
كىي نتائج لوحظت بعد  93شهران أك قبل ذلك .كلوحظت تغَتات نسيجية يف الكبد (تضخم فُصيصي ػببليا
الكبد ،كتشكل الفجوات ،كحدكث لبر يف الذكور كاإلناث اليت أعطيت  11ك 311جزء من اؼبليوف) ،كالغدد
الكظرية (تكوف فجوات يف خبليا القشرة يف الذكور كاإلناث اليت أعطيت  311جزء من اؼبليوف) ( US EPA
 .)1998كجرل تقييم السمية اإلقبابية يف اعبرذاف كاألرانب .كيف دراسة لئلقباب مشلت جيلُت من اعبرذاف ُحدِّد
مستول ليس لو تأثَت ضار مبلحظ قدره  1,4ملغم/كغم/اليوـ استنادان إىل تكوف الفجوات يف اؼببيض يف أفراد
اعبيل األكؿ عند تركيز قدره  3,9/9,5ملغم/كغم/اليوـ للذكور/اإلناث ،أما للنسل فقد بلغ اؼبستول الذم ليس
لو تأثَت ضار مبلحظ  9,5ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ استنادان إىل البفاض اغبيوية عند تركيز قدره
 91,1/5,1ملغم/كغم من كزف اعبسم للذكور/اإلناث .كبلغ اؼبستول الذم ليس لو تأثَت ضار مبلحظ فيما
يتعلق بالسمية لآلباء  1,4ملغم/كغم/اليوـ ،أما أدىن مستول ذم تأثَت ضار مبلحظ ،استنادان إىل تضخم
الكبد يف كبل اعبيلُت ،فقد بلغ  3,9/9,5ملغم/كغم/اليوـ للذكور/اإلناث .كيف دراسة للسمية بعد الوالدة
مشلت جيبلن كاحدان من اعبرذاف ُحدِّد مستول ليس لو تأثَت ضار مبلحظ قدره  3,1/9,3ملغم/كغم من كزف
اعبسم/اليوـ للذكور/اإلناث لآلباء كالنسل استنادان إىل اعتبلؿ الكبد اؼببلحظ عند أدىن تركيز ذم تأثَت ضار
مبلحظ قدره  5,4/4,3ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ للذكور/اإلناث .كيف دراسة لؤلرانب لوحظ أف
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اؼبستول الذم ليس لو تأثَت ضار مبلحظ يبلغ  4ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ فيما يتعلق بالسمية على األـ
كالسمية التطورية ،أما أدىن مستول ذم تأثَت ضار مبلحظ فقد بلغ  41ملغم/كغم/اليوـ ،استنادان إىل زيادة
حاالت اإلجهاض .كحددت دراسة للسمية التطورية يف اعبرذاف مستول ليس لو تأثَت ضار مبلحظ على
األمهات قدره  1,31ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ ،كاكتشفت اآلثار على األمهات عند تركيز قدره 3,1
ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ بينما مل تبلحظ ظبية تطورية عند أعلى جرعة قدرىا  31ملغم/كغم من كزف
اعبسم/اليوـ ( .)US EPA, 1998كمل يبلحظ حدكث تأثَتات ظبية على النسل عند اعبرعات غَت السامة
لؤلمهات ،فبا يعد دليبلن على السمية اإلقبابية .كأدل التعرض للدايكوفوؿ بًتكيز قدره  3,1ملغم/كغم ؼبدة
شبانية أسابيع إىل حدكث البفاض كبَت يف حركة اغبيامن يف ذكور فئراف لويس .بيد أنو مل وبدث اختبلؼ كبَت
يف شكل اغبيامن ،كاإلنتاج اليومي من اغبيامن ،كزمن انتقاؿ اغبيامن عرب الرببخ ،كمستويات اؽبرمونات ،كالتقييم
اؼبرضي النسيجي للخصيتُت كالرببخ .كنتج عن إعطاء مزيج من الدايكوفوؿ كمبيدات اآلفات األخرل ،عند
اؼبستول الذم ليس لو تأثَت مبلحظ ،إىل حدكث تغيَت يف حركة اغبيامن (.)Perobelli et al. 2010
 -992كدرس شاىاين كآخركف ( )3192قدرة مبيد اآلفات كولونيل إس ( ،)Colonel-Sكىو تركيبة ذبارية
ربتوم على  94,1يف اؼبائة دايكوفوؿ ،على تشويو أجنة الفئراف اؼبهقاء السويسرية .كأعطيت تركيبة مبيد اآلفات
من خبلؿ الفم جبرعتُت منخفضة كعالية (ما نتج عنو تركيز للدايكوفوؿ قدره  4ك 92ملغم/كغم من كزف
اعبسم ،على التوايل) إلناث الفئراف اغبوامل خبلؿ كامل فًتة اغبمل العضوية الوراثية ( 94 - 1يومان) .كمت قتل
الفئراف يف اليوـ الثامن عشر من اغبمل لدراسة التغَتات اؼبشوىة لؤلجنة يف الرحم .كأظهرت اؼبعاعبة حدكث
تسمم لؤلمهات (كدؿ على ذلك البفاض كزف األمهات) .كذلك أظهرت اؼبعاعبة حدكث البفاض يف عدد
اؼبواليد األحياء مرتبط حبجم اعبرعة كزيادة يف نسبة األجنة اؼبتحللة (اعبرعة اؼبنخفضة 13,44 :يف اؼبائة كالعالية
 41,34يف اؼبائة) .كقد البفضت نسبة األجنة األحياء بشكل كبَت يف اجملموعة اليت تعرضت للجرعة العالية،
بيد أنو مل تظهر تغَتات ذات باؿ يف الفئراف ضمن اجملموعة اليت تعرضت للجرعة اؼبنخفضة .كخلص اؼبؤلفوف إىل
أف الًتكيبة اليت خضعت لبلختبار تركيبة ذات ظبية تطورية كيعتمد تأثَتىا على حجم اعبرعة.
 -993كدرس ليو كآخركف (3193ب) تفاعل الدايكوفوؿ مع إنزًن الًتيبسُت الربكتيٍت الكركم يف كسط مائي.
كاتضح أف الدايكوفوؿ يشكل تلقائيان معقدان كيميائيان مع الًتيبسُت ،كوبدث ذلك بصورة أساسية عن رريق رابطة
ىيدركجُت يف موقع ارتباط كاحد .كقد مت إثبات التغَت يف ترتيب الذرات يف جزمء الًتيبسُت .كتشَت النتائج إىل
أف الدايكوفوؿ قد يؤثر على تركيب كنشاط إنزًن الًتيبسُت كأف التأثَت يزداد مع ازدياد تركيز الدايكوفوؿ (مدل
الًتكيز  1-91×91 – 3موؿ/ؿ) .كذلك تشَت النتائج إىل أف للدايكوفوؿ تأثَتات ضارة بالًتتيب اإلرارم
للربكتينات كأنو يشوش على كظيفتها الفسيولوجية يف االختبارات اليت أجريت خارج اعبسم اغبي.
 -994كدرس ليو كآخركف (3193أ) التفاعل بُت الدايكوفوؿ كإنزًن الكيموتريبسُت  -ألفا الربكتيٍت اؼبصلي يف
كدرست ثبلثة جوانب من ضمنها التغَت يف ترتيب الذرات كآليات التفاعل كالتغَت الوظيفي .كارتبط
كسط مائيُ .
الدايكوفوؿ بالكيموتريبسُت  -ألفا كشكل معقدان كيميائيان مستقران فبا أدل إىل تفكيك اؽبياكل الربكتينية كزيادة
التعرض جملموعات الكركموفور يف اغبيز الداخلي الكاره للماء .كبناءن على ذلك فإف التعرض للدايكوفوؿ يبكن
أف يؤدم إىل تغَتات يف ترتيب ذرات إنزًن الكيموتريبسُت  -ألفا فبا يؤدم إىل التشويش على كظيفة اإلنزيبات
كنشارها .كيزداد التأثَت مع زيادة تركيز الدايكوفوؿ (مدل الًتكيز  1-91×1 - 9موؿ/ؿ).
 -995كأدل اختبار فرز للمواد اؼبسررنة غَت السامة كراثيان اىل ربديد الدايكوفوؿ على أنو مركب يُنشِّط بشكل
كبَت إنزًن كاينيز الربكتيٍت سي ( )PKCاؼبعتمد على الفوسفوليبيدات يف غياب الكالسيوـ عند تركيزات قدرىا
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 911إىل  9111ميكركموالرم .كيقوـ ىذا اإلنزًن بدكر مركزم يف مسار انتقاؿ اإلشارات يف اػببليا ،كلذلك
فإنو يستخدـ كمادة كسم ؿبتملة من شأهنا أف تتأثر باؼبواد اؼبسررنة اليت تعمل من خبلؿ ررؽ غَت سامة كراثيان
( .)Rotenberg, 1991كقد اتضح أف الدايكوفوؿ ىو عامل مثبط قوم لبلتصاؿ البيٍت اػبلوم عن رريق الًتابط
بُت الفجوات يف االختبارات اليت أجريت خارج اعبسم اغبي ( .)Flodström, 1990ككفقان ؼبنظمة الصحة العاؼبية
فقد اتضح أف الدايكوفوؿ وبفز نشاط إنزًن األككسيديز اؼبتعدد الوظائف يف كبد اعبرذاف ،كيأيت من حيث
الًتتيب بعد اؽببتاكلور كالػ دم .دم .يت كالكلورفينسوف كالدايلدرين (.)WHO 1996
 -931كجرل تقييم السمية العصبية يف دراسات السمية اغبادة كدكف اؼبزمنة على اعبرذاف .كنتج عن دراسة
السمية اغبادة ربديد مستول ليس لو تأثَت ضار مبلحظ قدره  91ملغم/كغم من كزف اعبسم ،كأدىن مستول
ذم تأثَت ضار مبلحظ قدره  31ملغم/كغم/اليوـ (استنادان اىل كزف اعبسم كالبفاض استهبلؾ الغذاء) .كعند
أعلى جرعة كقدرىا  211ملغم/كغم لوحظ حدكث زيادة يف حاالت الًتنح كاؽببوط غَت اؼبنسق عند اإلناث.
كيف دراسة السمية دكف اؼبزمنة بلغ اؼبستول الذم ليس لو تأثَت ضار مبلحظ  1,2ملغم/كغم من كزف
اعبسم/اليوـ كأدىن تركيز ليس لو تأثَت ضار مبلحظ  1,2ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ ،استنادان إىل البفاض
حركة العضبلت الصغَتة يف األرراؼ كزيادة كزف الرئة .كلوحظ حدكث البفاض كبَت يف كزف الدماغ يف الذكور
عند تركيز قدره  33,4ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ (.)US EPA 1998
الدراسات الوبائية
 -939درس سيتيمي كآخركف ( )3112االرتباط بُت ـبتلف أنواع مبيدات اآلفات كسرراف الربكستاتا ضمن
دراسة حالة .ككثق ىؤالء ازدياد اؼبخارر بُت اؼبزارعُت الذين تعرضوا ؼببيدات اغبشرات كمبيدات القراديات
الكلورية العضوية (نسبة األرجحية =  51 ،3,1يف اؼبائة  -ؾباؿ الثقة =  ،)4,3 - 9,4كبشكل أكثر ربديدان
للمركبات اليت غلب استخدامها يف ذلك الوقت كمنها الػ دم .دم .يت (نسبة األرجحية =  51 ،3,9يف
اؼبائة  -ؾباؿ الثقة =  ،)2,4- 9,3كالدايكوفوؿ مع التيًتادايفوف (نسبة األرجحية =  51 ،3,4يف اؼبائة -
ؾباؿ الثقة =  ،)1,1- 9,1اليت ال يبكن فصل آثارىا بشكل جيد .إف نسب األرجحية اليت تزيد عن  9تعٍت
أف التعرض اؼبعٍت مرتبط باحتماؿ أعلى للنتائج .كإىل حُت تأكيد ىذه النتائج عن رريق دراسات أخرل لسرراف
الربكستاتا اؼبرتبط بالتعرض السابق للػ ػ دم .دم .يت كالدايكوفوؿ فإنو يبكن اعتبارىا نواتج إحصائية ناذبة عن
عدة مقارنات .كعلى الرغم من ذلك فإف ىذه األنواع من التعرض من شأهنا أف تساىم يف زيادة حاالت سرراف
الربكستاتا اؼببلغ عنها بشكل متكرر بُت اؼبزارعُت ،خصوصان بالنظر إىل بعض آليات العمل احملددة اؼببلغ عنها
ؼبادة الػ ػ دم .دم .يت.
 -933كضمن دراسة حالة قائمة على السكاف ،درس رينولدز كآخركف (3111أ) سرراف الطفولة اؼببكرة بُت
األرفاؿ يف كاليفورنيا يف الفئة العمرية صفر 4-سنوات الذين كلدكا خبلؿ الفًتة من  9551اىل  9553كقرب
مواقع سكن األمهات كقت الوالدة من مواقع االستخدامات الزراعية ؼببيدات اآلفات .كارتبط مبيداف من
مبيدات اآلفات اليت خضعت للدراسة خبطورة أعلى لئلصابة بسرراف الدـ عند اؼبقارنة بُت الفئات األعلى
كاألدىن دبا يف ذلك الدايكوفوؿ (نسبة األرجحية :اؼبئُت األكؿ  -اؼبئُت التاسع كاألربعُت( 1,31 ،ؾباؿ الثقة =
)9,11 - 1,22؛ أكرب من أك يساكم اؼبئُت اػبمسُت9,42 ،؛ ؾباؿ الثقة =  .)2,33 - 9,11كرغم أهنم
الحظوا ازدياد ـبارر اإلصابة باللوكيميا يف اؼبنارق اليت يستخدـ فيها الدايكوفوؿ بكميات كبَتة إال أنو جرل
كصف بعض القيود اؼبتعلقة بالدراسة ،كمنها أف معظم األرفاؿ اؼبشمولُت بالدراسة يعيشوف يف منارق ينعدـ
فيها استخداـ مبيدات اآلفات الزراعية أك يقل بشكل كبَت ،كلذلك فإف نسب األرجحية لفئات التعرض العالية
استندت إىل أعداد قليلة.
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 -932كقيَّم رينولدز كآخركف (3111ب) أيضان ،يف دراسة حالة ،االرتبارات بُت معدالت األكراـ اػببيثة
التكاثرية الليمفاكية بُت األرفاؿ القارنُت يف منارق كثيفة االستخداـ ؼببيدات اآلفات يف كاليفورنيا بالواليات
اؼبتحدة األمريكية .كأجرم ربليل منفصل لسبعة من فرادل مبيدات اآلفات اليت تصنف على أهنا عالية السمية
ككثيفة االستخداـ (الدايكوفوؿ من صبلة مبيدات أخرل) .كمن بُت السكاف الذم خضعوا للدراسة كانت ىناؾ
زيادة رفيفة يف عدد األرفاؿ اؼبصابُت دبرض ىودجنز (العدد =  )314يف اؼبنارق األعلى استخدامان
للدايكوفوؿ ،نسبة األرجحية من اؼبئُت األكؿ إىل اؼبئُت الرابع كالسبعُت( 1,33 :ؾباؿ الثقة )9,41 - 1,49
مقابل نسبة األرجحية عند أكرب من أك يساكم اؼبئُت الرابع كالسبعُت( 9,42 :ؾباؿ الثقة = .)3,51 - 1,31
ككصف اؼبؤلفوف القيود أيضان كمنها مبلءمة مقياس القرب من مكاف االستخداـ كمؤشر للتعرض كما أف العدد
القليل من اغباالت قد ينتج عنو انعداـ أنبية االرتباط من الناحية اإلحصائية.
 -934كقيم ركبرتس كآخركف ( )3113فرضية االرتباط بُت سكن األمهات بالقرب من منارق استخداـ
مبيدات اآلفات الزراعية أثناء فًتات اغبمل الرئيسية كنشوء اضطرابات ريف التوحد ( )ASDيف دراسة حالة
على األرفاؿ .كمن كاقع اؼبقارنات بُت أرفاؿ األمهات البلئي يعشن ضمن مسافة  111مًت من اغبقوؿ
الربع غَت الصفرم الستخداـ اؼببيدات الكلورية العضوية (اإلندكسلفاف كالدايكوفوؿ) كأرفاؿ
األعلى من حيث ُ
األمهات البلئي ال يعشن بالقرب من اغبقوؿ ،كباستخداـ النماذج االستقرائية اؼبتعددة اؼبتغَتاتُ ،كجد أف نسبة
األرجحية الضطرابات ريف التوحد تبلغ ( 2,9ؾباؿ الثقة  51يف اؼبائة .)91,2 - 3,4 ،كزادت ـبارر
اإلصابة باضطرابات ريف التوحد مع زيادة نسبة اؼببيدات الكلورية العضوية اؼبستخدمة بينما البفضت مع زيادة
اؼبسافة عن اغبقوؿ .كالحظ مؤلفو الدراسة أف ىذه النتائج غَت ذات أنبية من الناحية اإلحصائية كأهنا تستند
إىل عدد قليل نسبيان من اغباالت .كذلك لوحظ أف اؼبخارر النسبية مل تزداد فيما ىبص سرراف الدـ .كرغم أنو
عند األخذ يف االعتبار أف نسبة األمهات البلئي يعشن بالقرب من منارق استخداـ مبيدات اآلفات خبلؿ
الفًتات الزمنية احملددة اؼبعنية كانت قليلة إال أف االرتباط احملتمل بُت التعرض أثناء اغبمل للدايكوفوؿ
كاضطرابات ريف التوحد يشكل سببان كافيان للقلق.
 - 931كيُشَت استعراض أجرم مؤخرا إىل أف مسببات اضطرابات ريف التوحد قد تنطوم ،على األقل يف
ؾبموعة فرعية من األرفاؿ ،على تفاعبلت معقدة بُت العوامل الوراثية كبعض اؼبواد السامة يف البيئة ،دبا يف ذلك
مبيدات اآلفات الكلورية العضوية ،اليت قد تعمل بالتآزر أك بالتوازم خبلؿ الفًتات اغبرجة من النمو العصيب،
بطريقة تزيد من احتماؿ اإلصابة باضطرابات ريف التوحد (.)Rossignol et al, 2014
السمية العصبية في اإلنسان
 -932تقدـ العديد من تقارير دراسات اغبالة عن التعرض العرضي للدايكوفوؿ آثار الغثياف كالدكار كالضعف
كالتقيؤ .كنشرت حالة كاحدة لتسمم صيب عمره  93عامان تعرض بشكل عرضي للدايكوفوؿ بعد سقورو يف
بركة ربتوم على تركيبة دايكوفوؿ متسربة غَت ـبففة .كسبثلت األعراض األكلية يف الغثياف كالدكخة كفقداف
االذباه كالتشويش كاػبموؿ كالصداع .كأصيب اؼبريض بالرأرأة األفقية كاختبلؿ التوازف .كاختفت ىذه األعراض
يف غضوف ثبلثة أسابيع .كبعد شبانية أشهر من التعرض أصيب اؼبريض باختبلؿ يف بعض الوظائف اإلدراكية
دبا يف ذلك االنتباه السمعي كالذاكرة الفورية كالقدرة على التثبيط االختيارم لبلستجابات غَت اؼببلئمة
(.)Lessenger and Riley 1991
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السمية المناعية
 -933درس أكىنيشي كآخركف ( )3114الكلثاف ،كىو تركيبة ذبارية للدايكوفوؿ يف دراسة على اػببليا
البلعمية يف الفئراف هبدؼ تقييم التأثَت على كظائف اؼبناعة اؼبكتسبة يف اػببليا البلعمية .كيبكن إثبات أنو جرل
تثبيط عملية تنشيط العامل اؼبعزز لئلنًتفَتكف ( ،)IFN-ßكىي عملية وبفزىا عديد السكريد الليبيدم ،فبا يدؿ
على أف الدايكوفوؿ قد يؤثر على عملية اإلصابة باألمراض اؼبعدية.
إعاقة عمل الغدد الصماء
ُ -934ح ِّدد الدايكوفوؿ على أنو مادة توجد على األقل أدلة من ذبارب خارج اعبسم اغبي على نشارها
البيولوجي اؼبرتبط بإعاقة عمل الغدد الصماء ( .)EC 2015كاكتشفت تأثَتات على تكن الفجوات يف اؼببيض
عند تركيز قدره  3,9ملغم/كغم/اليوـ يف دراسة على جيلُت من اعبرذاف ( .)US EPA 1998كاكتشفت التأثَتات
اؼبعيقة لعمل الغدد الصماء أيضان يف سلسلة من االختبارات خارج اعبسم اغبي باستخداـ ـبتلف السبلالت
اػبلوية من شىت األنواع .ككفقان ؼبنظمة الصحة العاؼبية فإف التأثَتات اؼبعيقة لعمل الغدد الصماء مرتبطة بنظاـ
الغدد الصماء كال تعتمد بالضركرة على األنواع .إف اآلثار اليت ظهرت على األحياء الربية أك حيوانات التجارب
يبكن أف ربدث أيضان للبشر إذا تعرضوا للمواد الكيميائية اؼبعيقة لعمل الغدد الصماء يف األكقات اليت يكونوف
فيها قابلُت للتأثر كبًتكيزات تؤدم إىل حدكث تغَتات يف نظاـ الغدد الصماء .كمن األمور اؼبثَتة للقلق على كبو
خاص اآلثار على مراحل التطور اؼببكرة يف اإلنساف كاغبيوانات الربية نظران ألف ىذه اآلثار تكوف يف الغالب
دائمة كقد ال تظهر إال يف كقت متأخر من العمر (.)WHO 2012
 -935كعند مناقشة ككالة ضباية البيئة للحاجة لدراسة السمية العصبية التطورية بعد الوالدة للدايكوفوؿ
الحظت الوكالة يف قرار أىلية اؼبادة للتسجيل الصادر عنها لعاـ  9554أف ’’السمية للغدد الصماء (الغدة
الكظرية كالغدة الدرقية) لوحظت يف كامل قاعدة البيانات‘‘ .كصدر فيما ىبص الدايكوفوؿ أكامر اختبار ضمن
برنامج فرز اؼبواد اؼبعيقة لعمل الغدد الصماء كفقان للمعيار ( )Tier 1يف عاـ  ،3115بيد أف اؼبسجل اختار يف
النهاية إلغاء التسجيل التقٍت .كاستند إصدار أكامر االختبار ضمن برنامج فرز اؼبواد اؼبعيقة لعمل الغدد الصماء
إىل احتماؿ التعرض لكنو ال يدؿ على أم استنتاجات بشأف احتماؿ تفاعل اؼبادة مع نظاـ الغدد الصماء
(إفادات اؼبرفق ىاء ،3191 ،الواليات اؼبتحدة األمريكية).
 -921كأدرجت عبنة أكسبار الدايكوفوؿ بوصفو مادة وبتمل أف تكوف معيقة لعمل الغدد الصماء يف عاـ
 .9554كيشَت تقرير عبنة أكسبار ( )3113إىل أنو’’ :توجد الكثَت من األدلة على اػبواص السامة للدايكوفوؿ
كعلى آثاره بوصفو مادة معيقة لعمل الغدد الصماء‘‘ .كأشارت عبنة أكسبار اىل أف كجود الدايكوفوؿ يف اؼبياه
العذبة ،حىت كلو بكميات ضئيلة للغاية ،خبلؿ معظم موسم النمو قد تكوف لو آثار تتمثل يف إعاقة عمل الغدد
الصماء للكائنات اغبية اؼبائية.
 -929كأحد الشواىد على إعاقة عمل الغدد الصماء ىو انسكاب كمية من الكلثاف (الدايكوفوؿ) ،الذم
وبتوم على الػ دم .دم .يت بًتكيزات تصل إىل  91يف اؼبائة كعلى مستقلبات الػ دم .دم .يت ،كىي الػ دم.
دم .دم كالػ دم .دم .إم كالػ دم .دم .يت الكلورم يف حبَتة أبوبكا بفلوريدا .كاستمرت الدراسات يف حبَتة
أبوبكا ؼبدة عقدين من الزمن كحددت عددان من اآلثار اؼبعيقة لعمل الغدد الصماء كاليت أثرت على التطور
اإلقبايب يف سباسيح البحَتة ،باؼبقارنة مع موقع مرجعي أقل تلوثان .كمشلت اؼببلحظات على التماسيح ارتفاع معدؿ
النفوؽ يف األجنة كاؼبواليد اعبدد ،كارتفاع نسبة األكسًتاديوؿ إىل التستسًتكف يف اؼبواليد اعبدد فبا ينتج عنو
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حدكث اختبلفات نسيجية يف األعضاء التناسلية .كال يبكن أف تعزل اآلثار اؼببلحظة للدايكوفوؿ كحده بل
ترتبط باألحرل دبزيج من اؼبواد ( .)Guillette et al. 1994; US EPA 1998كأكدت دراسة الحقة للدايكوفوؿ
كمواد كيميائية أخرل موجودة يف حبَتة أبوبكا أف ىناؾ مزيج من الػ دم .دم .يت كنواتج ربللو كالدايكوفوؿ
عمل على خفض االرتباط مع مستقبل األسًتكجُت يف التمساح بنسبة  41يف اؼبائة .كخفض الدايكوفوؿ كحده
االرتباط مع مستقبل الربكجيسًتكف يف التمساح بنسبة  41يف اؼبائة ،فبا كشف اؼبسارات احملتملة اليت من احملتمل
أف وبدث الدايكوفوؿ من خبلؽبا ،كحده أك باالرتباط مع مواد كيميائية أخرل موجودة يف البحَتة ،اآلثار اؼبعيقة
لعمل الغدد الصماء اؼببلحظة يف حبَتة أبوبكا (.)Vonier et al. 1996
 -923كلوحظت السمية للغدد الصماء أيضان يف اعبرذاف كالكبلب حيث تؤثر على الغدة الكظرية كالغدة
الدرقية كاؼببايض ( .)US EPA 1998; Jadarmkunti & Kaliwal, 1999كأبلغ زىاك كآخركف ( )3111عن زيادة يف
كزف الرحم يف الفئراف كعن انتشار السبللة اػبلوية ( )MCF7لسرراف الثدم لدل اإلنساف (.)Du & Xu, 2001
 -922كيف ميكركسومات كبد ظبك الشبوط أدل الدايكوفوؿ إىل تثبيط تفاعل التستسًتكف مع حامض
اعبلوكوركنيك بشكل كبَت ( .)Lavado et al., 2004إضافةن إىل ذلك اتضح أف تصنيع اؽبرمونات الذكرية يف
ميكركسومات األظباؾ يتأثر بالدايكوفوؿ (.)Thibaut & Porte 2004
 -924كأظهرت سلسلة من الدراسات خارج اعبسم اغبي على اػبمَتة أك على سبلالت خلوية ـبتلفة األصل
(مثل اإلنساف كجرذ اؽبامسًت كالتمساح كالضفدع كاألظباؾ كالدجاج) أف الدايكوفوؿ لو القدرة على ربط
مستقببلت اإلسًتكجُت من شىت األنواع كأنو يعزز النشاط االستنساخي .كأظهر مستقلب الدايكوفوؿ،
البنزكفينوف الثنائي الكلور ،خواص قوية مضادة ؽبرمونات الذكورة ( .)Thiel et al. 2011كيف اختبار ارتباط تنافسي
أزاح -’4،’9،9،4الدايكوفوؿ ما يصل إىل  42يف اؼبائة من اإلسًتاديوؿ بيتا  93من مستقبل اإلسًتكجُت ألفا
( )ERαيف التمساح كشكل عامل ربط خفي دبستقبل اإلسًتكجُت ألفا يف اإلنساف حيث أزاح ما يصل إىل 14
يف اؼبائة من اإلسًتاديوؿ بيتا  .)Rider et al. 2010( 93كأظهرت العديد من الدراسات أف الدايكوفوؿ يتفاعل
أيضان مع مستقبل ىرموف الغدة الدرقية كما يرتبط بذلك من آثار .إف الدايكوفوؿ ىو مثبط قوم لنظاـ امتصاص
ىرموف -’2،1،2ثالث يوديد الثَتكنُت ( )T3على غشاء الببلزما حيث يثبط أكثر من  41يف اؼبائة من
االمتصاص األكيل القابل للتشبع كيقلل بصورة كبَتة من استجابة اؽبرموف (.)Shimada & Yamauchi 2004( )T3
كأظهر الدايكوفوؿ تأثَتان ثنائي الطور متغَت النسق على ارتباط ىرموف الغدة الدرقية بالًتانسثَتيتينات كثبط ارتباط
اؽبرموف ( ،)Ishihara et al. 2003( )T3كما أنو يتميز بنشاط قوم مضاد ؽبرموف ()Sugiyama et al. 2005( )T3
كيظهر تداخبلن قويان نسبيان مع موضع ارتباط اؽبرموف ( )T4بالًتانسثَتيتُت ( .)van den Berg et al. 1991كيرد
عرض عاـ بشأف اآلثار اؼبرتبطة بإعاقة عمل الغدد الصماء يف كثيقة معلومات دبوجز اؼبخارر (انظر الوثيقة
.)POPRC.11/INF.15
موجز لآلثار الضارة بصحة اإلنسان
 -921يصنف النظاـ العاؼبي اؼبنسق الدايكوفوؿ كفقان ؼبخارره على صحة اإلنساف على أنو مادة ذات ظبية
حادة ،الفئة ( H302 ،4ضار عند االبتبلع) ،كحاد السمية ،من الفئة ( H332 ،4ضار عند االستنشاؽ) كمهيج
للبشرة ،من الفئة ( H315 ،3مسبب لتهيج البشرة) ،كمثَت غبساسية البشرة ،من الفئة ( H 317 ،9قد يسبب
تفاعل مثَت غبساسية البشرة) .كيف اختبارات السمية القصَتة األجل كانت األعضاء اؼبستهدفة ىي الكبد كالغدة
الكظرية كالغدة الدرقية كالقلب كاػبصيتُت كاعبهاز العصيب .كلوحظت األكراـ يف ذكور الفئراف يف مستويات أعلى
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من اعبرعات ( 25,2ك 35,3ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ) .كيصنف الدايكوفوؿ ضمن اجملموعة جيم يف
الواليات اؼبتحدة ،أم مادة مسررنة ؿبتملة لئلنساف ،بينما خلصت الوكالة الدكلية لبحوث السرراف إىل أف
البيانات اؼبتاحة غَت كافية لتقييم قدرة الدايكوفوؿ على إصابة اإلنساف بالسرراف ،كىو ما يعٍت تطبيق تصنيف
اجملموعة ( 2ال يبكن تصنيف اؼبادة فيما يتعلق بالقدرة على إصابة اإلنساف بالسرراف) .كلوحظ اضطراب الغدد
أيضا ظبية الغدد الصماء يف الدراسات اجملراة على اعبسم اغبي .كلوحظت اآلثار
الصماء يف الدراسات اؼبختربية ك ن
كحدِّد مستول ليس لو تأثَت ضار مبلحظ قدره
اإلقبابية كالتطورية على األمهات عند إعطاء جرعات سامةُ .
 1,33ملغم/كغم من كزف اعبسم استنادان إىل اآلثار السمية العصبية اؼببلحظة يف دراسة مدهتا سنتاف للسمية
كالقدرة على اإلصابة بالسرراف يف الفئراف ،كنتج عنها ربديد مقدار يومي مقبوؿ قدره  1,113ملغم/كغم كفقان
لبلجتماع اؼبشًتؾ اؼبعٍت دبخلفات مبيدات اآلفات .كاستخدمت ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة اؼبستول
الذم ليس لو تأثَت ضار مبلحظ ،كقدره  1,93ملغم/كغم يف الكبلب استنادان إىل تثبيط إربلؽ ىرموف
الكورتيزكؿ الذم وبفزه اؽبرموف اؼبغذم القشرم الكظرم يف ذكور كإناث الكبلب ،لتحديد جرعة مرجعية مزمنة
قدرىا  1,1114ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ .كأظهرت االختبارات خارج اعبسم اغبي كجود تداخل مثبلن
مع تأكيد ككظيفة الربكتينات ،كتثبيط االتصاؿ بُت اػببليا عرب الًتابط بُت الفجوات كتثبيط التفاعبلت اؼبناعية.
كالحظت العديد من الدراسات الوبائية كجود ارتبارات بُت التعرض للدايكوفوؿ كسرراف الربكستاتا يف الرجاؿ،
كاللوكيميا كمرض ىودجن كاضطرابات التوحد لدل األرفاؿ .كرغم أف القيود على ىذه الدراسات تعيق
االرتبارات السببية إال أهنا توضح القلق من أف اآلثار الضارة اؼبرتبطة بالتعرض للدايكوفوؿ يبكن أف ربدث أيضان
لئلنساف .كقد تكوف اؼبزائج اإلضافية من الدايكوفوؿ كاؼبركبات الكلورية العضوية األخرل مثَتةن للقلق أيضان.

تجميع المعلومات

 -922البفض االستخداـ العاؼبي اؼبقدر للدايكوفوؿ من  2 211رن يف عاـ  3111إىل  321رن يف عاـ
 .3193كتشَت التقديرات إىل أف ما صبلتو  34 311رن من الدايكوفوؿ قد استهلكت يف صبيع أكباء العامل
خبلؿ ىذه الفًتة .ككانت قارة آسيا ىي اؼبستهلك األكرب بنسبة قدرىا  32,4يف اؼبائة ( 39 311رن).
كأظهرت الصُت ،اليت كانت دكف شك اؼبستهلك األكرب خبلؿ تلك الفًتة ( 95 111رن) ،البفاضان بنسبة
تناىز  31يف اؼبائة من استهبلكها احمللي السنوم خبلؿ الفًتة من عاـ  3111إىل عاـ  .3193كيف عاـ
 3192توقفت آخر جهة منتجة للدايكوفوؿ التقٍت يف الصُت عن إنتاج الدايكوفوؿ التقٍت .كيف اؽبند البفض
االستهبلؾ السنوم للدايكوفوؿ من  941رن إىل  41رن خبل نفس الفًتة .كال تزاؿ ىناؾ شركة فبلوكة للدكلة
اؽبندية تصنع الدايكوفوؿ دبتوسط إنتاج سنوم قدره زىاء  11رن .كىناؾ أدلة تشَت إىل أنو على الرغم من أف
الدايكوفوؿ يُنتج ضمن نظم مغلقة إال أف فبارسات اإلنتاج غَت اعبيدة يبكن أف تؤدم إىل حدكث إربلقات
مباشرة من الػ دم .دم .يت إىل البيئة ،كوبدث نفس الشيء عند تلوث الدايكوفوؿ بالػ ػ دم .دم .يت .كيبكن
أف يشكل استمرار إنتاج كاستخداـ الدايكوفوؿ مصادر للتلوث بالديوكسنات الثنائية البنزين اؼبتعددة
الكلور/الفيورانات الثنائية البنزين اؼبتعددة الكلور (انظر الفرع .)2-9-3
 -923ككفقان ؼبا أظهرتو البيانات التجريبية فإف  –4،3الدايكوفوؿ ك -4،4الدايكوفوؿ يتميهاف بسرعة نسبيان
يف األكساط اؼبتعادلة كالقلوية .بيد أف اآليسومر السائد ( -4،4الدايكوفوؿ) يتميز بعمر نصف ( 41يومان عند
رقم ىيدركجيٍت قدره  )1ثابت يف الظركؼ اغبمضية .كرغم أف الظركؼ اؼبختربية تقدـ بيانات مفيدة إال أف من
اؼبهم إدراؾ درجة تعقيد البيئة الطبيعية اليت يبكن اف تغَت النتائج .إف عدـ التحلل اؼبائي عند رقم ىيدركجيٍت
قدره  1يف ظركؼ االختبار ال يعٍت بالضركرة أف الدايكوفوؿ مقاكـ للتحلل يف البيئة الطبيعية ،كذلك ألف
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عمليات أخرل يبكن أف ربدث ،كمنها التحلل البيولوجي عن رريق الكائنات اغبية الدقيقة يف األكساط البيئية.
كباؼبثل فإف معدالت التحلل اؼبائي السريعة للدايكوفوؿ يف الظركؼ القلوية يف اؼبخترب ال يبكن أف تقود كحدىا
لبلستنتاج بأف ىذه اؼبادة غَت مقاكمة للتحلل كفقان للوكالة األكركبية للمواد الكيميائية ،كالسبب يف ذلك ىو أيضان
العمليات البيئية األخرل مثل اعبسيمات العالقة يف األجساـ اؼبائية اليت توفر درعان مانعان للتحلل اؼبائي
(.)3194
 -924كمن غَت اؼبتوقع أف يبثل التحلل الضوئي مساران مهمان لتبدد الدايكوفوؿ يف البيئة ،فالدايكوفوؿ
ال يتحلل بيولوجيان بسهولة يف الظركؼ اغبمضية .كيتحلل الدايكوفوؿ بسرعة يف النظم اؼبائية/الرسوبية اليت يزيد
الرقم اؽبيدركجيٍت ؽبا عن  ،3بيد أنو مل يُبلغ عن ام بيانات تتعلق بالنظم اؼبائية/الرسوبية اليت يقل رقمها
اؽبيدركجيٍت عن  .3كتشَت األدلة التجريبية إىل أف التحلل اغبيوم كالبلحيوم يعتمداف على قيمة الرقم
اؽبيدركجيٍت للمكوف البيئي اؼبتلقي ،حيث تكوف أعمار النصف أروؿ يف الظركؼ اغبمضية .كأبلغت العديد من
الدراسات اؼبختربية عن سبعدف ضئيل للدايكوفوؿ .كيف اختبارات احملاكاة للًتبة يف اؼبخترب أبلغ عن قيم لزمن
التبدد النصفي بلغت أكثر من  941يومان (العدد =  )2لبعض أنواع الًتبة ،بيد أف أعمار النصف التحللية
البالغة  4,1ك 23يومان لآليسومرين  -4،3الدايكوفوؿ ك -4،4الدايكوفوؿ تشَت إىل أف من غَت اؼبتوقع أف
يقاكـ الدايكوفوؿ التحلل يف الًتبة .كأشارت التجارب اغبقلية اليت أجريت يف فلوريدا ككاليفورنيا إىل مدل من
أعمار النصف التبددية يًتاكح من بضعة أياـ إىل  33يومان ،مع كجود قيمة كاحدة مبلغ عنها قدرىا  992يومان،
اعتمادان على الظركؼ البيئية احملددة .كاستنادان إىل البيانات الكيميائية كالفيزيائية فإف قدرة الدايكوفوؿ على
التطاير كالنض تعترب منخفضة .كال تتوفر دراسات ميدانية من منارق أخرل أك مناخات أبرد.
 -925كأبلغت ىيئة تنظيمية عن تقدير ربفظي ؼبقاكمة  -4،4الدايكوفوؿ كنواتج ربللو الرئيسية للتحلل يبلغ
 292يومان مقابل  23يومان لآليسومر  -4،4الدايكوفوؿ كحده يف الًتبة (الرقم اؽبيدركجيٍت  .)3,4كخلصت
فرقة العمل اؼبعنية باؼبلوثات العضوية الثابتة كالتابعة للجنة األمم اؼبتحدة االقتصادية ألكركبا إىل أف الدايكوفوؿ
مقاكـ للتحلل يف اؼباء عند رقم ىيدركجيٍت قدره  1أك أقل كأنو يستويف القيمة العددية اإلرشادية ؼبقاكمة التحلل
اليت حددىا مقرر اؽبيئة التنفيذية  .)UN ECE, 2009( 3/9554كيف النظم اإليكولوجية اؼبائية اليت تقل قيمة
الرقم اؽبيدركجيٍت فيها عن  2يبكن توقع أف يقاكـ الدايكوفوؿ ك/أك نواتج ربللو التحلل لفًتات أروؿ يف ىذه
النظم اإليكولوجية .كأظهرت بيانات الرصد اغبديثة أف الدايكوفوؿ مقاكـ للتحلل دبا يكفي النتقالو عرب
اؼبدخبلت النهرية إىل البحار اؼبفتوحة كما قاست دراستاف الدايكوفوؿ يف اؼبنارق النائية .كتشَت بيانات النماذج
إىل أف مقاكمة الدايكوفوؿ للتحلل يف البيئة أقل من أك مساكية ؼبقاكمة ربلل اؼبواد اؼبرجعية كاؼبلوثات العضوية
الثابتة اؼبعركفة.
 -941كتراكحت قيم معامل التفرؽ يف األككتانوؿ كاؼباء اؼببلغ عنها للدايكوفوؿ من  2,1إىل  .2,2كاستنادان
إىل هنج الفرز اػباص بالقدرة على الًتاكم البيولوجي فإف مدل معامل التفرؽ يف األككتانوؿ كاؼباء الذم تراكح من
 2,1إىل  2,12كمعامل التفرؽ يف األككتانوؿ كاؽبواء الذم يًتاكح من  4,5إىل  91,13يشَت إىل قدرة
الدايكوفوؿ العالية على الًتاكم البيولوجي يف الكائنات اليت تتنفس اؽبواء اعبوم كالكائنات اؼبائية.
 -949كيف ثبلث دراسات ـبتربية ؼبعامل الًتكز البيولوجي على أظباؾ الشمس ذات اػبياشيم الزرقاء كظبك
الشبوط العاـ فقد بلغت قيم معامل الًتكز البيولوجي  ،2 911ك ،4 311ك( 91 111معامل الًتكز البيولوجي
احملسوب يف اغبالة الثابتة  .)31 111ككاف استقبلب الدايكوفوؿ ضئيبلن يف أظباؾ الشمس ذات اػبياشيم
الزرقاء حيث بلغ نصف العمر اؼبقدر للتخلص  22يومان .كيف اختبار مشل كامل دكرة اغبياة كانت أعلى قيمة
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مبلحظة ؼبعامل الًتكز البيولوجي ىي  .42 111كأظهرت التجارب أيضان أدلة على الًتاكم البيولوجي العايل
(معامل تركز بيولوجي قدره  )91 111يف البلفقاريات خبلؿ فًتة  34يومان من التعرض .كاستنادان إىل الدراسات
التجريبية على أنواع األظباؾ فإف الدايكوفوؿ يتميز بقدرة عالية على الًتاكم البيولوجي (معامل الًتكز البيولوجي
أكرب من  .)1111كتشَت توقعات النماذج أيضان إىل أف الدايكوفوؿ يتضخم بيولوجيان يف األنواع الربية ،رغم أف
التحوؿ االستقبليب مل يؤخذ يف االعتبار .كتشَت بيانات الرصد اغبديثة يف بيض ريور مالك اغبزين إىل كجود
صحح يف ىذه القيم كلذلك
مستويات عالية من الدايكوفوؿ مقارنةن بالفرائس ،بيد أف ؿبتول الليبيدات مل يُ َّ
ال يبكن الوصوؿ إىل استنتاج بشأف التضخم البيولوجي.
 -943كيف حالة انطبلؽ الدايكوفوؿ إىل اؽبواء فإف ضغط البخار كعوامل التفرؽ تشَت إىل أف الدايكوفوؿ
سيكوف موجودان يف الطورين البخارم كاعبسيمي يف الغبلؼ اعبوم .كيبكن أف يشكل التأكسد اعبوم عن رريق
جذكر اؽبيدرككسيل مساران ؿبتمبلن للتخلص من الدايكوفوؿ يف الغبلؼ اعبوم بأنصاؼ أعمار تًتاكح من 2,9
إىل  4,3يوـ .كتعتمد نتائج النماذج اؼبتعلقة باالنتقاؿ البعيد اؼبدل للدايكوفوؿ على النموذج اؼبستخدـ .فبينما
يشَت مبوذج اؼبلوثات العضوية الثابتة الذم روره مركز ذبميع معلومات األرصاد اعبوية شرؽ إىل مسافة مقطوعة
أقل كمقاكمة أقل للتحلل يف البيئة مقارنةن دبادة البنزكبايرين اؼبرجعية ،تشَت أداة منظمة التعاكف كالتنمية يف اؼبيداف
االقتصادم لفرز مقاكمة التحلل الكلية كالقدرة على االنتقاؿ البعيد اؼبدل إىل مسافة مقطوعة فبيزة ككفاءة انتقاؿ
فباثلة للملوثات العضوية الثابتة احملددة بالفعل .كيظهر أحدث تقييم مبوذجي أف قدرة الدايكوفوؿ على تلويث
اؼبنطقة القطبية الشمالية فباثلة لقدرة اؼبلوثات العضوية الثابتة اؼبعركفة ،فالدايكوفوؿ يبكن أف ينتقل إىل منارق
نائية بكفاءة معتدلة كأف يفضي إىل زبصيب عايل لبيئة اؼبنطقة القطبية الشمالية .كرغم أف معلومات الرصد من
اؼبنارق النائية عن الدايكوفوؿ ؿبدكدة إال أف ىناؾ دراستاف أظهرتا حدكث االنتقاؿ عن رريق اؽبواء (بصورة
أساسية يف الطور الغازم كلكن أيضان على اعبسميات اليت وبملها اؽبواء) كعن رريق مياه البحر إىل أعايل اؼبنطقة
القطبية الشمالية .كال تتوفر قياسات من الكائنات اغبية يف اؼبنارق النائية ،بيد أنو ذبدر اإلشارة إىل أنو يف حالة
الكلورديكوف ،كىو مادة مدرجة يف اتفاقية استكهومل ،فإف تقييم القدرة على االنتقاؿ البعيد اؼبدل استند إىل
اػبواص الفيزيائية كالكيميائية كبيانات النماذج ( .)UNEP/POPS/POPRC.2-17 Add.2كمن الصعوبة ربديد
الدايكوفوؿ عن رريق التحليل بسبب ربللو حراريان مكونان البنزكفينوف الثنائي الكلور أثناء التحليل ،كىذا قد يقدـ
تفسَتان كاحدان فبكنان لكمية بيانات الرصد احملدكدة اؼبتاحة يف اؼبنارق النائية .بيد أف البيانات العملية على النطاؽ
اإلقليمي (منارق االستخداـ) متوفرة فبا قد يدؿ على أف ؿبدكدية بيانات الرصد يف اؼبنارق النائية مثل اؼبنطقة
القطبية الشمالية قد تتعزز نتيجةن للًتكيزات البيئية اؼبنخفضة ؽبذه اؼبادة.
 -942كيبكن أخذ نواتج التحلل يف االعتبار يف موجز ـبارر الدايكوفوؿ ،كىذه فبارسة رُبقت عمليان يف
تقييمات مشركع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة للملوثات العضوية الثابتة فيما ىبص الفينوؿ اػبماسي الكلور
كاإليثر الثنائي الفينيل العشارم الربكـ .كمن بُت نواتج التحلل الرئيسية للدايكوفوؿ اليت تتميز دبقاكمة أعلى
للتحلل مقارنةن بالدايكوفوؿ ،البنزكفينوف الثنائي الكلور ،كاؼبركب  -3،3ثاين كلوريد -4(-9،9-كلوريد فينيل)
اإليثانوؿ ) ،(FW-152كالبنزىايدركؿ الثنائي الكلور ) ،(DCBHكىيدرككسيل -البنزكفينوف الثنائي الكلور (OH-
)DCBP؛ كحامض البنزيليك الثنائي الكلور ) .(DCBAكقد تراكم البنزكفينوف الثنائي الكلور كاؼبركب )(FW-152
كالبنزىايدركؿ الثنائي الكلور يف دراسة على اؼبياه/الركاسب كيبكن تصنيفها على أهنا مقاكمة للتحلل يف
الركاسب .ككانت قيم معامل التفرؽ يف األككتانوؿ كاؼباء للمستقلبات أقل من قيمة الفرز كقدرىا  1لكن نظران
لقيم معامل التفرؽ يف األككتانوؿ كاؽبواء العالية فقد وبدث تراكم بيولوجي كبَت يف الكائنات اغبية الربية (مل
يؤخذ األيض يف االعتبار) .كتشَت القدرة التقديرية للمستقلب ) (FW-152على الًتاكم البيولوجي إىل معامل تركز
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بيولوجي يزيد عن  1111لؤلظباؾ .ككانت قيم السمية اغبادة للًتكيز اؼبميت اؼبتوسط للمركب -4،4
البنزكفينوف الثنائي الكلور كاؼبركب  -3،3-4،4ثاين كلوريد -4(-9،9-كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ألظباؾ الًتكتة
القزحية أعلى من  3,35ملغم/ؿ ك 1,34ملغم/ؿ فبا يدؿ على أف اؼبركب الثاين يتميز بسمية عالية لؤلظباؾ.
كقد أظهر اؼبستقلب  -4،4البنزكفينوف الثنائي الكلور فعالية عالية مضادة ؽبرمونات الذكورة يف ذبارب
األنابيب.
 -944كيصنَّف الدايكوفوؿ كفقان للنظاـ العاؼبي اؼبنسق على أنو مادة خطرة على البيئة اؼبائية :ظبية حادة
لؤلحياء اؼبائية )( (H400مادة سامة جدان لؤلحياء اؼبائية) ،كمادة ذات ظبية مزمنة لؤلحياء اؼبائية )( (H410مادة
سامة جدان لؤلحياء اؼبائية مع تأثَتات رويلة األجل) .كتبلغ قيم السمية اغبادة للدايكوفوؿ ،ك -4،4البنزكفينوف
الثنائي الكلور ،كاؼبركب  -3،3-4،4ثاين كلوريد -4(-9،9-كلوريد فينيل) اإليثانوؿ ،ألظباؾ الًتكتة القزحية
(تأثَت فبيت نصفي -ؼبدة  52ساعة)  ،1,112كأكرب من  ،3,35ك 1,34ملغم/ؿ .كأدىن تركيز ذم تأثَت
مزمن للدايكوفوؿ (تركيز ليس لو تأثَت مبلحظ ؼبدة  51يومان) على األظباؾ ىو  1,1144ملغم/ؿ .كمن بُت
األنواع الربية يتميز الدايكوفوؿ بًتكيز ليس لو تأثَت ضار مبلحظ فيما ىبص اآلثار اؼبزمنة يف الطيور كمستول
ليس لو تأثَت ضار مبلحظ يف الثدييات قدره  9ملغم/كغم ك 1,4ملغم/كغم من كزف اعبسم/اليوـ ،على
التوايل.
 -941كاكتشف كجود الدايكوفوؿ يف مكونات بيئية مثل مياه البحر كاؼبياه السطحية كاؽبواء كالركاسب كالًتبة
كيف العديد من الكائنات اغبية من بينها األظباؾ كالرخويات كاألبقار كالطيور .كلكن نظران لوجود صعوبات
ربليلية تعيق اكتشاؼ الدايكوفوؿ (مثبلن التفكك اغبرارم أثناء التحليل ،كالتحلل إىل البنزكفينوف الثنائي الكلور،
كعدـ القدرة على التفريق بينو كبُت مصادر البنزكفينوف الثنائي الكلور األخرل يف حاؿ اكتشاؼ ىذا اؼبركب
فقط ،كالتحلل عند قيم عالية للرقم اؽبيدركجيٍت) ،كألف ىذه اؼبشاكل قد ال تكوف عوعبت بصورة كافية ،فإنو
يتعُت تقييم النتائج حبذر كاستعراضها يف سياؽ البيانات اؼبتوفرة األكسع نطاقان .كيف العديد من الدراسات
يكتشف الدايكوفوؿ بصورة غَت مباشرة من خبلؿ نسبة -4،4/-4،3الػ ػ دم .دم .يت ،لكن يتعُت على كبو
خاص ،يف اؼبنارق اليت ال يستخدـ فيها الدايكوفوؿ ككذلك يف اؼبنارق النائية ،اغبذر عند استخداـ نسب
اآليسومرات لتقدير مصادر انبعاثاهتا.
 -942كأبلغ عن مستويات الدايكوفوؿ يف الكائنات اغبية يف منارق زراعة احملاصيل للثدييات الصغَتة اغبجم
(حىت  9,4ملغم/كغم) ،كالبلفقاريات الربية (حىت  2,5ملغم/كغم) ،كالزكاحف/الربمائيات (حىت 2,4
ملغم/كغم) .أما يف اؼبنارق اليت ال تُنتج فيها احملاصيل فقد كانت القيم اؼبكتشفة يف ديداف األرض (حىت 3
ملغم/كغم) ،كاألظباؾ ( 1,32ملغم/كغم) ،كالطيور ( 1,5ملغم/كغم) كيف البيض (اؼبتوسط السنوم:
 1,42 - 1,12ملغم/كغم) .كتفوؽ مستويات الدايكوفوؿ اؼبكتشفة يف األظباؾ كثَتان اؼبستويات اؼبشتقة يف
اؼبخترب آلثار السمية اغبادة كاؼبزمنة .ككفقان لتقييم ـبارر استخداـ الدايكوفوؿ الذم أجرتو ككالة ضباية البيئة يف
الواليات اؼبتحدة ( )3115فقد مت ربديد اؼبخارر على البلفقاريات اؼبائية كاألظباؾ كالربمائيات يف الطور اؼبائي
كالربمائيات يف الطور الربم كالثدييات.
 -943كتظهر البيانات اؼبتاحة حدكث تفاعبلت مع نظاـ الغدد الصماء يف العديد من االختبارات كنظم
االختبارات اؼبختلفة ،اليت تشمل االضطراب كالسمية .كتشَت نتائج التجارب اغبيوانية أيضان إىل كجود آثار ضارة
يف أعضاء الغدد الصماء كاختبلالت ىرمونية .كأدل إعطاء مزيج من مبيدات اآلفات من ضمنها الدايكوفوؿ يف
اؼبستول الذم ليس لو تأثَت ضار مبلحظ كأجٌت مستول ذم تأثَت ضار مبلحظ للجرذاف عن رريق الطعاـ إىل
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إعاقة حركة اغبيامن ( .)Perobelli et al, 2010إال أف ىناؾ دراسات أخرل على الدايكوفوؿ ك/أك تركيبات
الدايكوفوؿ اليت تعطى عن رريق الفم تظهر حدكث تأثَتات على دكرة الشبق ()Jadaramkunti et al, 1999
كمستويات اؽبرمونات كتطور مساـ اؼببايض (تزيد حجم ك/أك عدد الفجوات يف سيتوببلزـ اػببليا السدكية)
( .)US EPA, 1998كاستقيت األدلة على ظبية اؼبزيج أيضان من التسرب العرضي ؼببيد الكلثاف (كىو تركيبة
دايكوفوؿ ربتوم على الػ دم .دم .يت بًتكيزات تصل إىل  91يف اؼبائة كعلى مستقلبات الػ دم .دم .يت ،كىي
الػ دم .دم .دم كالػ دم .دم .إم كالػ دم .دم .يت الكلورم) فبا أدل إىل اختبلفات نسيجية يف األعضاء
التناسلية كارتفاع معدؿ نفوؽ األجنة كاؼبواليد اعبدد للتماسيح يف البحَتة اؼبلوثة .كلوحظ حدكث البفاض ىائل
يف أعداد التماسيح بعد سنوات من التسرب .كبناءن على ذلك فإف ظبية الدايكوفوؿ كتركيزات الػ ػ دم .دم .يت
الكلي يف الدايكوفوؿ التجارم يبكن أف تكوف سببان للقلق على اإلنساف كاألحياء الربية.
 -944كأكدت الدراسات أف السمية دكف اؼبزمنة كاؼبزمنة للدايكوفوؿ تؤدم اىل آثار سامة يف األعضاء
اؼبستهدفة (الكبد كالغدة الدرقية كالغدة الكظرية كالدماغ كالقلب كاػبصيتُت) يف الثدييات عند تركيزات منخفضة
(اؼبستول الذم ليس لو تأثَت ضار مبلحظ  1,33ملغم/كغم) .كأظهرت دراسات التعرض اغباد كاؼبزمن كذلك
أف الدايكوفوؿ ساـ لؤلعصاب .كتدعم سلسلة من دراسات آلية عمل اؼبادة اليت أجريت خارج اعبسم اغبي
على إعاقة عمل الغدد الصماء ،كالتحفيز اإلنزيبي ،كاالتصاؿ بُت اػبلوم ،كانتقاؿ اإلشارات ،كارتباط
الربكتينات ،األدلة على حدكث اآلثار الضارة فبا يؤدم إىل تعزيز مبو األكراـ .كيقدـ تقييم اؼبخارر على
اؼبستهلكُت ،فيما يتعلق بالفواكو كاػبضركات الطازجة ،تفاصيل لعدد من الدراسات اليت أظهرت ذباكز اؼبقادير
اليومية اؼبقبولة ( .)EFSA, 2011; Diop et al, 2016; Lozowicka et al 2015a and 2015bكأشارت العديد من
الدراسات الوبائية إىل أف ىناؾ ارتبارات بُت التعرض للدايكوفوؿ كسرراف الربكستاتا يف الرجاؿ ،كاللوكيميا
كمرض ىودجن كاضطرابات التوحد لدل األرفاؿ .كرغم أف القيود على ىذه الدراسات تعيق ربديد ارتبارات
سببية إال أهنا توضح القلق من إمكانية حدكث ىذه اآلثار الضارة اؼبرتبطة بالتعرض للدايكوفوؿ لئلنساف أيضان.

 - 4البيان الختامي

 -945الدايكوفوؿ مقيد أك ؿبظور يف الكثَت من البلداف ،كما أف استخدامو كمبيد آفات قد البفض بصورة
عامة كبشكل ملحوظ خبلؿ العقد األخَت حيث كاف أقل من  9111رن يف عاـ .3193
 -911يبكن أف ينتقل الدايكوفوؿ ك/أك منتجاتو التحولية عرب الغبلؼ اعبوم اىل منارق بعيدة عن اؼبصادر
احمللية ،دبا يف ذلك اؼبنطقة القطبية الشمالية كاؼبنارق دكف القطبية الشمالية استنادان إىل نتائج النماذج البيئية كما
فضبل عن القيود يف ررؽ
كنظرا لعدـ االستقرار الكيميائي للدايكوفوؿ يف احمللوؿ ن
يتوفر من بيانات رصد ؿبدكدة .ن
التحليل ،فقد ينخفض معدؿ التبليغ عن حاالت اكتشاؼ الديكوفوؿ .إف الدايكوفوؿ مقاكـ للتحلل يف البيئة
كىو يستويف معيار مقاكمة التحلل الوارد يف اؼبرفق داؿ (يف الظركؼ اغبمضية) .كباؼبثل فإف نواتج التحوؿ أظهرت
أهنا تستويف بعض معايَت اؼبرفق داؿ فيما يتعلق دبقاكمة التحلل كالًتاكم البيولوجي كالسمية كاالنتقاؿ البعيد
اؼبدل .كذلك يستويف الدايكوفوؿ معيار الًتاكم البيولوجي الوارد يف اؼبرفق داؿ استنادان اىل قيم معامل الًتكز
البيولوجي اؼبرتفعة يف األنواع اؼبائية.
 -919إف الدايكوفوؿ ساـ لئلقباب يف الطيور ،كما أف الدايكوفوؿ كمستقلباتو ،خصوصان اؼبركب
عالية السمية للبيئة اؼبائية .كاتضح أف الدايكوفوؿ ساـ لؤلعصاب يف الثدييات ،كما أنو يؤثر على الغدة الدرقية
كالكبد كالغدة الكظرية .كىناؾ أدلة تشَت إىل كجوده يف أنسجة االنساف كعليو فهناؾ ـباكؼ من حدكث أثار
ضارة لئلنساف .كأُبلِغ عن إعاقة عمل الغدد الصماء كالسمية ؽبذه الغدد يف سلسلة من االختبارات اليت أجريت
()FW-152
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خارج اعبسم اغبي .كتشَت التجارب اغبيوانية إىل كجود آثار ضارة يف أعضاء الغدد الصماء كإىل اختبلالت يف
اإلقباب كالتطور كاؽبرمونات .كيشَت تقييم اؼبخارر اؼبنقح اؼبستند إىل سيناريوىات التعرض يف العديد من البلداف
إىل كجود ـبارر على اؼبستهلكُت (تصل إىل  9235يف اؼبائة من اؼبقدار اليومي اؼبقبوؿ) .كذلك فإف ظبية مزائج
الدايكوفوؿ كال ػ ػ دم .دم .يت كاؼبركبات الكلورية العضوية األخرل قد تشكل مصدران للقلق فيما ىبص اإلنساف
كاألحياء الربية.
 -913استنادان إىل خواص الدايكوفوؿ األساسية فإنو يسبب على األرجح ،نتيجةن النتقالو البيئي البعيد اؼبدل،
آثاران شديدة الضرر بالبيئة كقد يؤدم إىل حدكث أثار شديدة الضرر بصحة اإلنساف ،فبا يربر ازباذ إجراء عاؼبي
بشأنو.
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