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  ١- ٤الفصل 
  األخطار على البيئة املائية

  تعاريف واعتبارات عامة  ١- ١- ٤
  تعاريف  ١- ١- ١- ٤

ف إىل ثاين أكسيد كربـون  اـ هو احنالل أو تفكك اجلزيئات العضوية إىل جزيئات أصغر ويف هناية املط     التحلل  
  .وماء وأمالح

مجيع سـبل    هو احملصلة النهائية المتصاص وحتويل وإفراغ مادة يف كائن عضوي من خالل              التراكم البيولوجي   
  ).التربة والغذاء/اهلواء واملاء والترسبات(التعرض 

خالل تعرض للمادة   وي من    هو احملصلة النهائية المتصاص وحتويل وإفراغ مادة يف كائن عض          التركز البيولوجي   
  .احملمولة يف املاء

ECx  تركيز مرتبط بنسبة استجابة تبلغ س يف املائة.  
NOEC ) ى تركيز ملحوظ ـ التركيز امللحوظ يف االختبار الذي يقل مباشرة عن أدن)تركيز بدون تأثري ملحوظ

دالة إحـصائياً مقارنـة     تأثريات ضارة    ملحوظ ليس له     والتركيز بدون تأثري  . تأثريات ضارة يف اختبار دال إحصائياً ميكن أن يسبب        
  .باجملموعة الضابطة

وبالنسبة لتوافر الفلزات، هو املدى الذي ميكن .  هو مدى ما تصبح به هذه املادة نوعاً ذائباً أو مفككاًاملادة توافر  
  ).اجلزيء( عن بقية املركب )Mo(أن ينفصل عنده جزء األيون الفلزي من مركب فلزي 

وهـو  . هو مدى امتصاص مادة ما بواسطة كائن عضوي، وتوزعها يف منطقة داخل الكائن            توافر البيولوجي   ال  
وتوافر . الكيميائية، والتركيب التشرحيي وفسيولوجيا الكائن، واحلركية الدوائية، وسبيل التعرض         - يعتمد على خواص املادة الفيزيائية    

  .املادة ليس شرطاً أساسياً للتوافر البيولوجي

، يعين، ألغراض التصنيف، خطر مادة كيميائية ناتج عن مسيتها احلادة لكائن حي خالل )قصري األمد(خطر حاد 
  .تعرض قصري األمد هلذه املادة الكيميائية يف بيئة مائية

، يعين، ألغراض التصنيف، خطر مادة كيميائية ناتج عن مسيتها املزمنة عقب تعرض طويـل               خطر طويل األمد     
  .يف بيئة مائيةاألمد 

 قصري األجـل     مائي  إلحداث ضرر لكائن عضوي بعد تعرض       ما  هي اخلاصية املتأصلة ملادة    السمية املائية احلادة    
  .لتلك املادة

  إلحداث تأثريات ضارة يف الكائنات العضوية املائية أثناء حاالت تعرضة املتأصلةياخلاّص هي السمية املائية املزمنة  
  .دورة حياة الكائن حتدد بالنسبة لمائي

 أو املواد املتعددة املكونات أو املواد املركبة هي املخاليط اليت حتتوي جمموعة مركبة من               املخاليط املركبة   
وميكن يف معظم احلاالت وصفها كسلسلة من       .  كيميائية خمتلفة  - مواد مفردة هلا معدالت ذوبان خمتلفة وخصائص فيزيائية         

  .عدد سالسل الكربون أو درجة االستبدال/ من طولاملواد املتشاكلة بنطاق معني

- 215 -

Copyright@United Nations, 2009. All rights reserved.



 

  العناصر األساسية  ٢- ١- ١- ٤
  :العناصر األساسية اليت تستخدم يف النظام املنسق هي  ١- ٢- ١- ١- ٤

  السمية املائية احلادة؛  )أ(

  السمية املائية املزمنة؛  )ب(

   و التراكم البيولوجي أو التراكم البيولوجي الفعلي؛إمكانية  )ج(

  .للمواد الكيميائية العضوية) البيولوجي أو الالبيولوجي (التحلل  )د(

بينما تفضل البيانات املستقاة من طرائق االختبار املنسقة على املستوى الدويل، قد تستخدم يف الواقع العملـي                   ٢-٢-١-١-٤
ة عامة، اتفق على اعتبـار بيانـات   وبصف. اة من طرائق وطنية املستوى حيثما تعترب هذه الطرائق مكافئة للطرائق الدولية        ستقبيانات م 

نواع أحياء املياه العذبة واألحياء البحرية بيانات متكافئة ويفضل أن تشتق باستخدام توجيهات االختبار اليت وضعتها منظمة                 ألسمية  ال
وحيثما ال تتـوفر هـذه      . )GLP(ملبادئ املمارسة املعملية اجليدة      وفقاً   التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أو توجيهات معادلة هلا        

  .البيانات، ينبغي أن يوضع التصنيف على أساس أفضل البيانات املتاحة
  السمية املائية احلادة  ٣- ١- ١- ٤

 ساعة  ٩٦عند تعرض األمساك ملدة     ) ٥٠ت ق (تعني السمية املائية احلادة عادة باستخدام التركيز القاتل النصفي            
ه ـتوجي( ساعة ٤٨عند تعرض القشريات ملدة ) ٥٠ت ف ن(، أو التركيز الفعال النصفي )ه أو ما يعادلOECD 203توجيه االختبار (

توجيـه االختبـار   ( ساعة ٩٦ أو ٧٢أو التركيز الفعال النصفي عند تعرض نوع طحليب ملدة /، و) أو ما يعادلهOECD 202االختبار 
OECD 201ميع الكائنات العضوية املائية، كما ميكن دراسـة البيانـات   واع البيولوجية تعترب بدائل جلـذه األنـوه).  أو ما يعادله

  .إذا أتيحت منهجية اختبار مناسبة) Lemna(املستقاة من تعريض أنواع أخرى مثل نبات اللمنة 
  السمية املائية املزمنة  ٤-١-١-٤

ختبار أقل من حيث أقل من بيانات السمية احلادة، كما أن نطاق إجراءات االبدرجة بيانات السمية املزمنة تتوفر   
 ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي         ٢١٠ن قبول البيانات املستقاة وفقاً لتوجيهات االختبار        ـوميك. وحيد القياسي ـالت
، ٩ قـاً املرفـانظر أيض) (تثبيط منو الطحالب (٢٠١، و)Daphniaتناسل براغيث املاء   (٢١١، أو   )مرحلة احلياة املبكرة يف األمساك    (

 تـأثري  بـدون وينبغي استخدام التركيـزات  . وميكن كذلك استخدام اختبارات أخرى حمققة ومقبولة دولياً    ). ٢-٣-٣-٩الفقرة م   
  .(ECx)س   أو أي قيم تركيز أخرى معادلة ت ف(NOEC)ملحوظ 

  القدرة على التراكم البيولوجي  ٥-١-١-٤
 ماء، وتسجل يف املعتاد     -عامل التوّزع يف نظام أوكتانول      حتدد القدرة على التراكم البيولوجي عادة باستخدام مُ         

 الذي حيدده توجيه منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي ) log Kow أومك لو(يف صورة لوغاريتم معامل التوزع أوكتانول ماء 
 الذي يقـدر    (BCF)امل التركز البيولوجي    وبينما ميثل هذا اللوغاريتم القدرة على التراكم البيولوجي، يوفر مع         . ١١٧ أو   ١٠٧رقم  

 االختبار لتوجيه وفقاً ز البيولوجييوينبغي تقدير معامل الترك. بالتجربة مقياساً أفضل وينبغي استخدامه حيثما كانت هذه القيمة متاحة
  .التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادينظمة مل ٣٠٥
  حلل السريعتقابلية ال  ٦-١-١-٤
وتظهر املعايري املستخدمة هذه احلقيقـة  ) التحلل باملاء، مثالً(بيولوجي  ي بيولوجياً أو الـكون التحلل البيئ قد ي   ١-٦-١-١-٤
ختبارات منظمة التعـاون    ال (A-F) ٣٠١التوجيه  والتحلل البيولوجي السريع يسهل تعيينه غالباً باستخدام        ). ٣-١١-٢-١-٤ انظر(

بيولوجي، وميكن اعتبار مستوى القيمة احلدية يف هذه االختبارات مؤشراً للتحلل الـسريع يف               ال تحللوالتنمية يف امليدان االقتصادي لل    
 ٣٠٦استخدام النتائج املستقاة من توجيه املنظمة لالختبـار          أيضاً   وهي اختبارات جترى يف املياه العذبة، وهكذا أدرج       . معظم البيئات 
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)  أيـام  ٥(نسبة الطلب الكيميائي احليوي من األكسجني       فإن  هذه البيانات،   وحيثما ال تتوفر مثل     . الذي هو أنسب للبيئات البحرية    
BOD (5 days) إىل الطلب الكيميائي من األكسجني (COD) للتحلل السريعمؤشراًتعترب  ٠,٥ اليت تزيد على .  

، يل، والتحلـل األو   مثل التحلل املـائي   الالبيولوجي  حلل السريع دراسة كل من التحلل       توميكن لتعيني قابلية ال     ٢-٦-١-١-٤
 توجيهات خاصة وتتضمن الوثيقة التوجيهية.  والتحلل السريع املثبت يف البيئة،، والتحلل يف البيئات غري املائية والالبيولوجيالبيولوجي  

  ).٩املرفق (لتفسري البيانات 
  اعتبارات أخرى  ٧-١-١-٤
 متثلها على البيئة املائية على أساس دراسة النظم القائمة املبينة لألخطار اليتوفقاً يقوم النظام املنسق لتصنيف املواد   ١-٧-١-١-٤

وميكن دراسة البيئة املائية من حيث الكائنات املائية اليت تعيش يف املاء، والنظام البيئي املائي الذي متثـل هـذه                    . ٣-٧-١-١-٤يف  
اليت قد تكون هناك حاجة إىل دراسة تأثرياهتا فيما يتجاوز البيئة وال يتناول االقتراح حىت هذا املدى امللوثات البيئية . الكائنات جزءاً منه

وعليه، فإن أساس تعيني اخلطر هو السمية املائية للمادة، رغم أن هذا ميكـن أن               . املائية، من قبيل التأثري يف صحة البشر وما إىل ذلك         
  .يعدل مبعلومات إضافية عن صورة التحلل والتراكم البيولوجي

ما صمم خمطط التصنيف لينطبق على مجيع املواد واملخاليط، فإنه قـد يلزم بالنسبة لبعض املـواد، مثـل                  وبين  ٢-٧-١-١-٤
) ١٠  واملرفق٩ املرفق انظر(وقد أُعدت وثيقتان توجيهيتان     . الفلزات، واملواد القليلة الذوبان، وما إىل ذلك، بعض التوجيهات اخلاصة         

وبالنظر إىل تعقيد هذا التأثري السمي      . بيق املعايري املبينة أدناه على هذه اجملموعات من املواد        لتغطية مسائل من قبيل تفسري البيانات وتط      
  .  يف تطبيق النظام املنسق مهماًعنصراًالذي يتعني تقديره واتساع جمال تطبيق خمطط التصنيف، تعترب الوثائق التوجيهية 

، واالسـتخدام ، مبا فيها نظام االحتـاد األورويب للتزويـد         ستخدمة حالياً وأويل اهتمام لنظم التصنيف القائمة كما هي م         ٣-٧-١-١-٤
، ونظام املنظمة البحرية الدولية للملوثات البحرية، والنظام األورويب للنقـل الـربي والـسكك               GESAMPواإلجراءات املنقحة لتقييم األخطار     

ويعترب النظام املنسق مناسباً لالسـتخدام      . النظام األمريكي للنقل الربي   ، والنظامان الكندي واألمريكي ملبيدات اآلفات، و      (ADR/RID)احلديدية  
للبضائع املعبأة يف كل من نظم التزويد واالستخدام، والنقل املتعدد الوسائط، وميكن استخدام عناصر منه لنقل السوائب بالطرق الربية                  

  .دم هذا النظام بارامتر السمية املائية بقدر ما يستخMARPOL 73/78 Annex IIوالنقل البحري للسوائب يف إطار 

  معايري تصنيف املواد  ٢-١-٤
من ثالث فئات تصنيف للسمية احلادة وأربع فئات للسمية املزمنة، يتألف  النظام املنسق لتصنيف املواد  أنيف حني  ١-٢-١-٤

ات للسمية املزمنـة    ـالث فئ ـ احلادة وث  فإن اجلزء األساسي من النظام املنسق لتصنيف املواد يتألف من ثالث فئات تصنيف للسمية             
وحتدد معايري تصنيف مادة يف فئات . وتطبق فئات تصنيف السمية احلادة واملزمنة بصورة منفصلة)). ب(و) أ (١-١-٤انظر اجلدول (

 الـسمية   ف مادة يف فئات   ـأما معايري تصني  ). ٥٠ أو ت ق   ٥٠ت ف ( على أساس بيانات السمية احلادة فقط        ٣ إىل   ١السمية احلادة   
 فتتبع هنجاً مرحلياً خطوته األوىل هي حتديد ما إذا كانت املعلومات املتاحة عن السمية املزمنة تستحق التصنيف كخطر ٣ إىل ١املزمنة 

 أي بيانـات    ،ويف حالة عدم توافر بيانات مالئمة للسمية املزمنة، فإن اخلطوة التالية هي اجلمع بني نوعني من املعلومات                . طويل األمد 
  ).١-١-٤انظر الشكل ) (التحلل البيولوجي وبيانات التراكم البيولوجي(السمية احلادة وبيانات املصري البيئي 

الستخدامها عندما ال تتيح البيانات ) ٤فئة السمية املزمنة " (شبكة األمان"استحدث النظام أيضاً تصنيفاً من نوع   ٢-٢-١-٤
. وال حتدد املعايري الدقيقة باسـتثناء واحـد       . ة ولكن تتوفر مع ذلك بعض مربرات القلق       املتاحة إجراء تصنيف مبوجب املعايري الرمسي     

 تظهـر إىل  وتصنف املواد القليلة الذوبان يف املاء، اليت مل ميكن إثبات أية مسية هلا، إذا كانت هذه املواد ال تتحلل بسرعة، وإذا كانت           
نسبة للمواد القليلة الذوبان، ال ميكن أن تقّيم السمية بشكل صحيح أثناء وُيرى أنه بال. جانب ذلك قدرة على التراكم البيولوجي

وال يعـود  . االختبارات القصرية األمد وذلك بسبب ضعف مستويات التعرض واحتمال بطء امتصاص الكائن العضوي للمادة         
  .مد أن املادة ال تتطلب التصنيف لألخطار املائية طويلة األالتصنيف مّربراً إذا أمكن إثبات

إذا مل تكن   (ل  / مغم ٠,١ل أو مسية مزمنة تقل بكثري عن        / مغم ١تقل بكثري عن    اليت  ادة  احلسمية  الاملواد ذات   و  ٣-٢-١-٤
 يف حالة اخنفاض ىتمكونات خملوط حبوصفها يف مسية املخلوط  تسهم  ) إذا كانت سريعة التحلل   (ل  / مغم ٠,٠١عن  و) سريعة التحلل 

  ).٥-٥-٥-٣-١-٤ والفقرة ١-١-٤ املتعلقة باجلدول ٢انظر املالحظة (ند تطبيق طريقة احلساب تركيزها وينبغي زيادة ترجيحها ع
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وتـصف  ". خطرة على البيئة املائية   " بأهنا   ).١-١-٤اجلدول  ( وتوصف املواد اليت تصنف مبوجب املعايري التالية        ٤-٢-١-٤
  .٢-١-٤از يف اجلدول وهي مبينة يف شكل ختطيطي بإجي. هذه املعايري فئات التصنيف بالتفصيل

  )١املالحظة (فئات األخطار للمواد اخلطرة على البيئة املائية : ١- ١- ٤اجلدول 
  )قصرية األمد(األخطار املائية احلادة   )أ(

  )٢املالحظة (: ١الفئة احلادة 
  أو/ل و/ مغم١ ≤  )لألمساك (٥٠ ساعة ت ق٩٦  
  أو/ل و/ مغم١ ≤  )للقشريات (٥٠ ساعة ت ف٤٨  
  )٣املالحظة (ل / مغم١ ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى (٥٠عة ت ف ن سا٩٦ أو ٧٢  
  ل/ مغم٠,١ < ٥٠ق)ف( للسمية احلادة إلدراج جمموعة أدىن عند قيمة ت١قد تقسم بعض السلطات التنظيمية الفئة   

  :٢الفئة احلادة 
  أو/ل و/ مغم١٠ ≤ ولكن ١>   ) لألمساك (٥٠ ساعة ت ق٩٦  
  أو/ل و/ مغم١٠ ≤ ولكن ١>   )اتللقشري (٥٠ ساعة ت ف٤٨  
  )٣املالحظة (ل / مغم١٠ ≤ ولكن ١>   ) للطحالب أو نباتات مائية أخرى (٥٠ ساعة ت ف ن٩٦ أو ٧٢  

  :٣الفئة احلادة 
  أو/ل و/ مغم١٠٠ ≤ ولكن ١٠>   )لألمساك (٥٠ ساعة ت ق٩٦  
  أو/ل و/ مغم١٠٠ ≤ ولكن ١٠>   )للقشريات (٥٠ ساعة ت ف٤٨  
   )٣ املالحظة(ل / مغم١٠٠ ≤ ولكن ١٠>   )للطحالب أو نباتات مائية أخرى (٥٠ف ن ساعة ت ٩٦ أو ٧٢  
  .أخرى ل عن طريق إدراج فئة/ مغم١٠٠ ٥٠ق)ف(قد توسع بعض السلطات التنظيمية هذا النطاق إىل أبعد من قيمة ت  

  )١-١-٤انظر أيضاً الشكل  (األخطار املائية طويلة األمد  )ب(
  ويتوفر هلا بيانات مالئمة عن السمية املزمنة) ٤املالحظة (ل بسرعة مواد غري قابلة للتحل  ‘١‘

  )٢املالحظة  (:١الفئة املزمنة 
NOEC أو/ل و/ مغم٠,١ ≤  )لألمساك( مزمن سف أو ت  
NOECأو/ل و/ مغم٠,١ ≤  )للقشريات( مزمن س أو ت ف  
NOECل/ مغم٠,١ ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى(مزمن  س أو ت ف  

  :٢زمنة امل الفئة
NOEC أو/ل و/ مغم١ ≤  )مساكلأل(مزمن  س أو ت ف  
NOECأو/ل و/ مغم١ ≤  )للقشريات( مزمن س أو ت ف  
NOECل/ مغم١ ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى(  مزمنس أو ت ف  

  ويتوفر هلا بيانات مالئمة عن السمية املزمنة) ٤املالحظة (مواد قابلة للتحلل بسرعة   ‘٢‘
  )٢املالحظة  (:١الفئة املزمنة 

NOEC أو/ل و/ مغم٠,٠١ ≤  )لألمساك( مزمن سف أو ت  
NOECأو/ل و/ مغم٠,٠١ ≤  )للقشريات( مزمن س أو ت ف  
NOECل/ مغم٠,٠١ ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى( مزمن س أو ت ف  
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  )تابع( )١املالحظة (فئات األخطار للمواد اخلطرة على البيئة املائية : ١- ١- ٤اجلدول 
  :٢فئة املزمنة ال

NOECأو/ل و/ مغم٠,١ ≤  )مساكلال( مزمن س أو ت ف  
NOECأو/ل و/ مغم٠,١ ≤  )للقشريات( مزمن س أو ت ف  
NOECل/ مغم٠,١ ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى( مزمن س أو ت ف  

  :٣الفئة املزمنة 
NOECأو/ل و/ مغم١ ≤  )لالمساك( مزمن س أو ت ف  
NOECأو/ل و/ مغم١ ≤  )للقشريات( مزمن س أو ت ف  
NOECل/ مغم١ ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى( مزمن س أو ت ف  

  مواد ال يتوفر هلا بيانات مالئمة عن السمية املزمنة  ‘٣‘
  )٢املالحظة  (:١الفئة املزمنة 
  أو/ل و/ مغم١ ≤  )لألمساك( مزمن ٥٠ ساعة أو ت ق٩٦
  أو/ل و/ مغم١ ≤  )للقشريات( مزمن ٥٠ ساعة أو ت ف٤٨
  )٣املالحظة (ل / مغم١ ≤  )للطحالب أو نباتات مائية أخرى( مزمن ٥٠ ساعة أو ت ف ن٧٢

وجود، ـن م ـأو، إن مل تك    (٥٠٠ ≥املعني عملياً   ) BCF(ز البيولوجي   يأو قيمة معامل الترك   /واملادة ليست سريعة التحلل و    
  )٥ و٤انظر املالحظتان (). ٤ ≥ أومك لو

  :٢الفئة املزمنة 
  أو/ل و/ مغم١٠ ≤ ولكن ١>   ) لألمساك (٥٠ ساعة ت ق٩٦
  أو/ل و/ مغم١٠ ≤ ولكن ١>   )للقشريات (٥٠ ساعة ت ف٤٨
  )٣املالحظة (ل / مغم١٠ ≤ولكن  ١>   ) للطحالب أو نباتات مائية أخرى (٥٠ ساعة ت ف ن٩٦ أو ٧٢

ود، ـن موج ـأو، إن مل تك    (٥٠٠ ≥املعني عملياً   ) BCF(ز البيولوجي   يأو قيمة معامل الترك   /واملادة ليست سريعة التحلل و    
  )٥ و٤انظر املالحظتان (). ٤ ≥ أومك لو

  :٣الفئة املزمنة 
  أو/ل و/ مغم١٠٠ ≤ ولكن ١٠>   ) لألمساك (٥٠ ت قساعة ٩٦
  أو/ل و/ مغم١٠٠ ≤ ولكن ١٠>   )للقشريات (٥٠ ساعة ت ف٤٨
  )٣املالحظة (ل / مغم١٠٠ ≤ ولكن ١٠>   ) للطحالب أو نباتات مائية أخرى (٥٠ ساعة ت ف ن٩٦ أو ٧٢

ود، ـن موج ـأو، إن مل تك    (٥٠٠ ≥املعني عملياً   ) BCF(ز البيولوجي   يأو قيمة معامل الترك   /واملادة ليست سريعة التحلل و    
  )٥ و٤انظر املالحظتان (). ٤ ≥ أومك لو

  "شبكة األمان"تصنيف   )ج(
  :٤ املزمنةالفئة   

 مل تسجل هلا مسية حادة عند مستويات تصل إىل قابلية الذوبان يف املاء، وال تتحلل بسرعة وهلا                  تصنف يف هذه الفئة املواد القليلة الذوبان اليت       
وينبغي أن تتضمن . ، وتظهر قدرة على التراكم البيولوجي، ما مل توجد أدلة علمية أخرى توضح أن التصنيف غري ضروري           ٤ ≥ أومقيمة لو ك  

) NOECs(دون تأثري ملحوظ لسمية مزمنة      ـركيزات ب ـ، أو الت  ٥٠٠<) BCF(وجي  ـلبيولز ا يهذه األدلة قيمة معينة عملياً ملعامل الترك      
  .ل، أو دليل على التحلل السريع يف البيئة/مغم ١> 

ذه األنواع على ختترب األمساك والقشريات والطحالب باعتبارها أنواعاً متثل نطاقاً من املستويات واجملموعات التصنيفية للتغذية، وطرائق اختبار ه  :١الحظة امل
  .أثريات مقيسة يف االختبارـة وتـاً معادلـومع ذلك قد تدرس البيانات اليت تتعلق بكائنات أخرى شريطة أن متثل أنواع. درجة عالية من التوحيد القياسي

 Mرة يف الوقت نفسه إىل عامل ضـرب  ، من الضروري اإلشا١أو الفئة السمية املزمنة / و١عند تصنيف املواد يف الفئة السمية احلادة        :٢الحظة امل 
  .يق طريقة اجلمعبلتط) ٥-٥-٥-٣-١-٤انظر (مناسب 
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 وينتج عن    حتت ثاين أكثر نوع حساس     ضعف ١٠٠أكثر من   )] معدل منو  (٥٠ت ف  [= ٥٠عند اخنفاض السمية للطحالب ت ف ن        :٣ الحظةاملا
وعندما ميكن إثبات أن احلـال لـيس        . كانت هذه السمية ممثلة للسمية يف النباتات املائية       على هذا التأثري وحده، يلزم إيالء اعتبار ملا إذا          ذلك تصنيف قائم    

وعند عدم . ٥٠وينبغي أن يوضع التصنيف على أساس قيمة ت ف ن      .  معني كذلك، يلزم االستعانة برأي خبري خمتص للبت فيما إذا كان ميكن تطبيق تصنيف            
  .٥٠ ت ف ، ينبغي أن يوضع التصنيف على أساس أدىن قيمة متاحة ل٥٠ لقيمة ت ف ن  وعدم وجود تسجيل٥٠حتديد أساس تعيني قيمة ت ف

ويف . ىل دليل آخر لعدم وجود حتلل سريع      إسهل أو   البيولوجي  التحلل  للىل عدم وجود قابلية     إسريع  التحلل  لل عدم وجود قابلية     ستندي  :٤الحظة امل 
  .اء احملددة يف اختبار أو املقدرة، ينظر إىل املادة بوصفها غري قابلة للتحلل بسرعةحالة عدم توفر بيانات مفيدة عن القابلية للتحلل، سو

، أو يف حالة عدم وجود هذا املعامل،        ٥٠٠ ≥ز البيولوجي   يإمكانية التراكم البيولوجي على أساس قيمة مشتقة بالتجربة ملعامل الترك           :٥الحظة امل 
 على القـيم    أوموتفضل القيم املقيسة للوغاريتم لوك    . يمة دليالً مناسباً لقدرة املادة على التراكم البيولوجي        شريطة أن تكون هذه الق     ٤ ≥ أومك تكون قيمة لو  

  .أومك على قيم لو) BCF(التقديرية، وتفضل القيم املقيسة ملعامل التركز البيولوجي 

 فئات األخطار طويلة األمد للمواد على البيئة املائية :١- ١- ٤الشكل 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  

  

ويعترف نظام التصنيف بأن اخلطر األساسي املتأصل بالنسبة للكائنات العضوية املائية يتمثل يف السمية احلـادة                  ٥-٢-١-٤
والسمية املزمنة على حد سواء، اللتني تتصف هبما مادة ما، وتتحدد األمهية النسبية هلذين النوعني من السمية حسب الالئحة التنظيمية                    

 تني يف شـكل ي، ولذلك تتحدد فئات خطر خمتلفة لكل من اخلاصالطويل األمدوميكن التمييز بني اخلطر احلاد واخلطر    . ريةاحملددة السا 
 والقـشريات   كاألمسـا ( بني خمتلف مستويات التغذيـة       تستخدم أدىن قيم متاحة للسمية    يف العادة   و. تدرج يف مستوى اخلطر املعني    

وبيانات . وقد تكون هناك حاالت، مع ذلك، قد يستخدم فيها هنج وزن األدلة           . خلطر املناسبة  ا )فئات(  فئة لتعينيوفيها  ) والطحالب
  . السمية احلادة هي أسهل بيانات متاحة واالختبارات املستخدمة لتعيينها هي األكثر توحيداً قياسياً

أو ‘ ١‘)ب (١- ١- ٤اردة يف اجلدول تصنف وفقاً للمعايري الو
 حسب املعلومات املتعلقة بسرعة التحلل‘ ٢‘)ب (١- ١- ٤

  :يقيم كل من
 ١- ١-٤تصنف وفقاً للمعايري الواردة يف اجلدول   )أ(

حسب املعلومات ‘ ٢‘)ب (١-١- ٤ أو‘ ١‘)ب(
  و ،املتعلقة بسرعة التحلل

لسمية احلادة ملستوى إذا توافرت بيانات مالئمة عن ا(  )ب(
وفقاً للمعايري الواردة يف  التغذية األخرى) مستويات(

  ‘ ٣‘)ب (١-١-٤جدول 
 .وتصنف وفقاً ألكثر النتائج صرامة

هل تتوافر بيانات كافية عن
 ؟احلادةمية الس

 
 ‘ ٣‘)ب (١- ١- ٤تصنف وفقاً للمعايري الواردة يف اجلدول 

 ال

 ال

نعم

نعم

نعم هل تتوافر بيانات مالئمة عن 
السمية املزمنة ملستويات التغذية 

 املتعلقة ٢الثالثة؛ انظر املالحظة 
 ؟١-١-٤باجلدول 

هل تتوافر بيانات مالئمة عن السمية 
املزمنة ملستوى واحد أو مستويني من 

 مستويات التغذية؟
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ل كميات كبرية من املـادة إىل       ندما حيتمل أن يؤدي نق    ـومتثل السمية احلادة خاصية أساسية يف تعيني اخلطر ع          ٦-٢-١-٤
 ١٠٠ مقدارها   ٥٠ق) ف(وهكذا تعني فئات خطر حىت قيم ت        . االنسكاب الكبرية حاالت  أخطار قصرية األجل تسببها احلوادث أو       

ة  إىل فئات فرعي١وميكن تقسيم الفئة احلادة . ل يف إطار لوائح تنظيمية معينة/ مغم١ ٠٠٠ل رغم أنه قد تستخدم فئات تصل إىل /مغم
ل يف بعض اللوائح التنظيمية من قبيل الفئة احملـددة يف           / مغم ٠,١ ≤ ٥٠ق) ف(لتشمل فئة إضافية للسمية احلادة تكون فيها قيمة ت          

MARPOL 73/78 Annex II .ويتوقع أن يقتصر استخدامها على اللوائح التنظيمية لنقل السوائب.  
الرئيسي حيدد بالسمية املزمنة، على رغم أن الـسمية احلـادة عنـد             وفيما يتعلق باملواد املعبأة يعترب أن اخلطر          ٧-٢-١-٤

ل ممكنة احلدوث يف البيئة املائيـة بعـد         /مغم١وتعترب مستويات املواد حىت     . ل تعترب خطرة أيضاً   / مغم ١ ≤ ٥٠ق) ف(مستويات ت   
 ال تصف يف حد ذاهتا اخلطـر  احلادة سميةأما فوق هذه املستويات من السمية، فإنه يعترب أن ال. االستخدام العادي وتصريف النفايات 

وهكذا يعني عدد من فئات األخطار      . األساسي الذي ينشأ من وجود تركيزات منخفضة تسبب تأثريات على مدى فترة زمنية أطول             
ـ  ومع ذلك ال تتوفر بيانات للسمية املزمنة ملواد كثرية، و    . توضع على أساس مستويات السمية املائية املزمنة       يلـزم  االت يف هـذه احل

أو /حلل السريع وتوميكن استخدام اخلصائص املتأصلة النعدام القابلية لل. استخدام النتائج املتاحة عن السمية احلادة لتقدير هذه اخلاصية
ح وحيثما تتا . طويلة األمد ز البيولوجي بالترافق مع السمية احلادة من أجل تصنيف مادة ما يف فئة خطر مسية                يوجود قدرة على الترك   

ل، فإن ذلك   / مغم ١ أعلى من قابلية الذوبان يف املاء أو أعلى من           تأثري ملحوظ بدون   ةتظهر تركيزات فعال  املزمنة  بيانات عن السمية    
يت تعطي  ـوباملثل، بالنسبة للمواد ال   . ٣ إىل   ١ة من   زمنامل  طويلة األمد  راخطاأل  من فئات   فئة  أي يشري إىل أنه ال يلزم تصنيف املادة يف       

  .ملعظم اللوائح التنظيمية وفقاً ل، ال تعترب السمية كافية لتربير التصنيف/ مغم١٠٠ > ٥٠ق) ف(قيم ت 
 الذي يغطي نقل البضائع الـسائبة يف الـسفن   MARPOL 73/78 Annex IIوهناك اعتراف بأهداف التصنيف   ٨-٢-١-٤

وهي تتجاوز إىل مدى أبعد محاية      . اع السفن املناسبة  الصهرجيية، وتتضمن هذه األهداف تنظيم عمليات التفريغ من السفن وتعيني أنو          
وهكذا ميكن استخدام فئات خطر إضافية ملراعاة عوامل مثـل          . بشكل واضح  أيضاً   النظم البيئية املائية، رغم أن هذه احلماية مشمولة       

  .الكيميائية والسمية للثدييات - اخلصائص الفيزيائية
  السمية املائية  ٩-٢-١-٤
 من املستويات واجملموعات التصنيفية للتغذيـة،        األمساك والقشريات والطحالب باعتبارها أنواعاً متثل نطاقاً       ختترب  ١-٩-٢-١-٤

قد تدرس البيانات اليت تتعلق بكائنات أخرى شريطة أن مع ذلك و. وطرائق اختبار هذه األنواع على درجة عالية من التوحيد القياسي
 تعامل كقيمة ٥٠واختبار تثبيط منو الطحالب هو اختبار للسمية املزمنة، لكن قيم ت ف.  االختبارمتثل أنواعاً معادلة وتأثريات مقيسة يف

وى ـأما إذا مل تتوفر س    .  هذه على أساس تثبيط معدل النمو      ٥٠وينبغي عادة أن توضع قيمة ت ف      . للسمية احلادة ألغراض التصنيف   
، فإن هذه القيمة ٥٠و عندما ال يذكر نوع القيمة املسجلة للتركيز الفعال ت ف باالستناد إىل االخنفاض يف الكتلة احلية، أ٥٠قيمة ت ف

  .ميكن أن تستخدم باألسلوب نفسه
وينطوي اختبار السمية املائية بطبيعته على قابلية ذوبان املادة موضع االختبار يف الوسط املائي املستخدم واحملافظة   ٢-٩-٢-١-٤

ويصعب اختبار بعض املواد بالطرائق القياسية، ولذلك سوف توضـع  . تعرض طوال مدة االختبار بيولوجياً لل وافرعلى تركيز ثابت مت   
  .توجيهات خاصة لتفسري بيانات هذه املواد وكيفية استخدام البيانات عند تطبيق معايري التصنيف

  التراكم البيولوجي  ١٠- ٢- ١- ٤
ات مسية على مدى فترة زمنية أطول حىت إذا كانت          يؤدي التراكم البيولوجي للمواد يف الكائنات املائية إىل تأثري          

وهناك دعم علمي ضخم . أوكتانول واملاء - القدرة على التراكم البيولوجي بالتوزع بني عوحتدد . التركيزات الفعلية للمادة منخفضة
. ز البيولـوجي يف األمسـاك     يل الترك زها البيولوجي مقيساً مبعام   ييف الدراسات املنشورة للعالقة بني معامل توزع املادة العضوية وترك         

واعترافاً . ز البيولوجيي فقط لتعيني املواد اليت تتوفر هلا قدرة حقيقية على الترك٤ ≥ )log kow( أومك وتستخدم قيمة حدية للوغاريتم لو
ويعتـرب معامـل    . اً للقيمة املقيسة  ى األولوية دائم  ـز البيولوجي، تعط  ي ليس بارامتراً بديالً تاماً لقيمة مقيسة ملعامل الترك        أومك بأن لو 

ميكن مالحظة بعض العالقات بني السمية و .ز البيولوجييز البيولوجي يف األمساك مؤشراً الخنفاض مستوى التركي للترك٥٠٠ <مقداره 
  .املزمنة والقدرة على التراكم البيولوجي، حيث إن السمية ترتبط بتحمل اجلسم

- 221 -

Copyright@United Nations, 2009. All rights reserved.



 

  حلل السريعتقابلية ال  ١١-٢-١-٤
وبينما ميكن أن حتدث تأثريات، وال سيما يف حـاالت  .  من البيئة بسرعة  التحللميكن أن تزول املواد السريعة        ١-١١-٢-١-٤

 السريع يف البيئة ميكن أن يعين أن املادة املوجودة      التحللوانعدام  . االنسكاب أو احلوادث، تكون هذه التأثريات موضعية وقصرية األمد        
وتستخدم إحدى وسائل إثبات سرعة التحلـل اختبـارات   . ين ومكاين واسعنياإحداث مسية على مدى زميف املاء تكون قادرة على      

وهكذا، فإن املادة الـيت جتتـاز هـذه         ".  البيولوجي التحللسهلة  "الفحص للتحلل البيولوجي املصممة لتعيني ما إذا كانت مادة ما           
غري أن . لل يف البيئة املائية، وبذلك ال يرجح أن تكون مستدمية أو مزمنة   التح" سريعة"االختبارات التمهيدية هي مادة يرجح أن تكون        

وهكذا، أضيف معيار آخر يتـيح اسـتخدام        . اإلخفاق يف اختبارات الفحص ال يعين بالضرورة أن املادة لن تتحلل بسرعة يف البيئة             
 يف املائة خالل    ٧٠يولوجي يف البيئة املائية بنسبة تزيد على        ل بالفعل سواء بالطريق البيولوجي أو الالب      لحتالبيانات إلظهار أن املادة مل ت     

. قد مت استيفاؤه  "  السريع التحللقابلية  "وعليه، فإنه إذا مل ميكن إثبات التحلل حتت الظروف البيئية الواقعية، يكون تعريف              .  يوماً ٢٨
وترد يف الوثيقـة  .  السريعالتحلل تستخدم يف تعيني ميكن أن أيضاً وتتوفر بيانات كثرية للتحلل يف شكل أعمار نصفية للتحلل، وهذه     

وتقيس بعض االختبارات التحلل البيولوجي النهائي للمادة، أي بلوغ التمعدن .  تفاصيل تتعلق بتفسري هذه البيانات٩التوجيهية باملرفق 
ا مل يثبت أن نواتج التحلل ال تستويف معايري          السريع م  التحلل البيولوجي األويل عادة يف إثبات قابلية        التحللوال يفيد   . الكامل للمادة 

  .التصنيف للمواد اخلطرة على البيئة املائية
وتظهر املعايري  ) بالتحلل باملاء مثالً  (بيولوجي   وال بد من االعتراف بأن التحلل البيئي قد يكون بيولوجياً أو ال             ٢-١١-٢-١-٤

 البيولوجي السريع يف معايري اختبارات منظمة التعـاون  التحلل عدم حدوث بد من االعتراف بأن   وباملثل، ال . املستخدمة هذه احلقيقة  
وميكن النظر يف التحلل املائي إذا كانـت نـواتج          . ل بسرعة يف البيئة الطبيعية    لحتوالتنمية يف امليدان االقتصادي ال يعين أن املادة لن ت         

. عـ السري لـالتحلويرد أدناه تعريف حمدد لقابلية      . لى البيئة املائية  التحلل املائي ال تستويف معايري التصنيف يف فئات املواد اخلطرة ع          
اط ـيف أدلة أخرى على التحلل السريع يف البيئة وقد تكون هلا أمهية خاصة حيثما تكون املواد ذات تأثري مثبط للنـش        أيضاً   وقد ينظر 

ة ـات املتاحـاق البيانـ نط٩ق ـوثيقة التوجيهية يف املرفوتتضمن ال. امليكرويب يف مستويات التركيز املستخدمة يف االختبار القياسي
  .وتوجيهات لتفسريها

  :حلل السريع يف البيئة إذا استوفت املعايري التاليةتوتعترب املواد قابلة لل  ٣-١١-٢-١-٤
   يوماً؛٢٨ البيولوجي السريع خالل مدة التحللإذا مت بلوغ مستويات التحلل التالية يف دراسات   )أ(

   يف املائة؛٧٠: بارات مبنية على أساس الكربون العضوي الذائباخت  ‘١‘
 يف املائة من ٦٠: اختبارات مبنية على أساس استنفاد األكسجني أو تكّون ثاين أكسيد الكربون   ‘٢‘

  احلدود النظرية القصوى؛
ـ        ١٠ال بد من بلوغ هذه املستويات من التحلل البيولوجي خالل           و    دد  أيام من بدء التحلل الـذي حت

 يف املائة من املادة، ما مل حتدد املادة بوصفها مـادة معقـدة    ١٠نقطته بالزمن الذي حيدث عنده حتلل       
ويف هذه احلالة، ويف حالة وجود ما يربر ذلك بصورة          . متعددة املكونات ذات عناصر متشاهبة هيكلياً     

 حسبما هو مـبني يف   يوما٢٨ًكافية، ميكن التخلي عن شرط العشرة أيام وتطبيق مستوى القبول بعد        
  ؛)٣-٢-٢-٤-٩م (٩املرفق 

إىل الطلب الكيميائي من     (BOD5) أيام   ٥إذا كانت نسبة الطلب الكيميائي احليوي من األكسجني يف            )ب(
   يف احلاالت اليت ال تتوفر فيها بيانات الطلبني؛ أو٠,٥ ≥ CODاألكسجني 

يف ) أو الالبيولـوجي /البيولوجي و(حلل ت قابلة لليف حالة توفر أدلة علمية مقنعة أخرى تظهر أن املادة         )ج(
  . يوما٢٨ً يف املائة خالل مدة ٧٠ >البيئة املائية إىل مستوى 

  املركبات غري العضوية والفلزات  ١٢-٢-١-٤
 كما هو مطبق على املركبات العـضوية        التحللبالنسبة للمركبات غري العضوية والفلزات، فإن مفهوم قابلية           ١-١٢-٢-١-٤

نتج زيـادة أو نقـص يف التـوافر         ون املادة ميكن أن تتحول بالعمليات البيئية املعتادة         فإمن ذلك   وبدال  .  الداللة أو بال داللة    حمدود
وستوفر توجيهات خاصة بشأن    . وباملثل، فإن استخدام بيانات التراكم البيولوجي ينبغي أن جيري حبرص         . البيولوجي لألنواع السمية  
  . املتعلقة مبثل هذه املواد لتلبية متطلبات معايري التصنيفكيفية استخدام البيانات
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واملركبات غري العضوية والفلزات القليلة الذوبان قد تكون ذات مسية حادة أو مزمنة يف البيئة املائية تبعاً للسمية   ٢-١٢-٢-١-٤
 بروتوكول  ١٠ويتضمن املرفق   . د تدخل يف احمللول   ة بيولوجياً ومعدل وكمية هذه األنواع اليت ق       وافراملتأصلة لألنواع غري العضوية املت    
وينطبق هذا بصفة خاصة على املعادن اليت تظهر نتائج         . جيب مراعاة مجيع األدلة يف قرار التصنيف      و .اختبار هذه املواد القليلة الذوبان    

  .الذوبان/غري مؤكدة يف بروتوكول القابلية للتحول
  (QSARs) النشاط -ب العالقات الكمية للتركياستخدام   ١٣-٢-١-٤

يفضل دائماً استخدام النتائج التجريبية يف االختبارات، غري أنه يف حالة عدم توفر بيانـات جتريبيـة، ميكـن                    
ولـيس مـن    .  يف عملية التصنيف   أومك النشاط اليت يتم حتقيقها للسمية املائية واللوغاريتم لو        - استخدام العالقات الكمية للتركيب   

ايري املتفق عليها عندما تستخدم هذه العالقات احملققة إذا كانت تقتصر على مواد كيميائية مت فيها بصورة جيـدة  الضروري تعديل املع 
 عناصـر   أومك ويفترض أن تكون القيم املوثوق هبا احملسوبة للسمية واللوغاريتم لو         . وصف طريقة عمل هذه العالقات وانطباقها عليها      

النشاط للتنبؤ بالتحلل البيولوجي السهل دقيقة بالقدر الكايف حبيث تصلح           - عترب العالقات الكمية للتركيب   وال ت ". األمانشبكة  "قيمة يف سياق    
  .للتنبؤ بالتحلل السريع

  معايري التصنيف للمواد املبينة يف شكل ختطيطي بإجياز  ١٤-٢-١-٤
  خمطط تصنيف املواد اخلطرة على البيئة املائية: ٢-١-٤اجلدول   

  فئات التصنيف
  خطر طويل األمد

  )٢املالحظة (
  توفر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة

  خطار حادةأ
  )١ملالحظة ا(

  مواد ال تتحلل بسرعة
  )٣املالحظة (

  مواد تتحلل بسرعة
  )٣املالحظة (

  عدم توفر بيانات مالئمة 
  عن السمية املزمنة

  )١املالحظة (
  ١املزمنة : الفئة  ١منة املز: الفئة  ١املزمنة : الفئة  ١احلادة : الفئة
قيمة التركيز بدون تـأثري       ١,٠٠ ≤ ٥٠ق)ف(ت

ت أو  ) NOEC(ملحوظ  
  ٠,١ ≤ سف

قيمة التركيز بدون تأثري ملحوظ     
)NOEC ( ٠,٠١ ≤ ست فأو 

ــدم ١,٠٠ ≤ ٥٠ق)ف(ت  وع
قيمـة عامـل    أو  /حتلل سريع و  

 ≥) BCF(ز البيولـوجي    يالترك
، أو يف حالـــة عـــدم ٥٠٠

  ٤ ≥ أومك لووجودها، قيمة 
  ٢املزمنة : الفئة  ٢املزمنة : الفئة  ٢املزمنة : الفئة  ٢احلادة : الفئة

قيمة التركيز بدون   <  ٠,١  ١٠,٠ ≤ ٥٠ق)ف(ت<  ١,٠٠
أو ) NOEC(تأثري ملحـوظ    

  ١ ≤ ست ف
قيمة التركيز بـدون    <  ٠,٠١

ــوظ  ــأثري ملح أو ) NOEC(ت
  ٠,١ ≤ ست ف

 ≤ ٥٠ق)ف(ت<  ١,٠٠
أو /ع و ي وعدم حتلل سـر    ١٠,٠

ز البيولـوجي   يمل الترك قيمة عا 
)BCF (≤ ــة ٥٠٠ ، أو يف حال

  ٤ ≥ أومك لوعدم وجودها، قيمة 
  ٣املزمنة : الفئة  ٣املزمنة : الفئة    ٣احلادة : الفئة

قيمة التركيـز بـدون     <  ٠,١   ١٠٠,٠ ≤ ٥٠ق)ف(ت<  ١٠,٠٠
ــوظ  ــأثري ملح أو ) NOEC(ت

  ١ ≤ ست ف
 ١٠٠ ≤ ٥٠ق)ف(ت<  ١٠,٠

قيمـة  أو  /ع و يوعدم حتلل سـر   
) BCF(ز البيولوجي   يامل الترك ع
ــدم ٥٠٠ ≥ ــة ع ، أو يف حال

  ٤ ≥ أومك لووجودها، قيمة 
  )٤املالحظة ( ٤املزمنة : الفئة  

  )٥املالحظة (: مثال
  ، ٥٠٠ ≥) BCF(ز البيولوجي يقيمة عامل التركال توجد مسية حادة وعدم وجود حتلل سريع و

  كانت قيم التركيز بدون تأثري ، إال إذا ٤ ≥ أومك لوأو يف حالة عدم وجودها، قيمة 
  ل/ مغم١> ) NOEC(ملحوظ 

أو الطحالب أو غريها من النباتـات  /أو القشريات و/ل لألمساك و/ باملغم٥٠ أو ت ق   ٥٠نطاق السمية احلادة املستندة إىل قيم ت ف         :١الحظة امل 
  ).رب النشاط يف حالة عدم وجود بيانات التجا-العالقات الكمية للتركيب أو (املائية 

- 223 -

Copyright@United Nations, 2009. All rights reserved.



 

تصنف املواد يف خمتلف فئات السمية املزمنة ما مل تكن هناك بيانات مالئمة متاحة عن السمية املزمنة جلميع مستويات التغذية الثالثة                  :٢الحظة امل 
وهذا يعين بصفة عامة بيانات     . لةمالئمة تعين أن البيانات تغطي بصورة كافية نقطة االنتهاء ذات الص          (ل  / مغم ١أعلى من قابلية الذوبان يف املاء أو أعلى من          

 النشاط  - حبالة بيانات مقدرة مثل العالقات الكمية للتركيب         ة على أساس حال    أيضا االختبار املقيسة، ولكن تفاديا لالختبار بدون ضرورة، ميكن أن تكون         
  ). أو يف حاالت واضحة حكم خبري

ل لألمساك أو القـشريات أو التـدابري        / املكافئة باملغم  ٥٠ بدون تأثري ملحوظ أو ت ف      نطاق السمية احلادة املستندة إىل قيم التركيز        :٣الحظة امل 
  .األخرى املعترف هبا للسمية املزمنة

الستخدامها عندما ال تـسمح     ) ٤املشار إليها بوصفها فئة السمية املزمنة       " (شبكة األمان "يستحدث النظام أيضاً تصنيفاً من نوع         :٤حظة املال
  .ة بإجراء تصنيف مبوجب املعايري الرمسية ولكن تتوفر مع ذلك بعض مربرات القلقالبيانات املتاح

يف حالة املواد القليلة الذوبان يف املاء اليت مل ميكن إثبات أية مسية حادة هلا عند حد القابلية للذوبان، واليت ال تتحلل بسرعة ولـديها               :٥الحظة امل
  .ف يف هذه الفئة إال إذا أمكن إثبات أن املادة ال تتطلب تصنيفاً لألخطار املائية طويلة األمدقدرة على التراكم البيولوجي، ينبغي أن تصن

  معايري تصنيف املخاليط  ٣-١-٤
، والفئات  ٣ إىل   ١  من الفئات احلادة أي   ،يغطي نظام تصنيف املخاليط مجيع فئات التصنيف املستخدمة للمواد          ١-٣-١-٤

تفادة من مجيع البيانات املتاحة ألغراض تصنيف األخطار البيئية املائية للمخاليط، وضعت الفرضية         ومن أجل االس  . ٤ إىل   ١املزمنة من   
  .التالية وهي تطبق عند االقتضاء

) يةوزننسبة ( يف املائة    ٠,١ لىيف املخلوط هي املكونات املوجودة بتركيز يساوي أو يزيد ع         " املكونات املهمة "و  
للمكونـات  ) يةوزننسبة  ( يف املائة    ١ لى وبتركيز يساوي أو يزيد ع     ١أو مزمنة   / ذات مسية حادة و    بالنسبة للمكونات املصنفة كمواد   

 يف املائة ميكن أن يظل مهماً ٠,١أن مكوناً ما يوجد بتركيز يقل عن ) مثالً، يف حالة املكونات شديدة السمية(األخرى، إذا مل يفترض 
  .ةلتصنيف املخلوط لتعيني خطره على البيئة املائي

ن املخلوط نفسه وعـن     ـويتَّبع هنج مرحلي يف تصنيف األخطار على البيئة املائية، ويعتمد على نوع املعلومات املتاحة ع                ٢-٣-١-٤
ـ    ـف على أس  ـالتصني) ب(التصنيف على أساس املخاليط املختربة؛      ) أ: (وتتضمن عناصر النهج املرحلي   . مكوناته ال؛ ـاس مبـادئ االستكم

  .ليت تتبع يف التصنيفا العملية ٢-١-٤وحيدد الشكل ". الصيغة اجلمعية"أو /و" مجع املكونات املصنفة"استخدام طريقة ) ج(
  للبيئة املائيةوالطويلة األمد النهج املرحلي لتصنيف املخاليط من حيث أخطار مسيتها احلادة :  ٢-١-٤الشكل 

  هل تتوفر بيانات اختبار للسمية املائية عن املخلوط ككل
يف فئات خطر الـسمية     يصنف    نعم   ال 

 انظـر (ة األمد   ـالطويل/احلادة
٣-٣-١-٤(  

تتوفر بيانات عن خماليط مـشاهبة   
  تكفي لتقدير األخطار

  تطبق مبادئ االستكمال  نعم
  )٤-٣-١-٤ انظر(

يف فئات خطر الـسمية      يصنف 
   الطويلة األمد/احلادة

       ال    
  

 تتوفر بيانات عن السمية املائية    
أو عن التصنيف لكل املكونات     

  املهمة
  
  

     ال                   

  
  نعم

  تطبق طريقة مجع املكونات
  : باستخدام) ٥-٥-٣-١-٤ انظر(
ع املكونات املـصنفة    ـ النسبة املئوية جلمي    ) أ(

  "مسية مزمنة"
  "مسية حادة" نسبة مجيع املكونات املصنفة  )ب(
هلا بيانات  ات اليت   ـالنسبة املئوية للمكون    )ج(

انظر (ة اجلمعية   ـتطبق املعادل : مسية حادة 
 أو  ٥٠ق) ف(وحتول ت   ) ٢-٥-٣-١-٤

 املشتقة إىل فئة الـسمية      NOECmمكافئ  
  املناسبة" املزمنة"أو " احلادة"

   
  

يف فئات خطر الـسمية      يصنف
  األمد  الطويلة/احلادة

      
تستخدم بيانات األخطار املتاحـة     

  فةعـن املكونات املعرو
ةـاجلمعيأو املعادلة   /تطبق طريقة مجع املكونات و     

  ٦-٣-١-٤ الفقرة وتطبق )٥-٣-١-٤ انظر(
يف فئات خطر الـسمية      يصنف 

   الطويلة األمد/احلادة
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  هملخلوط بأكملا مسية  عنتصنيف املخاليط عند توفر بيانات    ٣-٣-١-٤
ائية، ميكن استخدام هذه املعلومات لتصنيف املخلـوط        عندما يكون املخلوط ككل قد اخترب لتحديد مسيته امل          ١-٣-٣-١-٤ 

 /وينبغي أن يوضع التصنيف عادة على أساس البيانات املتعلقة باألمساك والقـشريات والطحالـب             . وفقاً للمعايري املتفق عليها للمواد    
مخلوط ككل، ينبغـي تطبيـق      وعندما ال تتوفر بيانات عن السمية احلادة أو املزمنة لل         ). ٤-١-١-٤ و ٣-١-١-٤انظر  (النباتات  

  ).٢-٢-٥-١-٤ ومنطق القرار ٥-٣-١-٤ و٤-٣-١-٤انظر الفقرتني " (طريقة اجلمع" أو" مبادئ االستكمال"
ويتطلب تصنيف املخاليط على أساس األخطار طويلة األمد معلومات إضافية عن قابليتها للتحلل ويف بعـض                  ٢-٣-٣-١-٤

وال تستخدم اختبارات القابلية    . تبارات لقابلية التحلل والتراكم البيولوجي للمخاليط ككل      وال توجد اخ  . احلاالت التراكم البيولوجي  
  .للتحلل والتراكم البيولوجي للمخاليط حيث يصعب عادة تفسريها، وال تكون مثل هذه االختبارات مفيدة إال للمواد الفردية

   ٣ و٢ و١التصنيف يف الفئات احلادة   ٣-٣-٣-١-٤ 
 أن وتظهر للمخلوط ككل) ٥٠ أو ت ف٥٠ت ق( بيانات مالئمة عن اختبار السمية احلادة عندما تتوفر  )أ(

  :ل/ مغم١٠٠ ≤ ٥٠ق) ف(ت
  )أ(١-١-٤ وفقاً للجدول ٣ أو ٢ أو ١يصنف املخلوط يف الفئة احلادة 

 أن  رـل وتظه ـللمخلوط كك ) ٥٠ أو ت ف   ٥٠ت ق ( اختبار السمية احلادة      عن   عندما تتوفر بيانات    )ب(
  :ل، أو أعلى من قابلية الذوبان يف املاء/ مغم١٠٠ > ٥٠ق) ف(ت 

  . ال توجد حاجة للتصنيف كخطر حاد
  ٣ و٢ و١التصنيف يف الفئات املزمنة   ٤-٣-٣-١-٤ 

للمخلوط ككل )  أو التركيز بدون تأثري ملحوظست ف(عندما تتوفر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة   )أ(
  : ل/ مغم١ ≤بدون تأثري ملحوظ للمخلوط املخترب تركيز قيمة ال أو س ت ف أن وتظهر

) سريع التحلل (‘ ٢‘)ب (١-١-٤ وفقاً للجدول    ٣ أو   ٢ أو   ١يصنف املخلوط يف الفئة املزمنة        ‘١‘
  إذا كانت املعلومات املتاحة تسمح باستنتاج أن مجيع مكونات املخلوط املهمة تتحلل بسرعة؛

 ١-١-٤ يف مجيع احلاالت األخرى وفقاً للجدول        ٣أو   ٢ أو   ١يصنف املخلوط يف الفئة املزمنة        ‘٢‘
  ؛)ال تتحلل بسرعة(‘ ١‘)ب(

للمخلوط ككل  )  أو التركيز بدون تأثري ملحوظ     ست ف (السمية املزمنة    عن   عندما تتوفر بيانات اختبار     )ب(
ل، أو أعلى مـن     / مغم ١ > أو قيمة التركيز بدون تأثري ملحوظ للمخلوط املخترب          س ت ف  أن   وتظهر

  :لية الذوبان يف املاءقاب
  .ال توجد حاجة للتصنيف كخطر طويل األمد، ما مل يكن هناك أسباب تدعو للقلق

   ٤التصنيف يف الفئة املزمنة   ٥-٣-٣-١-٤
  :إذا كانت هناك على الرغم من ذلك أسباب تدعو للقلق  
  .)ج(١-١-٤وفقاً للجدول ) تصنيف شبكة األمان (٤يصنف املخلوط يف الفئة املزمنة   
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  مبادئ االستكمال: هكملبأ املخلوط  مسية عنتصنيف املخاليط عند عدم توفر بيانات  ٤-٣-١-٤
عندما يكون املخلوط نفسه غري خمترب لتعيني خطره على البيئة املائية، لكن تتوفر بيانات كافية عن مركبات مفردة   ١-٤-٣-١-٤

لقواعد االستكمال التاليـة املتفـق    وفقاً ميكن استخدام هذه البيانات وعن خماليط مشاهبة خمتربة تسمح بوصف أخطار املخلوط، فإنه          
وهذا يضمن أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى حد ممكن يف وصف أخطار املخلوط دون احلاجة إىل إجراء . عليها

  .اختبار إضايف على احليوانات
  التخفيف  ٢- ٤- ٣- ١- ٤

خطر خملوط آخر خمترب أو مادة أخرى خمتربة مبادة ختفيف مصنفة يف فئة  بتخفيف  جديدعند تكوين خملوط  
ـ  ـمن املكون األقل مسية يف املخلوط األصلي وال يتوقع أن تؤثر يف السمية املائية للمكونات األخ               أدىن  مائي معادلة أو     ندئذ ـرى، ع

ـ   . املخترب ليخلوط األص ملللمادة أو ا  ة معادلة   ـف يف فئ  ـ املخف  الناتج ميكن تصنيف املخلوط   ريقة ـ وكإجراء بديل، ميكن تطبيق الط
  .٥-٣-١-٤املبينة يف 

  دفعات اإلنتاج  ٣- ٤- ٣- ١- ٤
  إنتاجمعادلة بصورة أساسية لفئة دفعةما  من خملوط  خمتربةميكن افتراض أن فئة تصنيف اخلطر املائي لدفعة إنتاج  

 ما مل يكن هناك ما يدعو إىل     ،الصانع نفسه  على إنتاجها  شرفأو أ ها  نتجأ  قد كوني عندما    من املنتج التجاري نفسه     غري خمتربة  أخرى
  .ويف هذه احلالة يلزم عمل تصنيف جديد. االعتقاد بأنه يوجد تغيري واضح غيَّر من فئة تصنيف اخلطر املائي

  )١  واحلادة١ املزمنة(تركيز املخاليط اليت صنفت يف أشد فئات التصنيف   ٤- ٤- ٣- ١- ٤
، أو به مكونات مصنفة يف ١أو الفئة احلادة / و١ مصنف بالفعل يف الفئة املزمنة  خمترب خملوطيف حالة زيادة تركيز  

 ذاهتا بـدون   املخترب األكثر تركيزاً يصنَّف يف فئة تصنيف املخلوط األصلي        غري املخترب  ، فإن املخلوط  ١  أو الفئة احلادة   ،١الفئة املزمنة   
  .إجراء اختبار إضايف

  داخل فئة مسية واحدةاالستكمال   ٥-٤-٣-١-٤
ذات مكونات متشاهبة، وخضع املخلوطان ألف وباء إىل االختبار ) ألف وباء وجيم(يف حالة وجود ثالثة خماليط   

 ،ويقعان يف فئة السمية ذاهتا، واملخلوط جيم غري املخترب حيتوي املكونات ذاهتا النشطة من حيث السمومية كاملخلوطني ألـف وبـاء                    
  .طة بني تلك املكونات يف املخلوطني ألف وباء، يفترض أن يقع املخلوط جيم يف فئة السمية ذاهتا مثل ألف وباءولكن بتركيزات متوس

  املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية  ٦- ٤- ٣- ١- ٤
  :يف احلالة التالية

  باء؛ + ألف  ‘١‘  :وجود خملوطني  )أ(
  باء؛ + جيم  ‘٢‘    

  وطني؛ نفسه يف املخل أساساتركيز املكون باء هو  )ب(
  ؛‘٢‘ يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘١‘تركيز املكون ألف يف املخلوط   )ج(
، أي أهنما يف  بدرجة كبريةانكافئ للمكونني ألف وجيم ومها مت األخطار املائية عنبياناتوفر تت  )د(

  .لمكون باءلسمية املائية الفئة اخلطر ذاهتا وال يتوقع أن يؤثرا يف 
املخلوط تصنيف  ميكن عندئذ،  االختبار على أساس بياناتمصنفاً بالفعل ‘٢‘أو  ‘١‘ إذا كان املخلوطف  

  .األخطارفئة نفس  يف اآلخر
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  بعض مكونات املخلوط فقطأو ميع جل  السمية عنتصنيف املخاليط عند توفر بيانات  ٥- ٣- ١- ٤
فئة "ج نسبة املكونات املصنفة وتدر.  املصنفةمكوناتهركيزات يوضع تصنيف خملوط ما على أساس مجع ت  ١- ٥- ٣- ١- ٤

  .٥- ٥- ٣- ١- ٤وترد تفاصيل طريقة اجلمع يف الفقرة . مباشرة يف طريقة اجلمع" فئة مزمنة"أو " حادة
 ٣ و ٢ و ١أو الفئات املزمنة    / و ٣ و ٢ و ١يف الفئات احلادة    (ميكن حتضري خماليط باجلمع بني مكونات مصنفة          ٢-٥-٣-١-٤
وعند توفر بيانات السمية ألكثر من مكون يف املخلوط، فإنه ميكن . السمية اختبار نع مالئمة   ناتوبني مكونات تتوفر بشأهنا بيا    ) ٤و

  : السميةحسب طبيعة بيانات، )ب(أو ) أ( ةاجلمعية التالياملعادالت حساب السمية اجملمعة لتلك املكونات باستخدام 
    :على أساس مسية مائية حادة  )أ(

∑∑ =
n 5050 im

C)E(L

Ci

C)E(L

Ci 

  :حيث
Ci           =   تركيز املكونi) ؛ )نسبة مئوية وزنية  

i50 L(E)C   =  للمكون ) ل/مغم (٥٠ أو ت ف٥٠ت قi؛  

n            =    عدد املكونات، ويتراوح i و١ بني n؛  

m50 L(E)C  =  ؛جلزء املخلوط الذي تتوفر بشأنه بيانات اختبار ٥٠ق)ف(ت  
كن استخدام السمية احملتسبة لتعيني فئة أخطار حادة هلذا اجلزء من املخلوط واستخدامه فيما بعد لتطبيـق                 ومي

  طريقة اجلمع؛
  :على أساس مسية مائية مزمنة  )ب(

  
  

  
  :حيث

Ci  =   تركيز املكونi) ؛تشمل املكونات اليت تتحلل بسرعة) نسبة مئوية وزنية  
Cj  =   تركيز املكونj) ؛تتحلل بسرعة ال تشمل املكونات اليت) نيةنسبة مئوية وز  

NOECi   =        للمكـون   ) أو مقاييس أخرى معترف هبا للسمية املزمنة      (تركيز بدون تأثري ملحوظi 
  ؛ل/تشمل املكونات اليت تتحلل بسرعة، مبغم

NOECj   =        للمكـون   ) أو مقاييس أخرى معترف هبا للسمية املزمنة      (تركيز بدون تأثري ملحوظj 
  ؛ل/كونات اليت ال تتحلل بسرعة، مبغمتشمل امل

n  =    عدد املكونات، ويتراوحi وj و١ بني n؛  
EqNOECm   =   لقيمة املكافئة للتأثري بدون تركيز ملحوظ جلزء املخلوط الذي توفر له بيانات اختبار؛ا 

" شدة"ار أكثر لذا، تعكس السمية املكافئة حقيقة أن املواد اليت ال تتحلل بسرعة تصنف يف مستوى فئات أخط
  .ن املواد اليت تتحلل بسرعةم

وجيوز استخدام السمية املكافئة احملتسبة لتعيني فئة أخطار طويلة األمد هلذا اجلزء من املخلوط، وفقاً للمعـايري                 
  . فيما بعد لتطبيق طريقة اجلمع واستخدامه،)‘٢‘)ب(١-١-٤اجلدول (املتعلقة باملواد اليت تتحلل بسرعة 

∑∑∑
×

+=
Σ+

nnm NOECi

Cj
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1.0
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د تطبيق املعادلة اجلمعية على جزء من املخلوط، يفضَّل حلساب السمية هلذا اجلزء من املخلوط أن ُتسَتخدم وعن  ٣-٥-٣-١-٤
ومن مث تستخدم السمية األعلى     )  أو الطحالب  القشرياتأي األمساك أو     (انفسهباجملموعة التصنيفية   لكل مادة قيم السمية اليت تتصل       

غري أنه عند عدم توفر بيانـات عـن   ). الثالثاجملموعات د أنواع الكائنات حساسية من بني أي يستخدم أش(الناجتة ) القيمة األدىن (
، فإنه ينبغي اختبار قيمة مسية كل مكون بنفس طريقة اختبار قيم السمية ا نفسهاجملموعة التصنيفية السمية لكل مكون من املكونات يف       

  واملزمنـة  ومن مث ميكن استخدام السمية احلـادة      ). ات املختربة حساسية  من أشد الكائن  (لتصنيف املواد، أي تستخدم السمية األعلى       
 املتعلقة   باستخدام املعايري نفسها   ٣ أو   ٢ أو   ١أو الفئة املزمنة    / و ٣ أو   ٢ أو   ١احملسوبة لتصنيف هذا اجلزء من املخلوط يف الفئة احلادة          

  .بتصنيف املواد
  . ينبغي استخدام الطريقة اليت تعطي أكثر النتائج حتفظاًوإذا صنف خملوط ما بأكثر من طريقة، فإنه  ٤- ٥- ٣- ١- ٤

  طريقة اجلمع  ٥- ٥- ٣- ١- ٤

  األساس املنطقي  ١- ٥- ٥- ٣- ١- ٤

، ختتلف معايري السمية األساسية ٣املزمنة /٣ إىل احلادة ١املزمنة /١يف حالة فئات تصنيف املواد من احلادة   ١-١-٥-٥-٣-١-٤
ـ            . أخرى يف االنتقال من فئة إىل       ١٠مبعامل قدره    لوط مـا يف    ـلذلك، فاملواد املصنفة يف جمموعة مسية عالية قد تسهم يف تصنيف خم
 إىل  ١ املزمنـة /١من هنا، فإن حساب فئات التصنيف هذه حتتاج إىل دراسة إسهام مجيع املواد املصنفة من الفئة احلادة                  . جمموعة أدىن 

  . معا٣ًاملزمنة /٣احلادة 

، ينبغي مراعاة حقيقة أن ١ أو املزمنة ١ مصنفة يف الفئة احلادة مكوناتط ما وعندما حيتوي خملو  ٢- ١- ٥- ٥- ٣- ١- ٤
إذا مل تكن (ل / مغم٠,١أو مسيتها املزمنة أقل بكثري من /ل و/ مغم١هذه املكونات، عندما تكون مسيتها احلادة أقل بكثري من 

انظر أيضاً (ملخلوط حىت عند تركيز منخفض ، فإهنا تسهم يف مسية ا)إذا كانت تتحلل بسرعة(ل / مغم٠,٠١و) تتحلل بسرعة
 مبثل  وغالبا ما تتسم املكونات الفاعلة يف املبيدات).١- ٢- ٣- ٣- ١، الفقرة ٣- ١تصنيف املواد واملخاليط اخلطرة يف الفصل 

لظروف، قد ويف مثل هذه ا.  بعض املواد األخرى كاملركبات العضوية الفلزيةهذه السمية املائية العالية، كما تتسم هبا أيضاً
ولذلك يتعني تطبيق معتمالت تضاعف . دة إىل تصنيف املخلوط يف فئة أدىناعتالتركيزات احلدية امل/يؤدي تطبيق القيم احلدية

  .٥- ٥- ٥- ٣- ١- ٤تأخذ باحلسبان املكونات ذات السمية العالية، على النحو الوارد يف 

  إجراءات التصنيف  ٢-٥-٥-٣-١-٤

على سبيل املثال، يلغـي     و. د صرامة للمخاليط التصنيف األقل صرامة     بصفة عامة، يلغي التصنيف األش      
. ١وعليه، تكتمل إجراءات التصنيف إذا كانت النتيجة هي التصنيف يف الفئة        . ٢ التصنيف يف الفئة املزمنة      ١التصنيف يف الفئة املزمنة     

  . اختاذ خطوات تصنيف بعد ذلك، لذلك ال يكون من الضروري١وال ميكن التصنيف يف فئة أشد من الفئة املزمنة 

  ٣ و٢ و١التصنيف يف الفئات احلادة   ٣-٥-٥-٣-١-٤

بالنـسبة  (التركيـزات   فإذا كان جمموع    . ١أوالً، يتم استعراض مجيع املكونات املصنفة يف الفئة احلادة            ١-٣-٥-٥-٣-١-٤
وإذا كانت نتيجة احلساب هي تصنيف املخلوط . ١ ادة يف املائة، فإن املخلوط الكامل يصنف يف الفئة احل٢٥ ≥ذه املكونات  هل)املئوية

  . فإن إجراءات التصنيف تكون قد اكتملت١يف الفئة احلادة 

ويصنَّف . ٢، ينظر يف تصنيفه يف الفئة احلادة        ١ويف احلاالت اليت مل يصنف املخلوط فيها يف الفئة احلادة             ٢-٣-٥-٥-٣-١-٤
  تركيزات مضافاً إليه جمموع١مجيع املكونات املصنفة يف الفئة احلادة تركيزات ال جمموع  إذا كان عشرة أمث٢املخلوط يف الفئة احلادة 

 تكـون   ،٢فإذا كانت نتيجة احلساب هي تصنيف املخلوط يف الفئة احلادة           .  يف املائة  ٢٥ ≥ ٢مجيع املكونات املصنفة يف الفئة احلادة       
  .عملية التصنيف قد اكتملت
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. ٣، ينظر يف تصنيفه يف الفئـة احلـادة   ٢ أو ١يت مل يصنف فيها املخلوط يف الفئة احلادة ويف احلاالت ال   ٣-٣-٥-٥-٣-١-٤
  أمثال جمموع  ١٠ إليه    مضافاً ١ مثل جمموع مجيع املكونات املصنفة يف الفئة احلادة          ١٠٠ إذا كان    ٣ويصنف املخلوط يف الفئة احلادة      

  . يف املائة٢٥ ≥ ٣ادة ـة احلـة يف الفئـمجيع املكونات املصنفتركيزات  إليه جمموع  مضافا٢ً مجيع املكونات املصنفة يف الفئة احلادة تركيزات
 موجز لتصنيف املخاليط لتعيني األخطار احلادة بناء على هذه الطريقة جلمـع            ٣-١-٤ويرد يف اجلدول      ٤-٣-٥-٥-٣-١-٤

  . املكونات املصنفةتركيزات
   مكوناته املصنفة تركيزاتدة على أساس مجعتصنيف خملوط يف فئات األخطار احلا: ٣- ١- ٤اجلدول 

  :يصنف املخلوط يف : املكونات املصنفة يف تركيزاتجمموع

 M×١احلادة 
  ١احلادة   يف املائة٢٥ ≥  )أ(

)M × ٢احلادة    يف املائة٢٥ ≥  ٢احلادة ) + ١ احلادة × ١٠  

)M × ٣ادة احل   يف املائة٢٥ ≥  ٣احلادة ) + ٢احلادة  × ١٠) + (١احلادة  × ١٠٠  

 .٥- ٥- ٥- ٣- ١- ٤ الفقرة انظر، M لالطالع على شرح املعامل   )أ (  

  ٤ و٣ و٢ و١التصنيف يف الفئات املزمنة   ٤-٥-٥-٣-١-٤
بالنـسبة  ( التركيـزات    فإذا كان جمموع  . ١أوالً، يتم استعراض مجيع املكونات املصنفة يف الفئة املزمنة            ١-٤-٥-٥-٣-١-٤

نيف املخلوط يف   ـوإذا كانت نتيجة احلساب هي تص     . ١املائة، فإن املخلوط يصنف يف الفئة املزمنة         يف   ٢٥ ≥ذه املكونات   هل )املئوية
  .تكون عملية التصنيف قد اكتملت ،١ الفئة املزمنة

ويصنف . ٢، ينظر يف تصنيفه يف الفئة املزمنة        ١ويف احلاالت اليت مل يصنف فيها املخلوط يف الفئة املزمنة             ٢-٤-٥-٥-٣-١-٤
  مضافاً إليه جممـوع مجيـع      ١ مجيع املكونات املصنفة يف الفئة املزمنة         تركيزات  أمثال جمموع  ١٠ إذا كان    ٢ يف الفئة املزمنة     املخلوط
، ٢وإذا كانت نتيجة احلساب هي تصنيف املخلوط يف الفئـة املزمنـة   .  يف املائة  ٢٥ ≥ ٢ املكونات املصنفة يف الفئة املزمنة       تركيزات

  . اكتملتتكون عملية التصنيف قد
. ٣ ينظر يف تصنيفه يف الفئة املزمنـة         ،٢ أو   ١ويف احلاالت اليت مل يصنف فيها املخلوط يف الفئة املزمنة             ٣-٤-٥-٥-٣-١-٤

 ١٠ إليـه   مضافا١ًة املزمنة ـمجيع املكونات املصنفة يف الفئتركيزات  مثل جمموع ١٠٠إذا كان  ٣ويصنف املخلوط يف الفئة املزمنة     
ئة ـة يف الف  ـونات املصنف ـ مجيع املك   تركيزات  إليه جمموع   مضافاً ٢ مجيع املكونات املصنفة يف الفئة املزمنة        يزات ترك أمثال جمموع 

  . يف املائة٢٥ ≥ ٣املزمنة 
. ٤ي الفئة املزمنـة  ـه فـ، ينظر يف تصنيف٣ أو ٢ أو ١ويف احلاالت اليت مل يصنف فيها املخلوط يف الفئة املزمنة           ٤-٤-٥-٥-٣-١-٤

  . يف املائة٢٥ ≥ ٤ و٣ و٢ و١ إذا كان جمموع النسب املئوية للمكونات املصنفة يف الفئات املزمنة ٤ املخلوط يف الفئة املزمنة ويصنف
على أساس هذه الطريقة    طويل األمد   موجز لتصنيف املخاليط يف فئات اخلطر        ٤-١-٤ويرد يف اجلدول      ٥-٤-٥-٥-٣-١-٤

  . املكونات املصنفة تركيزاتجلمع
  مكوناته املصنفةتركيزات على أساس مجع  طويلة األمداألخطار  خملوط يف فئات تصنيف: ٤- ١- ٤ل اجلدو

 :يصنف املخلوط يف : املكونات املصنفة يف تركيزاتجمموع

M × ١املزمنة 
  ١املزمنة    يف املائة٢٥ ≥   )أ(

)M× ٢املزمنة    يف املائة٢٥ ≥   ٢املزمنة ) + ١املزمنة × ١٠  
)M × ٣املزمنة    يف املائة٢٥ ≥  ٣املزمنة ) + ٢املزمنة  × ١٠) + (١منة املز × ١٠٠  

  ٤املزمنة    يف املائة٢٥ ≥  ٤املزمنة  + ٣املزمنة  + ٢املزمنة  + ١املزمنة 

  .٥- ٥- ٥- ٣- ١- ٤ الفقرة انظر، Mلالطالع على شرح املعامل   )أ (  
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  املخاليط اليت حتتوي مكونات عالية السمية  ٥- ٥- ٥- ٣- ١- ٤

أو / ول/مغم ١ عن ذات السميات اليت تقل كثرياً ١أو املزمنة  ١ملكونات املصنفة يف الفئة احلادة قد تؤثر ا  
مسيـة  على  ) إن كانت سريعة التحلل   (ل  / مغم ٠,٠١و) إن مل تكن تتحلل بسرعة    ( ل/ مغم ٠,١السميات املزمنة اليت تقل كثريا عن       

 أو الفئة ١وعندما حيتوي املخلوط مكونات مصنفة يف الفئة احلادة . اجلمعاملخلوط، وينبغي أن يعطى هلا وزن كبري لدى تطبيق طريقة         
 باستخدام اجملموع املـرجح بـضرب       ٤-٥-٥-٣-١-٤ و ٣-٥-٥-٣-١-٤، فإنه ينبغي تطبيق النهج املرحلي املبني يف         ١املزمنة  

الفئة "ويعين هذا ضرب تركيز . النسب املئوية من جمرد مجع يف ُمعامل تضاعف، بدالً ١والفئة املزمنة  ١تركيزات مركبات الفئة احلادة 
يف  ٤-١-٤ يف العمود األمين من اجلدول       ١وتركيز املكون املصنف يف الفئة املزمنة        ٣-١-٤يف العمود األمين من اجلدول      " ١احلادة  

 النحـو املـوجز يف      وحيدد ُمعامل التضاعف الذي يطبق على هذه املكونات باستخدام قيمة السمية على           . معامل التضاعف املناسب  
لذلك، حيتاج الشخص املسؤول عن التصنيف، من أجل تصنيف خملوط حيتوي مكونات مـصنفه يف الفئـة                 . أدناه ٥-١-٤اجلدول  
، إىل إبالغه بقيمة معامل التضاعف لكي يستطيع تطبيق طريقة مجع املكونات املصنفة، وكبديل لذلك قد تـستخدم                  ١املزمنة  /احلادة

عند توفر بيانات السمية جلميع املكونات العالية السمية يف املخلوط ووجود أدلة مقنعة             ) ٢-٥-٣-١-٤ الفقرة   انظر(املعادلة اجلمعية   
، تتسم بسمية منخفضة أو عدميـة       أو املزمنة / و بأن مجيع املكونات، مبا فيها املكونات اليت ال تتوفر بشأهنا بيانات حمددة للسمية احلادة             

  .يذكر يف اخلطر البيئي للمخلوطالسمية وأهنا ال تسهم بشكل 
  معامالت التضاعف للمكونات العالية السمية يف املخاليط: ٥- ١- ٤اجلدول 

معامل التضاعف   السمية احلادة
)M(  

  معامل التضاعف  السمية املزمنة
)M(  

  التركيز بدون تأثري ملحوظقيمة    ٥٠ق)ف(قيمة ت
NOEC 

مكونات تتحلل 
  )أ(بسرعة

مكونات ال تتحلل 
  )أ(بسرعة

  -  ١  ٠,١ ≤ NOEC < ٠,٠١ ١  ١ ≤ ٥٠ق)ف(ت < ٠,١
  ١  ١٠  ٠,٠١ ≤ NOEC<  ٠,٠٠١ ١٠  ٠,١ ≤ ٥٠ق)ف(ت < ٠,٠١

 ≤ ٥٠ق)ف(ت < ٠,٠٠١
٠,٠١  

٠,٠٠٠١ ١٠٠  >NOEC ≥ ١٠  ١٠٠  ٠,٠٠١  

 ≤ ٥٠ق)ف(ت < ٠,٠٠٠١
٠,٠٠١  

٠,٠٠٠٠١ ١ ٠٠٠  >NOEC ≥ ١٠٠  ١ ٠٠٠ ٠,٠٠٠١  

 ≤ ٥٠ق)ف(ت < ٠,٠٠٠٠١
٠,٠٠٠١  

٠,٠٠٠٠٠١ ١٠ ٠٠٠  >NOEC ≥ 
٠,٠٠٠٠١  

١ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  

 )١٠االستمرار مع استخدام املضاعف ( )١٠االستمرار مع استخدام املضاعف (

  .ال تتحلل بسرعة  )أ(
  .تتحلل بسرعة  )ب(

  تصنيف املخاليط اليت حتتوي مكونات ال تتوفر بشأهنا أية معلومات قابلة لالستخدام  ٦- ٣- ١- ٤
 بشأن واحد أو أكثر من املكونات املهمة،        ةأو املزمن / و ةاحلاداملائية   ةدة عن السمي  يف حالة عدم توفر بيانات مفي       

ويف هذه احلالة، ينبغي تصنيف املخلوط على أساس املكونات املعروفة فقط، مع            . يستنتج أنه ال ميكن تعيني فئة خطر حمددة للمخلوط        
  ".غري معروفة األخطار بالنسبة للبيئة املائية) مكونات( كوننسبة س يف املائة من املخلوط تتركب من م"ذكر بيان إضايف بأن 
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  تبليغ معلومات األخطار  ٤-١-٤
ـ   "اصة بشأن اشتراطات الوسم حتت عنوان       واخلترد االعتبارات العامة       ـ : ارـتبليغ معلومات األخط  "مـالوس

 أمثلة للبيانـات التحذيريـة والرسـوم        ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (
  .التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة

  عناصر الوسم لألخطار على البيئة املائية: ٦- ١- ٤جلدول ا

  السمية احلادة
  ٣الفئة   ٢الفئة   ١الفئة  

  بدون رمز  بدون رمز  البيئة  الرمز

  بدون كلمة تنبيه  بدون كلمة تنبيه  حتذير  كلمة التنبيه
  ضارة للحياة املائية  مسية للحياة املائية  مسية جداً للحياة املائية بيان األخطار

  السمية املزمنة
  ٤الفئة   ٣الفئة   ٢الفئة   ١الفئة  

  بدون رمز  بدون رمز  البيئة  البيئة  الرمز
  بدون كلمة تنبيه  بدون كلمة تنبيه  بدون كلمة تنبيه  حتذير  كلمة التنبيه

مسية جداً للحياة املائية، مع  ن األخطاربيا
 تأثريات ضارة طويلة األمد

مسية للحياة املائية، مع 
 تأثريات ضارة طويلة األمد

ضارة للحياة املائية، مع 
 تأثريات ضارة طويلة األمد

قد تسبب للحياة املائية 
 تأثريات ضارة طويلة األمد

  ة على البيئة املائيةمنطق القرار بشأن املواد واملخاليط اخلطر  ٥- ١- ٤
ة شدويوصى ب . ال ميثل منطق القرار التايل جزءاً من نظام التصنيف املنسق وإمنا يرد هنا كتوجيه إضايف                

  .بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار
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  )قصرية األمد(تصنيف األخطار املائية احلادة   ١- ٥- ١- ٤
   للمواد واملخاليط اخلطرة بالنسبة للبيئة املائية١- ١- ٤منطق القرار   ١- ١- ٥- ١- ٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  )تابع يف الصفحة التالية(    
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــ
ـ ذ بال ـأو على قرارات تتخ   /و) ٩ واملرفق   ١٣-٢-١-٤انظر  (أو بيانات حمسوبة    /ميكن وضع التصنيف إما على أساس بيانات مقيسة و          )١(   ياس ـق

  ).٩ باملرفق ٥-٤-٦-٩ انظر م(
  .ختتلف اشتراطات الوسم من جهاز تنظيمي إىل آخر، وميكن أال تستخدم فئات تصنيف معينة إال يف بعض النظم دون غريها  )٢(  

  ال  ؟)السمية، التحلل، التراكم البيولوجي ()١(هل توجد معلومات كافية للتصنيف: املادة

 : هل تتوفر بيانات عن:السمية احلادة
  أو/ل؛ و/ مغم١ ≤ )أمساك( ٥٠ ساعة ت ق٩٦  )أ(
  أو/ل؛ و/ مغم١ ≤) قشريات( ٥٠ ساعة ت ف٤٨  )ب(
 ل؟/ مغم١≤)نباتات مائية أخرى/طحالب(٥٠ ساعة ت ف ن٧٢  )ج(

  نعم

  مسية حادة 
  ١الفئة 

  
 
  حتذير

 نعم

 : هل تتوفر بيانات عن:السمية احلادة
  أو/ل؛ و/ مغم١٠ ≤) أمساك( ٥٠ ساعة ت ق٩٦  )أ(
  أو/ل؛ و/ مغم١٠ ≤) رياتقش( ٥٠ ساعة ت ف٤٨  )ب(
 ل؟/ مغم١٠ ≤) نباتات مائية أخرى/طحالب( ٥٠ ساعة ت ف ن٧٢  )ج(

  نعم
 :هل تتوفر بيانات عن: السمية احلادة

  أو/ل؛ و/ مغم١٠ ≤  ٥٠ ساعة ت ق٩٦  )أ(
  أو/ل؛ و/ مغم١٠ ≤) قشريات (٥٠ ساعة ت ق٤٨  )ب(
  ل؟/مغم١٠ ≤) نباتات مائية أخرى/طحالب (٥٠ ت ف ن٩٦ ساعة أو ٧٢  )ج(

  مسية حادة
  )٢(٣الفئة 

 ال

ال

  نعم

تؤخذ قيمة 
 ٥٠ق)ف(ت

للمخلوط من منطق 
  ٢- ١- ٤القرار 

  مسية حادة
  )٢(٢الفئة 

 ال
  ال تصنف يف 
  الفئة احلادة
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  )تابع يف الصفحة التالية(    
  
  
  
  

  ــــــــــــ
  .يمي إىل آخر، وميكن أال تستخدم فئات تصنيف معينة إال يف بعض النظم دون غريهاختتلف اشتراطات الوسم من جهاز تنظ  )٢(  

 ال

  السمية احلادة
، أو)قـشريات  (٥٠ ساعة ت ف   ٤٨، أو   )أمساك (٥٠ ساعة ت ق   ٩٦هل  
 ل؟/ مغم١ ≤)  أخرىنباتات مائية/طحالب (٥٠ ساعة ت ف ن٩٦ أو ٧٢

 نعم

 مسية حادة
١الفئة   

    

 حتذير

 نعم

  السمية احلادة
،)قـشريات  (٥٠ ساعة ت ف   ٤٨، أو   )أمساك (٥٠ ساعة ت ق   ٩٦هل  
)نباتـات مائيـة أخـرى     / طحالب (٥٠ ساعة ت ف ن    ٩٦ أو   ٧٢أو  
  ل؟/ مغم١٠٠ ≤

  السمية احلادة
٧٢، أو   )قشريات( ٥٠ساعة ت ف   ٤٨، أو   )أمساك (٥٠ ساعة ت ق   ٩٦هل  
  ل؟/ مغم١٠ ≤) نباتات مائية أخرى/ طحالب (٥٠ ساعة ت ف ن٩٦أو 

 نعم

 مسية حادة
)٢(٢الفئة   

 ال

 ال

  بشأن املخاليط٢- ١-٤تؤخذ القيم من منطق القرار 

 مسية حادة
)٢(٣الفئة   

 نعم

 ال

  النباتات املائية؟/لطحالب هل تتوفر للمخلوط ككل بيانات مسية مائية لألمساك والقشريات وا:املخلوط

  ال يصنف يف
 فئات السمية 

 احلادة
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  )تابع يف الصفحة التالية(    
  
  
  

  ــــــــــــــ
  .ختتلف اشتراطات الوسم من جهاز تنظيمي إىل آخر، وميكن أال تستخدم فئات تصنيف معينة إال يف بعض النظم دون غريها  )٢(  
نسبة س يف املائة من املخلوط تتكون من مكونات غري          "يف حالة عدم توفر معلومات عن مجيع املكونات، يدرج يف بطاقة الوسم بيان بأن                 )٣(  

ـ           ". معروفة األخطار بالنسبة للبيئة املائية     شديدة الـسمية  وكبديل لذلك، يف حالة احتواء املخلوط مكونات شديدة السمية، وتوفر قيم مسية هلذه املكونات ال
ويف هـذه احلالـة   ). ٥-٥-٥-٣-١-٤انظـر  (وعدم إسهام مجيع املكونات األخرى بدرجة كبرية يف خطر املخلوط، عندئذ قد تستخدم املعادلة اجلمعية           

  .واحلاالت األخرى حيث تتوفر قيم جلميع املكونات، ال ميكن التصنيف يف الفئة احلادة إال على أساس املعادلة اجلمعية
  .٥-٥-٥-٣-١-٤انظر  ،Mالطالع على شرح املعامل ل  )٤(  

  مسية مزمنة
  )٢(٢الفئة 

  مسية مزمنة
  ١الفئة 

    
 حتذير
حتذ

  مسية مزمنة
  )٢(٣الفئة 

 ال

نعم  هل ميكن تطبيق مبادئ االستكمال؟

 ال

  :)٣(ا يليتستخدم مجيع املعلومات املتاحة عن املكونات يف طريقة مجع املكونات كم
، تعني فئة السمية هلذا )٢- ١- ٤منطق املخطط (مسية، تطبق املعادلة اجلمعية ) قيم(للمكونات اليت تتوفر هلا قيمة   )أ(  

  اجلزء من املخلوط وتستخدم هذه املعلومات يف طريقة مجع املكونات أدناه؛
  .تدخل املكونات املصنفة مباشرة يف طريقة مجع املكونات أدناه  )ب(  

نعم

يصنف يف الفئة 
  املناسبة

:جمموع املكونات املصنفة
  يف املائة ؟٢٥≥٢مسية مزمنة) +١٠ ×)٤(M × ١مسية مزمنة (

:جمموع املكونات املصنفة
   يف املائة ؟٢٥≥٢مسية مزمنة) +١٠ ×)٤(M × ١مسية مزمنة (

:جمموع املكونات املصنفة
  يف املائة ؟٢٥≥٢مسية مزمنة) +١٠ ×)٤(M × ١مسية مزمنة (

نعم

 نعم

ال

نعم

نعم

نعم

ال يصنف يف فئات
  السمية املزمنة
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  )املعادلة اجلمعية (٢- ١- ٤منطق القرار بشأن املخاليط   ٢- ١- ٥- ١- ٤
  

  
  

  

تطبق املعادلة اجلمعية: 

∑∑ =
n 50

i

50

i

im
C)E(L

C

C)E(L

C
 

 حيث:
Ci  =  تركيز املكونi(نسبة وزنية )  

i50  L(E)C = للمكون 50 أو ت ف50(مغم/ل) ت ق i 
n  = عدد املكونات 

m50 L(E)C = جلزء املخلوط الذي تتوفر بشأنه 50ت(ف)ق 
 بيانات اختبار

 1-1-4تنقل القيمة إىل املخطط 
اليطللمخ  

١-١-٤تنقل القيمة إىل املخطط     
  للمخاليط

 :تطبيق املعادلة اجلمعية

∑∑ =
n 50

i

50

i

im
C)E(L

C

C)E(L

C 

 :حيث
Ci  =  تركيز املكونi) نسبة وزنية(  

i50L(E)C =  لمكون  ل٥٠ أو ت ف٥٠ت قi)ل/مغم(  
n =  عدد املكونات  

m50=  L(E)C جلزء املخلوط الذي تتـوفر     ا ٥٠ق)ف(ت
 بشأنه بيانات اختبار
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  تصنيف األخطار املائية طويلة األمد   ٢- ٥- ١- ٤

  بالنسبة للمواد) أ(٣- ١- ٤منطق القرار   ١- ٢- ٥- ١- ٤
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )تابع يف الصفحة التالية(    
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
الختبارات يف منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان           لمثل املبادئ التوجيهية    (تفضل البيانات املشتقة من طرائق االختبار املنسقة دولياً           )٥(  

رائق الوطنية حيث تعتـرب     وفقاً ملبادئ املمارسات املختربية اجليدة، ولكن ميكن استخدام بيانات من طرائق اختبار أخرى مثل الط              ) االقتصادي أو ما يكافئها   
  ).٩ باملرفق ٢-٣-٩  وم٢-٢-١-١-٤انظر (مكافئة 

  .١-١-٤انظر الشكل   )٦(  
  .يتبع الشكل البياين يف االجتاهني وختتر أعلى فئة تصنيف صرامة  )٧(  
ال تسمح البيانات املتاحـة    ماالستخدامها عند ) ٤املشار إليها بوصفها فئة التصنيف      " (شبكة األمان "الحظ أن النظام يطبق أيضاً تصنيف         )٨(  

  .بالتصنيف مبوجب املعايري الرمسية ولكن توجد مع ذلك بعض األسس اليت تدعو إىل القلق

 نعم

هل تتوافر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة ملـستويات
 )٦) (٥(التغذية الثالثة؟

  
  

 نعم )ب(٣- ١- ٤اذهب إىل منطق القرار 
 ال

ات مالئمة عن السمية املزمنة ملستوى واحدهل تتوافر بيان
 )٦) (٥(أو مستويني من مستويات التغذية؟

 

 )٧(نعم

)٧(نعم

هل تتوافر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة ملستويات التغذية
 نعم )٦) (٥(اليت ال تتوافر هلا بيانات عن السمية املزمنة؟

  مسية مزمنة
  ٤الفئة 

  بدون رمز
 هبدون كلمة تنبي

 )ج(٣-١-٤اذهب إىل منطق القرار 

 نعم

نعم  )٨(هل هناك على الرغم من ذلك ما يدعو للقلق؟
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عندما تتوافر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة جلميع مستويات         ) (ب(٣- ١- ٤منطق القرار     ٢- ٢- ٥- ١- ٤
  )٥()التغذية الثالثة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )فحة التاليةتابع يف الص(    
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
الختبارات يف منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان           لمثل املبادئ التوجيهية    (تفضل البيانات املشتقة من طرائق االختبار املنسقة دولياً           )٥(  

من طرائق اختبار أخرى مثل الطرائق الوطنية حيث تعتـرب          وفقاً ملبادئ املمارسات املختربية اجليدة، ولكن ميكن استخدام بيانات          ) االقتصادي أو ما يكافئها   
  ).٩ باملرفق ٢-٣-٩  وم٢-٢-١-١-٤انظر (مكافئة 

 ال

هل تتحلل 
ل؟/ مغم١ ≤ NOEC ل؟/ مغم٠,١ ≤ NOEC الال ل؟/ مغم٠,٠١ ≤ NOEC نعم املادة بسرعة؟

 ال
أو غري 
  معلوم

NOEC ≥ ل؟/ مغم٠,١ 
 

 ال

NOEC ≥ ل؟/ مغم١ 

 نعم

مسية مزمنة
  ١الفئة 

  حتذير    
  Mتعيني املعامل 

٥- ١- ٤وفقاً للجدول 

 نعم

نعم

 
  نعم

 مسية مزمنة
  ١الفئة 

    
  

 
  نعم

 مسية مزمنة
  ٣الفئة 

  بدون رمز  
 بدون عالمة تنبيه

  غري مصنفة لألخطار طويلة األمد

 ال
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عندما ال تتوافر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة جلميع مستويات ) (ج(٣- ١- ٤منطق القرار   ٣- ٢- ٥- ١- ٤
   )٥()التغذية الثالثة

  

  

  

  
  
  

  )تابع يف الصفحة التالية(    

  

  ـــــــــــــــــ
مثل املبادئ التوجيهية االختبارات يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (تفضل البيانات املشتقة من طرائق االختبار املنسقة دولياً   )٥(  

انظر (لطرائق الوطنية حيث تعترب مكافئة      وفقاً ملبادئ املمارسات املختربية اجليدة، ولكن ميكن استخدام بيانات من طرائق اختبار أخرى مثل ا              ) أو ما يكافئها  
  ). ٩ باملرفق ٢-٣-٩  وم٢-٢-١-١-٤

 ال

هل تتحلل 
 ة بسرعة؟املاد

 نعم

 1 ≤ ٥٠ق)ف(ت
/

 100 ≤ ٥٠ق)ف(ت 10 ≤ ٥٠ق)ف(ت الال
/

 BCFول /مــمغ١ ≤ ٥٠ق)ف(ت
أو يف حالة عدم وجودها،  (٥٠٠ ≥

 )٤ ≥ أوملوكقيمة 

 ال

 نعم

مسية مزمنة
  ١الفئة 

      
  حتذير

  Mتعيني املعامل 
٥-١-٤وفقا للجدول

نعم

نعم

 
 نعم

نةمسية مزم
  ٢الفئة 

    
  

 
 نعم

 مسية مزمنة
  ٣الفئة 

  بدون رمز  
بدون عالمة تنبيه

غري مصنفة لألخطار طويلة األمد

 BCFول /مـمغ١ ≤ ٥٠ق)ف(ت
أو يف حالة عدم وجودها،  (٥٠٠ ≥

 )٤ ≥قيمة لوكأوم 

 BCFل و/مغم١ ≤ ٥٠ق)ف(ت
أو يف حالة عدم  (٥٠٠ ≥

 )٤ ≥وجودها، قيمة لوكأوم 

 ال

نعم

 

 ال

ال أو غري
 معلوم
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   بالنسبة للمخاليط٤- ١- ٤منطق القرار   ٤- ٢- ٥- ١- ٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
ة، وهذه االختبارات قد ادـال تستخدم اختبارات التحلل والتراكم البيولوجي يف حالة املخاليط بالنظر إىل أنه يتعذر تفسريها ع  )٩(

غري أنه إذا كانت املعلومات املتاحة تسمح . وعليه، فإن املخلوط يعترب بالتبعية غري قابل للتحلل بسرعة. ال تكون مفيدة إال يف حالة املواد املفردة
  .املخلوط قابل للتحلل بسرعةباستنتاج أن مجيع املكونات املهمة للمخلوط قابلة للتحلل بسرعة، فإنه ميكن، ألغراض التصنيف، اعتبار 

أو املزمنة بشأن مكون أو أكثر من املكونات املهمة، فإنه /يف حالة عدم وجود معلومات مفيدة عن السمية املائية احلادة و  )١٠(
كونات املعروفة ويف هذه احلالة، ينبغي أن يصنف املخلوط على أساس امل. أخطار مؤكدة) فئات( ال ميكن أن يصنف املخلوط يف فئة هيستنتج أن

  ".غري معروف أخطارها على البيئة املائية) مكونات(يتألف س يف املائة من املخلوط من مكون : "فقط، مع بيان إضايف يبني أن
وعند توفر بيانات السمية املائية ألكثر من مكون يف املخلوط، فإنه ميكن حساب السمية اجملمعة لتلك املكونات باستخدام   )١١(

وميكن استخدام السمية احملسوبة لتحديد فئة خطر .  حسب طبيعة بيانات السمية٢- ٥- ٣- ١- ٤الواردة يف الفقرة ) ب(أو ) أ(عية الصيغة اجلم
فضَّل حلساب السمية هلذا اجلزء من املخلوط أن ي(مسية حادة أو مزمنة هلذا اجلزء من املخلوط اليت تستخدم بالتايل يف تطبيق طريقة اجلمع 

ومن مث تستخدم السمية األعلى  ))أي األمساك أو القشريات أو الطحالب(دة قيم السمية اليت تتصل بالنوع البيولوجي نفسه ُتسَتخدم لكل ما
  )).٣- ٥- ٣- ١- ٤انظر (أي يستخدم أشد أنواع الكائنات حساسية من بني األنواع الثالثة (الناجتة ) القيمة األدىن(

 ال

  نعم هل تتوافر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة للمخلوط ككل؟

 للمواد ٣-١-٤يتبع منطق القرار 
ظر ـان(ة ـل بسرعـاليت ال تتحل

ويصنف املخلوط ) ١- ٢-٥-١-٤
 )٩(األمد لألخطار طويلة

ال

ملخاليط املختربة املماثلةهل تتوافر بيانات كافية عن فرادى املكونات وا       
  لتعيني خطر املخلوط بصورة مناسبة؟

 ال

أو السمية لـبعض أو كـل/هل تتوافر بيانات مالئمة عن التصنيف و
  نعم  )١٠(املكونات اهلامة؟

  نعم
انظر (ال ـتطبق مبادئ االستكم

ويصنف املخلوط ) ٤- ٣- ١- ٤
 لألخطار طويلة األمد

 للمواد ٣- ١- ٤يتبع منطق القرار 
ر ـانظ(ة ـلل بسرعـاليت ال تتح

 املخلوطويصنف) ١- ٢- ٥- ١- ٤
 )١١(األمد لألخطار طويلة

  ال ميكن التصنيف نتيجة 
 نقص البيانات
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  ٢- ٤الفصل 
 األخطار على طبقة األوزون

  التعاريف  ١- ٢- ٤
  Ozone Depleting Potential -كمية متكاملة، مميزة لكل نوع من أنـواع مـصادر   :  قدرات استنفاد األوزون

 بكتلـة مقارنـة     -اهلالوكربون، متثل مدى قدرة اهلالوكربون على استنفاد طبقة األوزون يف الستراتوسفري علـى أسـاس كتلـة                  
درات استنفاد األوزون هو نسبة االضطرابات املتكاملة إلمجايل األوزون الناجتة عـن            والتعريف الرمسي لق  . ١١-بالكلوروفلوروكربون

  .١١-انبعاثات كتلة متغرية من مركب معني إىل انبعاثات مماثلة حيدثها الكلوروفلوروكربون
  Montreal Protocol  -بروتوكول مونتريال بشـأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون :  بروتوكول مونتريال

 .أو املعدلة من قبل األطراف يف الربوتوكول/واء بصيغته املنقحة وس
  )١(معايري التصنيف  ٢- ٢- ٤

 : وفقاً للجدول التايل١تصنف مادة أو خملوط يف الفئة   
  طبقة األوزونعلى معايري تصنيف املواد واملخاليط اخلطرة : ١- ٢- ٤اجلدول   

  املعايري  الفئة

يف مرفقات بروتوكول مونتريال؛ أو أي خملوط حيتوي على األقـل           أي من املواد املراقبة الواردة        ١
   يف املائة٠,١ ≥ يف مرفقات بروتوكول مونتريال، بتركيز ا مدرجا واحدامكون

  تبليغ معلومات األخطار  ٣- ٢- ٤
" الوسـم : تبليغ معلومات األخطار  "اصة بشأن اشتراطات الوسم حتت عنوان       اخلترد االعتبارات العامة و     

 أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم ٣ويتضمن املرفق .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم٢ويتضمن املرفق ). ٤- ١الفصل (
 .التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة

  طبقة األوزونعلى عناصر بطاقة الوسم للمواد واملخاليط اخلطرة : ٢- ٢- ٤اجلدول   

  ١الفئة   
  مة تعجبعال  الرمز

  حتذير  كلمة التنبيه
  يضر بالصحة العامة والبيئة عن طريق تدمري األوزون يف الستراتوسفري العلوي  بيان األخطار

  
  

  ـــــــــــــ
ات مثل معـد  (وال تدخل املعدات أو األصناف أو األجهزة        . املقصود من املعايري الواردة يف هذا الفصل هو تطبيقها على املواد واملخاليط             )١(  

بـشأن  ‘ ٣‘)أ(٥-٢-١-١واتساقاً مـع أحكـام الفقـرة        . اليت تشتمل على مواد خطرة على طبقة األوزون يف نطاق هذا الفصل           ) التربيد وتكييف اهلواء  
  .عمداملستحضرات الصيدالنية ال تنطبق معايري التصنيف والوسم مبوجب النظام املنسق عاملياً على أجهزة االستنشاق الطبية عند استخدامها عن 

- 241 -

Copyright@United Nations, 2009. All rights reserved.



 

  طبقة األوزونعلى منطق القرار للمواد واملخاليط اخلطرة   ٤- ٢- ٤

ويوصى بشدة أن .  إضايفكتوجيهال ميثل منطق القرار التايل جزءاً من نظام التصنيف املنسق ولكنه يرد هنا   
  .املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار بدراسة الشخص املسؤول عن التصنيف

 ١- ٢- ٤منطق القرار   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هل املادة مدرجة يف مرفقات بروتوكول مونتريال؟:املادة  ال

 يف املائة   ٠,١ ≥ هل حيتوي املخلوط     :املخلوط
من مكون واحد على األقل مـن املكونـات         

  ات بروتوكول مونتريال؟املدرجة يف مرفق

  ال ميكن تصنيفها

  ال ميكن تصنيفه  ال

١الفئة   

 
 

 حتذير

نعم
 نعم
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