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امللخص

إن املواد البالستيكية يف مرحلة ما قبل اإلنتاج ،والتي تكون بحجم حبة العدس واملعروفة بالكريات البالستيكية أو الخرزات،
تُستخدم لصناعة املنتجات البالستيكية ،ولكن غالباً ما يتم فقدانها أثناء اإلنتاج أو النقل أو التخزين .وقد تم اكتشاف تلك
الكريات عىل الشواطئ يف كافة أرجاء العامل منذ سبعينات القرن املنرصم .وتستطيع أن تحمل العديد من املواد الكيميائية
املختلفة ،بدءا ً من املواد التي تُضاف إىل املواد البالستيكية بشكل متعمد وكذلك امللوثات التي تلتصق (متتز) إىل املواد
البالستيكية يف البيئة .تثري بعض من تلك املواد الكيميائية القلق عىل وجه الخصوص ألنه يُعرف عنها بأنها تسبب عددا ً من
األرضار الصحية عىل صحة اإلنسان والبيئة .ويف هذه الدراسة ،جرى فحص الكريات البالستيكية من ثالثة وعرشين بلدا ً مختلفاً
بحثاً عن ثالثة عرش نوعاً مختلفاً من مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور ( )PCBsوعرشة مثبتات من مثبتات األشعة فوق
البنفسجية بنزوتريازول ( .)BUVsفقد جرى حظر مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور منذ أواسط التسعينات من القرن
املنرصم كجزء من املواد االثنتي عرشة القذرة ،ولكن ال يزال يتم العثور عليها بشكل متكرر يف البيئة .ويف كثري من األحيان،
تتم إضافة مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول إىل املنتجات البالستيكية ،ولكن من املعروف بأنها تترسب وبأنها
متتلك تأثريات تسبب اضطرابات يف الغدد الصامء .جرى العثور عىل مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور ومثبتات األشعة فوق
البنفسجية بنزوتريازول ،مبا يف ذلك  ،UV-328يف العينات من كافة املواقع التي شملتها الدراسة .حيث كانت الرتاكيز مرتفعة
يبي بأن البلدان األفريقية تتحمل عبئاً ثقيالً جراء التلوث البالستييك عىل
عينات البلدان األفريقية ،مام ّ
عىل وجه الخصوص يف ّ
الرغم من أنها ال تعد من املنتجني الرئيسيني للمواد الكيميائية أو املواد البالستيكية .تُظهر نتائج هذه الدراسة بشكل واضح
بأن املواد البالستيكية الشاطئية ال تجلب التلوث الفيزيايئ للقاممة البالستيكية فحسب ،بل تجلب امللوثات الكيميائية أيضاً
عىل شكل مواد كيميائية مضافة أو ممتزة .عالوة عىل ذلك ،توضح الدراسة بأنه ميكن للمواد البالستيكية أن تلعب دورا ً هاماً
جدا ً يف االنتقال بعيد املدى للمواد الكيميائية السامة.
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الرسائل األساسية
·احتوت املواد البالستيكية من كافة املواقع التي جرى أخذ العينات منها عىل جميع مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول العرشة ،مبا يف
ذلك UV-328
·كام احتوت املواد البالستيكية من كافة املواقع التي جرى أخذ العينات منها عىل جميع مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور الثالثة عرش التي تم
تحليلها
·كانت الرتاكيز مرتفعة عىل وجه الخصوص يف البلدان األفريقية عىل الرغم من أنها ال تعد من املنتجني الرئيسيني للمواد الكيميائية أو املواد
البالستيكية
·تُظهر النتائج بأن التلوث البالستييك يرتافق أيضاً بتلوث كيميايئ
·كام توضح النتائج بأن املواد البالستيكية ميكن أن تعلب دوراً هاماً جداً يف االنتقال بعيد املدى للمواد الكيميائية السامة

الصورة ،xoTESMA :املغرب
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معلومات أساسية
لطاملا كانت مسألة الكريات البالستيكية التي يتم التخلص منها يف البيئة أو ترسبها
إليها أثناء اإلنتاج أو النقل مسألة معروفة منذ ما يزيد عن خمسني عاماً .حيث تعد
الكريات البالستيكية عبارة عن جزئيات صغرية يبلغ قطرها من اثنني إىل خمس
ميليمرتات ومتتلك ألواناً مختلفة .وميكن أن تُص ّنع من بوليمرات بالستيكية مختلفة
وتُستخدم لصناعة املنتجات البالستيكية .إن الكريات التي يُعرث عليها عىل الشواطئ
رسبت إىل البيئة قبل أن تتاح لها الفرصة لتصبح
هي عبارة عن مواد بالستيكية ت ّ
منتجات بالستيكية.

ميكن للمواد الكيميائية التي تنتقل مع املواد البالستيكية أن تترسب إىل البيئة
وقد أكدت الدراسات وجود مواد كيميائية -عادة ما تكون ذات صلة باملواد
البالستيكية -يف رمال الشواطئ ()Kwon et al. 2020 ,Kwon et al. 2015
والطيور البحرية (عىل سبيل املثالَ Tanaka et al. 2019 :وTanaka et al.
َ 2020و )Yamashita et al. 2021ويف عدة أنواع من األسامك (عىل سبيل
املثالَ Lu et al. 2016:وَ Lu et al. 2019وSalvaggio et al. 2019
َو.)Peng et al. 2021

لقد تم اكتشاف هذه الكريات عىل الشواطئ ويف املجسامت املائية املفتوحة يف
كافة أنحاء العامل منذ أوائل سبعينات القرن املنرصم (.)Carpenter et al. 1972
وقد حذر الباحثون يف تلك الفرتة بأن تصاعد إنتاج املواد البالستيكية مع ما يرافقه
من مامرسات غري مناسبة إلدارة النفايات سيؤديان إىل تزايد الجزيئات البالستيكية
يف املحيطات .كام خلصوا إىل أن الجزئيات البالستيكية ميكن أن تشكل مصدرا ً
ملركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور بالنسبة للكائنات يف املحيطات ،مشريين بذلك تعد مثبتات األشعة فوق البنفسجية من ضمن أكرث اإلضافات البالستيكية شيوعاً.
فوفقاً لوايزنغر ورشكائه ) ،(2021يُستخدم سبعامئة واثنان وستون «مثبت
إىل احتاملية أن تقوم الجزيئات البالستيكية بنرش مواد كيميائية سامة.
ضوء» يف املنتجات البالستيكية .وتعد مجموعة مثبتات األشعة فوق البنفسجية
ينتهي املطاف بالكريات البالستيكية يف البيئة جراء الت ّ
رسب أثناء اإلنتاج أو النقل أو بنزوتريازول ( )BUVsأحد مجموعات مثبتات الضوء املستخدمة بشكل شائع .كام
التخزين .فقد تترسب عىل اليابسة حيث تحملها األمطار واملجاري املائية إىل األنهار يتم استخدامها ،فضالً عن املواد البالستيكية ،يف عدة تطبيقات أخرى مثل كرميات
واملناطق الشاطئية ،أو ميكن أن تترسب بشكل مبارش يف املاء جراء حوادث الشحن الوقاية من الشمس ومستحرضات التجميل والطالء.
البحري .وحاملا تصبح يف املحيطات ،ميكن أن تنتقل الكريات العامئة إىل مسافات
بعيدة مع التيارات املائية حاملة معها مجموعة كبرية من املواد الكيميائية .تتم
إضافة تلك املواد الكيميائية إىل الكريات أثناء اإلنتاج أو تكون عبارة عن ملوثات
بيئية ،مثل مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور ،يجري امتزازها (التصاقها) إىل
الكريات أثناء تواجدها يف املحيطات.
وقد ثبت بأن العديد من املواد الكيميائية التي تترسب من املواد البالستيكية متتلك
تأثريات سامة ( .)Zimmerman et al. 2021يعني هذا يف نهاية املطاف بأن أي
نوع من املواد البالستيكية ميكن أن يحمل مجموعة كبرية من املواد الكيميائية التي
قد تكون ضارة ،وال يزال العديد منها غري خاضع ألي تنظيم.

املواد الكيميائية التي تُضاف أثناء اإلنتاج

من املواد املستخدمة يف تصنيع املواد البالستيكية هناك اللبنات األساسية ،أي
البوليمرات واملونومرات البالستيكية ،وهناك أيضاً اإلضافات .حيث تعد اإلضافات
عبارة عن مواد كيميائية مختلفة تستخدم إلعطاء املواد البالستيكية لوناً وخصائص
محددة ومن أجل حاميتها من إشعاعات األشعة فوق البنفسجية التي تؤدي إىل
تراجع جودة املواد البالستيكية .ال ترتبط اإلضافات عادة بالبوليمر الفعيل ،مام يعني
أنها ميكن أن تترسب من املواد البالستيكية أثناء مراحل إنتاجها واستخدامها وإعادة
تدويرها والتخلص منها.
وجد استعراض ممنهج حديث بأن هناك أكرث من عرشة آالف مادة كيميائية يجري
استخدامها يف املواد البالستيكية ( ،)Wiesinger et al. 2021من بينها ألفني وكغريها من اإلضــافــات البالستيكية ،كثريا ً ما توجد مثبتات األشعة فوق
وأربعامئة وست ومثانون مادة جرى تحديدها عىل أنها مصدر قلق محتمل .ولكن البنفسجية بنزوتريازول يف البيئة ،عىل سبيل املثال يف الطعام البحري (Kim
تشري نتائج االستعراض إىل أن أقل من نصف تلك املواد ( )%47يخضع إىل تدابري  ،)et al. 2011ورواسب األنهار ( )Kameda et al. 2011ورواسب البحار
( )Apel et al. 2018ومياه الرصف ( .)Lu et al. 2017كام يُعرث عليها يف
إدارة املخاطر (.)Wiesinger et al. 2021
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الكريات البالستيكية عبارة عن جزيئات
بالستيكية صغرية ،حوايل  5-2ملم،
(تقريباً بنفس حجم حبة العدس).
تُسمى الكريات أحياناً بالخرزات ويُشار إليها أحياناً
بدموع الحورية.

تصاعد حاالت الخراجات ( .)Roman et al. 2019cكام ميكن للحبيبات التي تم
ابتالعها أن تقدم مسارا ً للتعرض إىل مواد كيميائية موجودة يف املواد البالستيكية
بالنسبة إىل الطيور ،كام يُعرث عىل اإلضافات البالستيكية ،مثل مثبتات األشعة فوق
البنفسجية بنزوتريازول ،بشكل متكرر يف الطيور البحرية (Tanaka et al. 2019
 .)Yamashita et al. 2021 ,Tanaka et al. 2020bوتُظهر األبحاث الحديثة
أنه وعىل الرغم من أن الطيور قد تتعرض إىل مثبتات األشعة فوق البنفسجية
بنزوتريازول من خالل الغذاء ،فإن الترسب من الجزئيات البالستيكية املبتلعة يعد
مسار تعرض مهم (.)Yamashita et al. 2021 ,Tanaka et al. 2020b

املواد البالستيكية الشاطئية ،أي الحطام البالستييك الذي جرفته املياه إىل الشاطئ
( .)Tanaka et al. 2017;Rani et al. 2017عالوة عىل ذلك ،تشري بعض
الدراسات إىل أن مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول تعد ثابتة يف البيئة
( .)Ruan et al. 2012ومبا أن مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول
عادة ما تكون كارهة للامء ،فهي متتلك ميالً أعىل للدهون من املاء ،حيث غالباً ما
يكون لها إمكانية للرتاكم البيولوجي يف دهون الكائنات الحية ،وتؤكد الدراسات
عىل مختلف املستويات الغذائية املختلفة يف سلسلة الغذاء البحرية بأن مثبتات
األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول ثابتة وترتاكم بيولوجيا ً (Nakata et al.
) .2009كام تعطيها خاصيتها الكارهة للامء ميالً لالمتزاز مع القاممة البالستيكية
لقد تم العثور عىل مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول لدى اإلنسان،
يف البيئة ،ومن أجل ذلك فمن املحتمل أن تكون الرتاكيز املقاسة ملثبتات األشعة
عىل سبيل املثال يف حليب اإلرضــاع ( ،)Kim et al. 2019والبول البرشي
فوق البنفسجية بنزوتريازول يف القاممة البحرية هي عبارة عن مزيج من اإلضافات
( ،)Asimakopolous et al. 2013واألنسجة الدهنية (،)Wang et al. 2015
ومثبتات أشعة فوق بنفسجية جرى امتزازها.
ومتتلك عدد من مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول خصائص مسببة
تتواجد الجزئيات البالستيكية بكرثة يف الطيور البحرية عىل وجه الخصوص ،يف الواقع الضطرابات الغدد الصامء ( .)Sakuragi et al. 2021عالوة عىل ذلك ،تخضع
وحتى عام  ،2020تم اإلبالغ عن ابتالع مائة ومثانني نوعاً من الطيور البحرية ملواد عدة مثبتات أشعة فوق بنفسجية بنزوتريازول إىل التقييم فيام يخص الثبات
بالستيكية ) .(Kuhn and Franeker, 2020ميكن أن يؤدي هذا االبتالع يف والرتاكم البيولوجي والسمية (قاعدة بيانات وكالة املواد الكيميائية األوروبية،
بعض الحاالت إىل أرضار بدنية واملوت من خالل انسداد القناة الهضمية والجوع  )2021ويخضع  UV-328إىل التقييم فيام يخص كونه ملوثاً عضوياً ثابتاً يك
الذي ييل ذلك ( ،)Roman et al. 2019b ,Pierce et al. 2004باإلضافة إىل يتم إدراجه يف معاهدة ستوكهومل .لقد جرى دراسة بعض مثبتات األشعة فوق
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الجدول رقم .1ملخص املعلومات بشأن مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول املعنية كام وردت يف قاعدة بيانات وكالة املواد الكيميائية األوروبية
()AHCE
االسم يف قاعدة البيانات

يُستخدم يف

السمية

PBT

SVHC

POP

يخضع للتقييم

-

-

-

-

-

سام جدا ً بالنسبة لألحياء املائية مع آثار
طويلة املدى.

يخضع للتقييم

-

-

غري معروفة

يخضع للتقييم

-

-

نعم

نعم

-

يخضع للتقييم

-

-

 2,4-di-tert-butyl-6-(5- UV-327الطالءات ،املواد البالستيكية ،املطاط
) chlorobenzotriazol-2-ylوالبويل يوريثان ،مستحرضات
phenol
التجميل ،املواد املالمسة لألغذية،
املواد الالصقة []1

مرض بالحياة املائية مع آثار طويلة املدى.
يسبب تهيج الجلد والعينني والجهاز التنفيس.

يخضع للتقييم

-

-

2-(2H-benzotriazol- UV-328
2-yl)-4,6ditertpentylphenol

منتجات الطالء ،منتجات العناية
بالهواء ،املواد الالصقة واملانعة
للترسب ،املزلقات وزيوت التشحيم،
مواد التلميع والشمع ،منتجات
الغسيل والتنظيف

قد يسبب آثارا ً ضارة طويلة املدى للحياة
املائية .قد يسبب أرضارا ً يف األعضاء من خالل
التعرض الطويل أو املتكرر.

نعم

نعم

يخضع
للتقييم

2-(2H-benzotriazol- UV-329
2-yl)-4-(1,1,3,3)tetramethylbutyl
phenol

منتجات العناية بالهواء ،منتجات
الطالء ،املواد الالصقة واملانعة
للترسب ،املزلقات وزيوت التشحيم،
مواد التلميع والشمع ،منتجات
الغسيل والتنظيف

غري معروقة

يخضع للتقييم

-

-

2-(2H-benzotriazol- UV-350
2-yl)-4-(tert-butyl)-6(sec-butyl)phenol

الطالءات ،املواد البالستيكية ،املطاط
والبويل يوريثان ،مستحرضات
التجميل ،املواد املالمسة لألغذية،
املواد الالصقة []1

قد يسبب آثارا ً ضارة طويلة املدى للحياة
املائية .قد يسبب أرضارا ً يف األعضاء من خالل
التعرض الطويل أو املتكرر.

يخضع للتقييم

نعم

-

UV-P

2-(2H-benzotriazol-2yl)-p-cresol

UV-PS

2-(2H-benzotriazol-2yl)-4-tert-butylphenol

UV-9

Oxybenzone

2-(2H-benzotriazol-2- UV-234
yl)-4,6-bis(1-methyl-1phenylethyl)phenol

منتجات الطالء ،واملواد املانعة
للترسب ،واملواد القامئة عىل املواد
البالستيكية
ال توجد بيانات عامة مسجلة
مستحرضات التجميل ومنتجات
العناية الشخصية ،منتجات الطالء،
املالئات ،املعاجني ،طني النمذجة،
طالء األصابع
منتجات الطالء

 2-benzotriazol-2-yl-4,6- UV-320املواد البالستيكية مثل بويل فينيل
di-tert-butylphenol
كلوريد ( )CVPوالبوليستر
Bumetrizole UV-326

سام جدا ً بالنسبة لألحياء املائية مع آثار
طويلة املدى .قد يسبب حساسية يف الجلد.
غري معروفة

مرض بالحياة املائية مع آثار طويلة املدى.
قد يسبب رضرا ً لألعضاء من خالل التعرض
الطويل أو املتكرر ،يُشتبه بتسببه بالرسطان.

منتجات الطالء ،املواد الالصقة ،املواد غري معروفة
املانعة للترسب ،ومنتجات الغسيل
والتنظيف

 = PBTالثبات والرتاكم البيولوجي والثبات ()Persistent, bioaccumulative, and toxic
 = SVHCمادة تثري القلق الشديد ()Substance of very high concern
 = POPملوث عضوي ثابت ()persistent organic pollutant
[ ]1مل ترد بيانات بشأن االستخدام يف قاعدة البيانات املدرجة ولكنها جرى التطرق إليها بالتفصيل يف  .2020 ECHAقاعدة البياناتecha.europa.eu :
يئايميك داوم ىلع يوتحت ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف ئطاوشلا ىلع اهيلع رثعُي يتلا ةيكيتسالبلا تايركل ا
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البنفسجية أكرث من غريها ،ويحتوي الجدول رقم  1عىل ملخص ملعلومات بشأن إىل مجموعة رصد الكريات البالستيكية الدولية لتقوم بتحليلها .تحلل املجموعة
خمس عينات فرعية وتستخدم القيمة الوسيطة لتصنيف تراكيز مركبات ثنايئ
مثبتات األشعة فوق البنفسجية العرشة التي تضمنتها هذه الدراسة.
الفينيل متعدد الكلور ضمن مستويات مختلفة من التلوث وإنشاء قاعدة بيانات
امللوثات الكيميائية التي تُ تز إىل املواد البالستيكية
للقيم من كافة أرجاء العامل .وقد تبني أن الوسيط مرتابط بشكل جيد مع الرتاكيز
املوجودة يف بلح البحر كام قاسها برنامج رصد بلح البحر ،وهو برنامج رصد تأسس
تتضمن املواد الكيميائية التي ال تتم إضافتها بشكل متعمد إىل الكريات ولكن
ميكن لها أن متتز إىل املواد البالستيكية يف البيئة :امللوثات العضوية الثابتة القدمية يف سبعينات القرن املنرصم (.)Takada and Yamashita 2016
مثل مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور ( .)Yamashita et al. 2018لقد
ومن املصادر الشائعة ملركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور يف البيئة يف الوقت
جرى استخدام مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور يف عدة تطبيقات مختلفة ،مبا الراهن هناك اإلنتاج غري املتعمد يف عدة قطاعات صناعية مختلفة ،مثل الطالء
يف ذلك املحوالت واملبادالت الحرارية والورق واملواد البالستيكية وزويت التشحيم ( ،)Anh et al. 2021والترسب من املحوالت الكهربائية واملواقع امللوثة،
والطالء ( .)Erickson and Karley 2011تتكون مركبات ثنايئ الفينيل متعدد والتخلص من النفايات اإللكرتونية وإعادة تدويرها .وقد أث ّر هذا األخري بشكل
خاص عىل البلدان اآلسيوية األقل تصنيعاً والتي تلقت ،إىل ما قبل عام  ،2017أكرث
من مثانني باملائة من النفايات اإللكرتونية العاملية ( .)Lu et al. 2021عالوة
عىل ذلك ،ومبا أن العديد من األبنية قد بُنيت قبل فرض الحظر ،فإن مركبات ثنايئ
الفينيل متعدد الكلور غالباً ما تظهر يف الهواء الداخيل ،مبا يف ذلك الهواء الداخيل
يف أبنية املدارس ،وهو ما يدعو للقلق ألن األطفال أكرث حساسية لآلثار السمية
املرتبطة مبركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور ( .)Marek et al. 2017باإلضافة
إىل ذلك ،تتواجد مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور كملوثات قدمية يف البيئة،
وغالبا ً ما ترتاكم يف الرواسب حيث ميكنها إعادة التعلق يف عمود املاء (Ogata,
.)2009

الكلور من مائتي وتسع متجانس ،يتواجد حوايل مائة وثالثون منها (مركبات
ثنايئ إىل عشاري الفينيل متعدد الكلور) يف الخالئط التجارية .وبني عامي 1930
و ،1930تم إنتاج أكرث من  1.3مليون طن من خالئط مركبات ثنايئ الفينيل
متعدد الكلور التقنية ( .)Breivik et al. 2007وبسبب سميتها وثباتها البيئي،
جرى إيقاف إنتاج مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور يف اليابان يف بادئ األمر
عام  ،1972ثم يف الواليات املتحدة عام  ،1977ويف البلدان األخرى بحلول 1993
( ،)Breivik et al. 2007وذلك بعد إدراجها ضمن قامئة املواد «االثنتا عرشة
القذرة» ،وهي مجموعة من املواد الكيميائية التي ُصنفت عىل أنها ملوثات
عضوية ثابتة وجرى حظرها أو تقييدها وفقاً ملعاهدة ستوكهومل (برنامج األمم
املتحدة للبيئة .)2001
ويف يومنا هذا ،ال تزال مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور موجودة يف البيئة عىل
الرغم من حظرها يف معظم البلدان الصناعية ( .)Lu et al. 2021ومنذ عام
 ،2005تستخدم مجموعة رصد الكريات البالستيكية الدولية ( )IPWالكريات
البالستيكية املوجودة عىل الشواطئ من أجل تحليل مركبات ثنايئ الفينيل متعدد
الكلور ورصدها(  (Takada and Ya�( )http://www.pelletwatch.org
 .)mashita 2016, IPW 2021يرسل أشخاص من كافة أرجاء العامل الكريات
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ترتبط مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور بعدة أرضار صحية عىل البيئة وصحة
اإلنسان .ويف عام  ،2015جرى تصنيفها عىل أنها مادة مرسطنة بالنسبة
إىل البرش (الوكالة الدولية ألبحاث الرسطان.)2015 ،عالوة على ذلك،
وعلى الرغم من حظرها منذ سنوات عديدة ،فقد أظهرت دراسة يف عام
 2018بأنها ال تزال تهدد قابلية البقاء عىل املدى الطويلة للحيتان القاتلة
( .)Desforges et al. 2018كام تتواجد بكرثة يف الطيور البحرية (�Ya
 ،)Yamashita et al. 2021 ,mashita et al. 2018ووجدت دراسة عاملية
ملركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور يف الطيور البحرية تركيزات ترتاوح بني  1إىل
 60,000نانوغرام/غرام دهون (.)Yamashita et al. 2018
عىل الرغم من أن تأثري ابتالع الكائنات الحية للمواد البالستيكية امليكروية التي
امتزت مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور ،ومدى أهمية هذا املسار مقارنة
باملسارات األخرى ،مل يتم توضيحها بشكل كامل ،فقد أظهرت إحدى الدراسات
بأن مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور ميكن أن تنتقل إىل أنظمة محاكية لألمعاء
تبي أن هذا االنتقال ثنايئ الطور
النظيفة يف دودة اللوغو وسمك القد ،ولكن ّ
( ،)Nor & Koelmanns, 2019مبعنى أنه يف حال امتلك الكائن الحي عبئاً أقل
من مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور يف جسمها ،فستنتقل من املواد البالستيكية
إىل الكائن الحي ،ولكن إذا امتلك الكائن الحي عبئاً أعىل ،فستنتقل من الكائن
الحي إىل املواد البالستيكية .وبالتايل ،ميكننا افرتاض بأن الكريات ذات الرتاكيز العالية
من مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور تقوم بنرش تلك املركبات إىل الكائنات
الحية/املناطق ذات التلوث األقل ،وقد أظهرت دراسات حول الطيور البحرية بأن
املواد الكيميائية ميكن أن تنتقل من املواد البالستيكية امليكروية التي تم ابتالعها
(.)Tanaka et al. 2020

مادية أعىل من كثافة مياه البحر) أو ألنها تتعرض إىل العوامل الجوية وتنمو عليها
مصادر الكريات البالستيكية وسبل انتقالها
ينتهي املطاف بالكريات البالستيكية يف البيئة بسبب االنسكابات املستمرة عىل بعض األشياء ( ،)Karlsson et al. 2018bأو ألنها تتشابك مع حطام آخر.
نطاق صغري وبسبب االنسكابات األكرب جراء الحوادث .ميكن أن تصل االنسكابات
صغرية النطاق إىل ماليني الكريات سنويا ًّ ،من موقع إنتاج واحد فحسب ،وقد الهدف
جرى ربطها بغياب اإلجراءات الوقائية ومحدودية املحاسبة يف القطاع الصناعي يتمثل هدف هذه الدراسة يف تقيص وجود وتركيز مركبات ثنايئ الفينيل متعدد
الكلور املمتزة ومثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول املضافة أو املمتزة
(.)Karlsson et al. 2018a
يف عينات الكريات البالستيكية التي تم جمعها من الشواطئ .سيتم استخدام
أما االنسكابات األكرب ،فهي غالباً بسبب حوادث تحصل أثناء النقل .تؤثر هذه النتائج لتسليط الضوء عىل املخاوف املتعلقة باملواد الكيميائية املرتبطة بالكريات
تلوث البيئة واملساهمة يف وضع توصيات حول الحد من التلوث
االنسكابات عىل أجزاء كبرية من املناطق الشاطئية وغالباً ما تكون محاوالت البالستيكية والتي ّ
التنظيف قامئة عىل املتطوعني بشكل جزيئ أو إىل حد كبري .يف عام  2012خارج البيئي الناجم عن الكريات البالستيكية وامللوثات الكيميائية املرتبطة بها.
هونغ كونغ ،انسكب مائة وخمسون طن من الكريات البالستيكية إىل املحيط
( .)Rochmann, 2013بقي املتطوعون ينظفون الشواطئ يف تلك املنطقة ملدة
ثالثة أشهر بعد ذلك .ومع ذلك ،وبعد ست سنوات ،عُرث عىل أكوام كبرية من الكريات
البالستيكية عىل تلك الشواطئ ذاتها ( .)Gravier and Haut, 2020بغض
النظر فيام إذا كان التلوث يحصل ج ّراء انسكابات صغرية مستمرة أم انسكابات
كبرية عرضية ،فسيشكل تنظيف املواد البالستيكية ،واملواد الكيميائية املرتبطة بها،
تحدياً كبريا ً.

الصورة:
Unsplash.com, Sören Funk,

يعني مبدأ امل ِّلوث هو من يدفع بأن الجهة املسؤولة عن التلوث يجب أن
تعالجه أيضاً .تدخل الكريات البالستيكية إىل البيئة حتى قبل أن تصبح منتجات
بالستيكية ،وبالتايل تقع مسؤولية ذلك التلوث عىل عاتق امل ُن ِتج أو املقاول الفرعي
الذي قام بنقلها و/أو تخزينها .هناك أيضاً عدة سياسات ولوائح تنظيمية دولية
وإقليمية ميكن مناقشتها فيام يخص تلوث الكريات البالستيكية (بالنسبة إىل
االتحاد األورويب ،تم مراجعتها جزئياً من قبل املفوضية األوروبية عام ،)2013
( .)Stensgaard et al. 2017, and Karlsson et al. 2018aتستند مالءمة
السياسات بشكل جزيئ إىل السياق الذي انطلقت فيه الكريات (أي عىل اليابسة أو
يف البحر) ،وبشكل جزيئ أيضاً إىل ما تحتويه ،وبشكل جزيئ كذلك إىل ما إذا كانت
تعترب قاممة أو انبعاثات صناعية أو نفايات أو منتجات.
من الناحية العملية ،غالباً ما تكون الحلول ملنع التلوث البيئي من الكريات
البالستيكية واضحة جدا ً .تتضمن الحلول املقرتحة التكنيس يف مواقع اإلنتاج
والتخزين وإنشاء حواجز مثل األسوار و/أو املرشحات .عىل الرغم من ذلك ،تعد
الترسبات املستمرة والعرضية أمرا ً شائعاً وكثريا ً ما يُعرث عىل الكريات البالستيكية
يف البيئية.
حاملا تصبح يف البيئة ،ميكن أن تعلق الكريات العامئة عــى الشواطئ
بالقرب من املكان الــذي انطلقت منه ( )Karlsson et al. 2018aويف
العشب البحري ( ،)Carmen et al. 2021ولكن ميكن للكريات واملــواد
الكيميائية املرتبطة بها أن تسافرا إىل مسافات بعيدة عن املكان الذي
انطلقت منه .حيث عُ ــر عىل الكريات البالستيكية يف كافة أرجــاء العامل
( ،)Fidra 2021, International Pellet Watch 2021وغالباً ما تكون عىل
شواطئ ليست قريبة إىل مصانع إنتاج املواد البالستيكية.
عالوة عىل ذلك ،تغرق الكثري من القطع البالستيكية العامئة يف نهاية املطاف .وقد
يعود ذلك إىل الخصائص املادية للقطع البالستيكية بحد ذاتها (أي أنها متتلك كثافة

يئايميك داوم ىلع يوتحت ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف ئطاوشلا ىلع اهيلع رثعُي يتلا ةيكيتسالبلا تايركل ا
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املنهج
تم جمع الكريات الشاطئية يف واحد وثالثني بلدا ً .وقد قامت املنظامت املشاركة يف من التعرض للعوامل الجوية وبالتايل ميكن اختيار الكريات التي وصلت إىل درجة
الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات بعمليات الجمع .حيث بحثت تلك املنظامت معينة من االصفرار ليتم تحليلها من خالل مقارنتها مع معايري املخرب الداخلية (كام
هو موصوف يف .)Ogata et al. 2009
عن الكريات البالستيكية عىل الشواطئ الرملية عىل امتداد خط املد العايل.
جرى جمع أكرث من مائة كرية بالستيكية يف كل موقع .ثم غُلّفت العينات يف ورق
ألومينيوم وتم إرسالها إىل مخرب  VSCHTيف جمهورية التشيك ،حيث جرى فرز
كافة العينات وإرسالها بعد ذلك إىل مخرب الجيوكيمياء العضوية يف جامعة طوكيو
للزراعة والتكنولوجيا يف اليابان .ومن بني العينات التي تم جمعها ،جرى تحليل أربع
وعرشين منها بحثاً عن مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور واثنني عرشين منها بحثاً
عن مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول (الجدول.)2
ويف املخرب يف اليابان ،وقبل تحليلها ،تم فرز الكريات باستخدام مطياف قريب من األشعة
تحت الحمراء ()Plascan-WTM OPG Research Inc., Tokyo, Japan
إىل بويل إيثيلني ( )PEوبويل بروبيلني ( )PPوغريهام من البوليمرات .تم استبعاد
الكريات املصبوغة من التحليل بغية تحليل الكريات التي متتلك مجاالت متجانسة

تم أخذ حوايل مائة كريّة من كل موقع .ثم جرى تصنيفها وفقاً للتصنيف أعاله.
ومن بني الكريات التي امتلكت املستوى الصحيح من االصفرار وجرى التحقق من
أنها تتكون من البويل إيثيلني ،تم أخذ خمس عينات فرعية من خمس كريات لكل
موقع يك يتم تحليلها .جرى تحضري املستخلصات من الكريات باستخدام الهكسان.
تم تعريض املستخلصات لألستلة ،وتال ذلك التجزئة باستخدام عمود هالم السيليكا
يف االسترشاب (الكروماتوغرافيا) .تم تحديد كميات مركبات ثنايئ الفينيل متعدد
الكلور (من رباعي إىل تساعي متجانسات  )CBيف أجزاء ال قطبية وذلك باستخدام
مطياف كتلة صائد لأليونات م ّجهز بجهاز استرشاب غازي ( .)GC-MSتم تحديد
كمية ثالثة عرش متجانساً ( CBرقم ،138 ،153 ،105 ،118 ،149 ،110 ،101 ،66
 .)206 ،170 ،180 ،187 ،128ميكن االطالع عىل تفاصيل أسلوب قياس مركبات
ثنايئ الفينيل متعدد الكلور يف .)2009( Ogata et al.

جمع العينات :متت غربلة النفايات البالستيكية عند خط املد بحثاً عن كريات بالستيكية .جرت تعبئة مائة كرية من كل موقع يف عبوة ،ثم تم وضع ملصق تعريفي عليها وإرسالها
ليتم فحصها .الصورEarth Thailand :
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الجدول رقم  .2نظرة عامة عىل العينات
البلد

املوقع

األرجنتين

Av. Félix U. Camet 1629 Mar del Plata

أسرتاليا
بنغالديش
كوستا ريكا

تم أخذ العينة من قبل

Bios Quilmes

خط العرض

خط الطول

’’W 057°32’26’’ S 37°58’ 54

BUV

PCB

x

x

بوينس آيرس ،األرجنتني
خليج مينيم
شاطئ كاالتويل
شاطئ مانتاس

NTN

’’S 32°01’27

ESDO

’’E 092°02’52’’ N 21°14’02

Rapal

’’W 084°39’45’’ N 09°42’22

غينيا

بيناريس

Carbone Guinée

’’W 13°36’29’’ N 09°34’24

x

aciamaJ
كينيا
ماليزيا
املكسيك

فورت كالرنس
شاطئ باوباب
مضيق بينانغ
شاطئ سانشيز ماغاالنز يف كارديناس

CARPIN

’’W 076°53’00’’ N 17°54’34

x
x
x
x

x
x
x
x

املغرب
نيوزيالند/
أوتياروا
نيجريا
الفلبني
بولندا

شاطئ غاي فيل
مصب آفون هيثكوت

x
x

جمهورية
الكونغو
السنغال
رسيالنكا
تنزانيا
تايالند
تايالند
تونس
تركيا
الواليات املتحدة

شاطئ فينيام
شاطئ باسيكو
بودايب

’’E 115°46’15

’’E 39°52’28

x
x
x

x
x
x
x

CJGEA

’’S 03°37’27

CAP

’’E 100°19’35’’ N 05°25’36

Asociación Ecológica
Santo Tomás

’’W 093°50’38’’ N 18°18’02

AMSETox

’’W 006°56’49’’ N 33°56’14

Algalita

’’S 43°32’47

x
x

FOCONE

’’E 007°08’03’’ N 04°24’16

x

x
x
x

’’E 172°42’50

’’E 120°57’16

Ecowaste Coalition

’’N 14°35’21

Buy Responsibly
Foundation

’’E 016°58’45’’ N 54°37’33

x

شاطئ سوفاج

AED

’’S 04°49’18

’’E 011°51’00

x

x

شاطئ هان ماريناس
كولومبو
شاطئ كوكو
شاطئ بانغ ساين
شاطئ ماي رام فوينغ
شاطئ غوليت
شاطئ أوزونكوم
كوكس كريك يف والية تكساس

ADEC

’’N14°42’45

’’W 017°25’50

CEJ

’’E 079°52’09’’ N 06°58’28

TABIO

’’E 39°17’01’’ S 06°46’28

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

’’E 100°54’08

EARTH

’’N 13°17’54

EARTH

’’E 101°24’53’’ N 12°35’32

AEEFG

’’E 010°29’03’’ N 36°59’42

x
x
x
x

HEAL

’’N 41°10’14

’’E 029°38’10

Wild at Heart Legal
Defence Association

’’N 28°41’19

W 096°31’43

’’N 16°5’29

’’E 108°09’04

CGFED
شاطئ نغوين تات ثانه
فيتنام
 = VUBمثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول ()srezilibats VU elozairtozneB
 = BCPمركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور ()slynehpiB detanirolhcyloP

تم قياس مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول يف أجزاء قطبية بواسطة جهاز  UV-327و UV-328بالنسبة إىل اسرتداد املعايري املقابلة ذات العالمة النظريية،
استرشاب غازي مجهز مبطياف كتلة ( .)Agilent 7890A/5977 ;GC-MSبينام مل يتم تصحيح مثبتات األشعة فوق البنفسجية األخرى بالنسبة إىل االسرتداد.
ميكن االطالع عىل تفاصيل أسلوب التحليل يف .)2021( Yamashita et al.
جرى صنع كرسات مكررة ملستخلصات الحبيبات للتحقق من قابلية إعادة اإلنتاج
جرى قياس كافة مثبتات األشعة فوق البنفسجية باستخدام وضع رصد أيونات االنحراف املعياري النسبي للقيم التحليلية التي تقل عن خمسة باملائة بالنسبة
محدد وتم تحديد كميتها بناء عىل منطقة الذروة .تم تصحيح تراكيز  UV-326و لكل من مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور ومثبتات األشعة فوق البنفسجية
بنزوتريازول .وبلغت نسبة االسرتداد أكرث من مثانني باملائة بالنسبة إىل كال صنفي
يئايميك داوم ىلع يوتحت ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف ئطاوشلا ىلع اهيلع رثعُي يتلا ةيكيتسالبلا تايركل ا
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نسبة العينات الفرعية التي لديها تراكيز أقل من الرتكيز األقل

ومن أجل مقارنة الرتاكيز مع عينات سابقة ،جرى استخدام القيم الوسيطة .وقد
ُوجد سابقاً بأن القيم الوسيطة لخمس عينات فرعية مرتبطة بالرتاكيز املوجودة يف
بلح البحر ( .)Ogata et al. 2009باإلضافة إىل ذلك ،فإنها تستبعد الرتاكيز العالية
العشوائية ( ،)Yamashita et al. 2019مام يجعلها أكرث متثيالً للتلوث املحيل.

90%
80%
70%
60%

)(>LOQ

املركبات .جرى مترير عينة إجرائية فارغة يف كل مجموعة من العينات الخمس.
تقل ثالث مرات عن
يعرف الرتكيز األقل ( )LOQعىل أنه القيم التحليلية التي ّ
ّ
العينة الفارغة .فبالنسبة ملجموعة مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور الثالث عرشة
كان الرتكيز األقل  0.3نانوغرم/غرام بشكل عام .وبالنسبة ملثبتات األشعة فوق
البنفسجية بنزوتريازول تراوح الرتكيز األقل بني  0.5نانوغرام/غرام-كرية بالنسبة
إىل  UV-320وحتى  13نانوغرام/غرام بالنسبة إىل .UV-328

100%
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0%

UV-320

UV-350

UV-329

UV-328

UV-234

UV-PS

UV-9

UV-327

UV-326

تم العثور عىل كافة مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول التي جرى تحليلها
يف عينات فرعية من كافة املواقع .وعُرث عىل كافة مثبتات األشعة فوق البنفسجية يف
معظم العينات الفرعية (الشكل رقم  .)1وكانت الرتاكيز األعىل يف العينات الفرعية
املأخوذة من املغرب وجامايكا والكونغو (الشكل رقم  .)3أما بالنظر إىل القيم
الوسيطة ،نجد أعىل الرتاكيز يف الكونغو وتنزانيا والسنغال.

UV-P

مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول

مجموع عرشة مثبتات أشعة فوق بنفسجية
بنزوتريازول )نانوغرام/غرام(

النتائج

الشكل رقم  .1مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول يف عينات الكريات.

وسيط )إحصاء(

متوسط حسايب

500
400
300
200

تم قياس مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول يف ما مجموعه مائة وعرش
عينات ( .)5×22حيث جرى تحليل كل عينة فرعية بحثاً عن عرشة مثبتات أشعة
0
فوق بنفسجية مختلفة .عُرث عىل كافة مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول
التي جرى تحليلها يف عينات فرعية من كافة املواقع .فقد عُرث عىل  UV-Pيف كافة
العينات الفرعية .وعرث عىل  UV-326إىل  ،329و ،UV-9و UV-PSيف أكرث من
تسعني باملائة من العينات الفرعية .وعُرث عىل  UV-350و 320يف مثانني وسبعني الشكل رقم  .2قيم املتوسط والوسيط من كافة العينات األعىل من الرتكيز األقل (.)LOQ
باملائة من العينات الفرعية عىل التوايل (الشكل رقم .)1
ذلك أسرتاليا ( 528نانوغرام/غرام) والسنغال ( 520نانوغرام/غرام) وتنزانيا (751
وفيام يخص الرتكيب ،عُرث عىل  UV-327و UV-326و UV-9بأعىل الرتاكيز .كام
نانوغرام/غرام) والكونغو ( 1258نانوغرام/غرام).
كان لها أعىل القيم املتوسطة والوسيطة (الشكل رقم .)2
100

UV-320

UV-350

UV-329

UV-328

UV-234

UV-PS

UV-9

13

UV-327

بالنسبة إىل معظم البلدان ،كانت أقل إجاميل تراكيز مثبتات األشعة فوق البنفسجية
بنزوتريازول جرى قياسها دون مستوى خمسامئة نانوغرام/غرام .ويُستثنى من

UV-326

يف العينات الفرعية من املغرب وجامايكا والكونغو (الشل رقم  .)3وتلك البلدان
الثالثة هي ذاتها البلدان التي متتلك أعىل قيمة متوسطة .وبالنظر إىل املستويات
الوسطية إلجاميل تراكيز مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول ،نجد أن أعىل
الرتاكيز يف العينات من الكونغو وتنزانيا والسنغال.

UV-P

تم العثور عىل أعىل إجاميل من تراكيز مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور

احتوت كافة العينات الفرعية املائة والعرشين عىل مركبات ثنايئ الفينيل متعدد
الكلور ،وتواجدت متجانسات مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور يف عينات من
كافة املواقع (الشكل رقم  .)4كانت العينات من السنغال وتونس شديدة التلوث
(الشكل رقم  .)6بينام احتوت العينات من تنزانيا والكونغو واملغرب عىل تراكيز
تراوحت من ملوثة بشكل معتدل إىل شديدة التلوث (الشكل رقم .)6

يئايميك داوم ىلع يوتحت ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف ئطاوشلا ىلع اهيلع رثعُي يتلا ةيكيتسالبلا تايركل ا
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مجموع عرشة مثبتات أشعة فوق بنفسجية
بنزوتريازول )نانوغرام/غرام(
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الشكل رقم  .3تراكيز عرشة مثبتات أشعة فوق بنفسجية بنزوتريازول يف عينات فرعية من الكريات من بلدان مختلفة.
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الشكل رقم  .4عدد متجانسات مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور التي تم اكتشافها يف العينات (من أصل ثالث
عرشة تم قياسها).
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جرى قياس مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول يف ما مجموعه مائة وعرش البالستيكية الدولية ،فستُعترب عندها عدة عينات فرعية ووسيط الكريات من
عينة فرعية ( .)5×22حيث جرى تحليل كل عينة فرعية بحثاً عن عرشة مثبتات السنغال وتونس عىل أنها شديدة التلوث (الشكل رقم .)5
أشعة فوق بنفسجية بنزوتريازول مختلفة.
إن املستوى األسايس للتلوث مبركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور ،واملشتق من النقل
جرى قياس مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور يف ما مجموعه مائة وعرشين الجوي واالنتقال بعيد املدى ملركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور عند امتزازها إىل
عينة فرعية ( .)5×24ففي كل عينة فرعية ،تم قياس ثالثة عرش متجانس مركبات القطع البالستيكية العامئة ،يبلغ  10نانوغرام/غرام .يف هذه الدراسة ،كانت هناك
ثنايئ الفينيل متعدد الكلور مختلف .احتوت كافة العينات الفرعية عىل مركبات عينات من ثالثة مواقع تتوافق تراكيزها مع املستويات األساسية ،وعُرث عليها يف
ثنايئ الفينيل متعدد الكلور ضمنها ،بينام تواجدت كافة متجانسات مركبات ثنايئ بنغالديش ( 2-1نانوغرام/غرام) ،شاطئ باوباب ،كينيا ( 9-3نانوغرام/غرام) وفيتنام
الفينيل متعدد الكلور التي تم قياسها يف عينات من كافة املواقع (الشكل رقم  10-1( .)4نانوغرام/غرام) (الشكل رقم .)6
احتوت مثانٍ وستون من كافة العينات الفرعية عىل مستويات قابلة لالكتشاف
يف األرجنتني ( 16-3نانوغرام/غرام) ،كوكس كريك يف والية تكساس ،الواليات املتحدة
لكافة متجانسات مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور الثالثة عرش .وفيام يخص
( 18-1نانوغرام/غرام) ،تايالند ( 12-9نانوغرام/غرام) ،تركيا ( 23-6نانوغرام/غرام)،
تركيب مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور (امللحق  )#كانت متجانسات خاميس
ماليزيا ( 35-8نانوغرام/غرام) ،كوستاريكا ( 45-3نانوغرام/غرام) تراوحت الرتاكيز
وسدايس وسباعي ( BCأي )180 ,138 ,CB110 :هي السائدة بشكل عام .ويشابه
ملوث إىل قليل التلوث .يف تايالند ( 68-9نانوغرام/
هذا النمط األمناط التي لوحظت يف الكريات من مواقع أخرى يف العامل (عىل سبيل يف العينات الفرعية من غري ّ
غرام) تراوحت الرتاكيز من غري ملوثة إىل ملوثة بشكل معتدل.
املثالHosoda et al. 2014 :؛ Mizukawa et al. 2013؛ .)Yeo et al. 2015
حيث اختلف الرتكيب املفصل بني املواقع .ولكن رأينا غلبة ِل  CB-138و CB-180يف نيجريا ( 37-15نانوغرام/غرام) وبولندا ( 43-10نانوغرام/غرام) احتوت كافة
يف معظم العينات وخاصة يف العينات التي متتلك تراكيز عالية من مركبات ثنايئ العينات الفرعية عىل تراكيز قليلة التلوث.
الفينيل متعدد الكلور ،أي تلك من السنغال وتونس وتنزانيا .ففي الكريات من تلك
البلدان ،شكّل  CB-138أكرث من خمسني باملائة من اإلجاميل يف معظم العينات .يف سرييالنكا ( 65-11نانوغرام/غرام) وغينيا ( 82-31نانوغرام/غرام) واملكسيك
( 83-11نانوغرام/غرام) تراوحت الرتاكيز بني قليلة التلوث ومعتدلة التلوث .ويف
تراوح إجاميل تراكيز مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور (مجموع املتجانسات جاميكا ( 286-10نانوغرام/غرام) ونيوزيالندا/أوتياروا ( 442-42نانوغرام/غرام)
الثالثة عرش) يف عينات الكريات التي تم تحليلها بني  1إىل  4188نانوغرام/غرام .تراوحت الرتاكيز من قليلة التلوث إىل عالية التلوث.
أما بالنسبة إىل التصنيفات الدولية املستخدمة من قبل مجموعة رصد الكريات

تراكيز مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور (نانوغرام/غرام-كرية)
إجاميل مركبات ثنايئ الفينيل تصنيف مركبات ثنايئ
متعدد الكلور )نانوغرام/غرام( الفينيل متعدد الكلور
ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﻠﻮث
>500
ﻣﺮﺗﻔﻊ اﻟﺘﻠﻮث
200-500
ﻣﻌﺘﺪل اﻟﺘﻠﻮث
50-200
ﻃﻔﻴﻒ اﻟﺘﻠﻮث
10-50
ﻏري ﻣﻠﻮث )ﻣﻠﻮث ﻣﺤﻠﻴﺎً(
>10

الشكل رقم  .5تركيز مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور (نانوغرام/غرام ،قيم الوسيط) يف كريات الراتنج البالستيكية حول العامل ،مبا يف ذلك عينات من الدراسة الحالية.
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الشكل رقم  .6مجموع مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور الثالثة عرش يف الكريات لجميع البلدان.
يف األسفل :القيم دون  005نانوغرام/غرام .يف األعىل :تم تعديل القيم بحيث تتضمن املستويات العليا التي جرى اختبارها.
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(146-90

كانت العينات الفرعية من الفلبني ( 116-62نانوغرام/غرام) وأسرتاليا
نانوغرام/غرام) معتدلة التلوث .يف تنزانيا ( 238-135نانوغرام/غرام) والكونغو
( 294-76نانوغرام/غرام) واملغرب ( 1570-135نانوغرام/غرام) تراوحت
الرتاكيز من معتدلة التلوث إىل عالية التلوث ،ويف تونس ( 1570-135نانوغرام/
غرام) تراوحت من معتدلة التلوث إىل شديدة التلوث .يف السنغال (4188-373
نانوغرام/غرام) كانت جميع العينات الفرعية إما عالية أو شديدة التلوث.

مستويات مجتمعة من التلوث

تفاصيل نتائج املستويات املجتمعة من التلوث

الشكل رقم  .7شاطئ يف الكونغو تم أخذ العينات منه بواسطة .AED Congo

ال يبدو أن تراكيز مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزتريازول ومركبات ثنايئ الفينيل
متعدد الكلور يف املواد البالستيكية تتامىش بالرضورة مع مستويات التلوث عىل
الشاطئ .ففي غينيا عىل سبيل املثال ،كان الشاطئ الذي تم أخذ العينات منه
يحتوي عىل كميات كبرية من التلوث البالستييك لدرجة أن هذا التلوث كان يغطي
أجزاء واسعة من الشاطئ ذاته (الشكل رقم  ،)8ولكن تراكيز مثبتات األشعة فوق
البنفسجية بنزوتريازول ومركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور كانت منخفضة
باملقارنة مع العينات األخرى (تراكيز من قليلة إىل معتدلة التلوث مبركبات ثنايئ
الفينيل متعدد الكلور).
أما الشاطئ الذي تم أخذ العينات منه يف الكونغو ،فلم يكن هناك كثري من التلوث
املريئ (الشكل رقم  ،)7ولكن عينات الكريات هناك كانت من بني أعىل تراكيز
مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول من الكريات التي جرى تحليلها
(الشكل رقم .)3

الشكل رقم  .8شاطئ يف غينيا تم أخذ العينات منه بواسطة .Carbone Guinée
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نقاش
يف هذه الدراسة ،جرى تحليل وجود ملوثات عضوية ثابتة مضافة وممتزة ،وهي
مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول ومركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور
عىل وجه التحديد ،يف عينات كريات بالستيكية جرى أخذها من شواطئ من كافة
أنحاء العامل .تم العثور عىل كافة مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول
ومركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور يف عينات من جميع املواقع.

مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول

جرى تحليل عرشة مثبتات أشعة فوق بنفسجية بنزوتريازول مختلفة يف عينات
من اثنني وعرشين بلدا ً .وعىل الرغم من العثور عىل كافة مثبتات األشعة فوق
البنفسجية بنزتريازول يف عينات من جميع املواقع ،إال أن تراكيزها كانت مرتفعة
عىل وجه الخصوص يف الكونغو وتنزانيا والسنغال واملغرب وجامايكا.

تراوحت تراكيز مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول املنفردة يف هذه
الدراسة بني  1إىل  5802نانوغرام/غرام-كريّة .ويف دراسة سابقة حول حطام
الشواطئ ،التي جرى جمعها يف كوريا الجنوبية ،تراوحت تراكيز مثبتات األشعة
فوق البنفسجية بنزوتريازول بني  0.3إىل  81,700نانوغرام/غرام .بينام احتوى
حطام الشاطئ يف والية هاواي تراكيز تراوحت بني  0.2إىل  1,130ميكروغرام/غرام
( 1,130,000-200نانوغرام/غرام) .ولكن كلتا هاتني الدراستني عاينتا منتجات
بالستيكية أو أجزاء من منتجات بالستيكية.
وفيام يخص تركيب مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول ،بلغ أعىل تركيز يف
عينة فرعية ( 5,082نانوغرام/غرام) وأعىل متوسط تركيز ( 430نانوغرام/غرام)
وكان ذلك ِل  UV-327والذي عُرث عليه يف مائة وثالثة عينات من أصل مائة وعرش
عينات .لقد تم إدراج  UV-327كامدة ضارة بالحياة املائية وله تأثريات طويلة
املدى ،كام يخضع للتقييم بشأن الثبات والرتاكم البيولوجي والسمية (وكالة املواد
الكيميائية األوروبية  .)2021عرثت دراسات سابقة عىل  UV-327يف بالزما بايك
الشاملية ( )Lu et al. 2016باإلضافة إىل الحطام البالستييك (,Rani et al. 2017
.)Tanaka et al. 2020a
ومن ناحية أخرى ،بلغ أعىل وسيط تركيز ( 80نانوغرام/غرام) يف  ،UV-9والذي عرث
عليه يف مائة واثنتني من أصل مائة وعرشة عينات جرى تحليلها .تم إدراج UV-9
كامدة سامة جدا ً بالنسبة إىل الحياة املائية مع تأثريات طويلة املدى ويخضع للتقييم
بالنسبة إىل الثبات والرتاكم البيولوجي والسمية (وكالة املواد الكيميائية األوروبية
 .)2021كام بينت الدراسات بأن  UV-9ميكن أن يكون له تأثريات إسرتوجينية
(.)Feng et al. 2020
كام عُرث عىل  UV-Pيف كافة العينات التي تم تحليلها ،حيث يعد ،كام هو الحال
بالنسبة إىل  ،UV-9ساماً جدا ً بالنسبة إىل الحياة املائية وله تأثريات طويلة املدى.
كام يخضع للتقييم كامدة كيميائية ثابتة ومرتاكمة بيولوجياً وسامة (وكالة املواد
تبي بأنه يحفز النشاط األسرتوجيني يف الدراسات
الكيميائية األوروبية  .)2021وقد ّ
املختربية والحاسوبية ( .)Feng et al. 2020وقد عُرث عليه سابقاً يف زيت غدة
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الزمىك لدى الطيور البحرية ( .)Yamashita et al. 2021وقد أظهرت الدراسات
بأنه يستطيع تنشيط مسار مستقبالت أريل الهيدروكربونات يف سمك الزرد
( ،)Feng et al. 2014كام يُظهر نشاط ربيطة ملستقبالت أريل الهيدروكربونات
لدى البرش .حيث يعد مسار مستقبالت أريل الهيدروكربونات عبارة عن مسار غالباً
ما يشرتك يف كيفية تأثري امللوثات البيئية عىل الحيوانات .فقد يعمل كمحفز لعدة
أنواع من التأثريات مثل عدم التوازن الهرموين وعدم توازن االستقالب واألنشطة
الرسطانية والتأثريات التنموية .كام ميتلك  UV-Pإمكانية للرتاكم البيولوجي
( )Nagayoshi et al. 2015كام أظهر نشاطاً معادياً ملستقبالت األندروجني
ونشاطاً مناهضاً ملستقبالت األسرتوجني ( ،)Sakuragi et al. 2021مام يعني
أن بإمكانه إحداث اضطراب يف التوازن الهرموين من خالل التفاعل مع مستقبالت
األسرتوجني واألندروجني بطرق مختلفة.

مبا أن كافة مثبتات األشعة فوق البنفسجية
بنزوتريازول تم اكتشافها يف عينات من جميع
املواقع ومبا أنها ترتبط بعدة أرضار عىل صحة
اإلنسان والبيئة ،فإن هذا ُيظهر بأن املشاكل
املرتبطة بـِ  UV-328موجودة أيضاً يف مثبتات
األشعة فوق البنفسجية األخرى املشابهة.
عُرث عىل ثاين أعىل وسيط ( 67نانوغرام/غرام) ومتوسط ( 193نانوغرام/
غــرام) يف  .UV-326حيث عُرث عىل  UV-326يف مائة وثــاث عينات من
أصــل مائة وعــر عينة ويخضع للتقييم حالياً فيام يخص ثباته وتراكمه
البيولوجي وسميته (وكالة املواد الكيميائية األوروبية) .وقد عُرث عليه سابقاً
يف عينات من أكباد الفقمة القطبية ( ،)Lu et al. 2019وزيت غدة الزمىك
يف الطيور البحرية ( )Yamashita et al. 2019والحطام البالستييك
( .)Rani et al. 2017, Tanaka et al. 2020وميكن ِل  ،UV-326كام
هو الحال مع  ،9-VUأن يقوم بتنشيط مسار مستقبالت أريل الهيدروكربونات
يف سمك الزرد ( .)Fent et al. 2014وكام هو الحال أيضاً مع  ،UV-9فقد
أظهر نشاط ربيطة ملستقبالت أريل الهيدروكربونات لدى البرش مع إمكانية للرتاكم
(.)Nagayoshi et al. 2015
وكــان ثالث أعــى متوسط تركيز يف  UV-328والــذي عُ ــر عليه يف مائة
وعينة واحــدة من أصــل مائة وعــر عينات .يخضع  UV-328للتقييم
كامدة عضوية ثابتة وقد عُرث عليه سابقاً يف عينات من الحطام البالستيكية
( .)Rani et al. 2017, Tanaka et al. 2020كام تم اكتشاف UV-
 328يف أنسجة الكبد لطائر الفوملار الشاميل يف القطب الشاميل (Lu et al.
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رومانياMare Nostrum :

 )2019باإلضافة إىل طائر الغاق طويل األذن ( )Lu et al. 2019bويف زيت
غدة الزمىك لدى الطيور البحرية ( )Yamashita et al. 2019وبالزما الدم
لدى الدولفني قــاروري األنف ( )Lu et al. 2016وعدة أنــواع من السمك
( .)Lu et al. 2019 ,Lu et al. 2016يعمل  UV-328كمضاد ملستقبالت
األسرتوجني ( .)Sakuragi et al. 2021وعند استقالبه ،تتغري سميته ويظهر نشاطاً
مضادا ً لألندروجني أكرث فعالية ( .)Zhuang et al. 2017وميكن أن يسبب تزايدا ً يف
إنتاج أنواع األوكسجني التفاعلية يف طحالب Chlamydomonas reinhardtii
( .)Giraudo et al. 2017كام ثبت أيضاً بأن  823-VUيقوم بحث نسخ
الربوتينات الريبوزومية يف سمك سلمون قوس القزح الصغري ،باإلضافة إىل تقليل
تنظيم الجينات املرتبطة باالستجابة املناعية (.)Giraudo et al. 2020

يف مثبتات األشعة فوق البنفسجية األخرى املشابهة .يف كثري من األحيان ،يجري
راء
تقييم املواد الكيميائية بشكل منفرد ،أي كل مادة عىل حدة .ويعد ذلك إج ً
بطيئاً ميكن أن يؤدي إىل أن يتم استبدال مادة كيميائية خطرة مبادة خطرة بشكل
مامثل بسبب نقص املعلومات بشأن تلك املادة بالذات .ولكن يف حال اتباع مقاربة
تستند إىل الصنف ،يتم تقييم املواد الكيميائية ذات الهيكلية والخصائص الكيميائية
املتشابهة سوياً .وبالنظر إىل أوجه التشابه العديدة بني مختلف مثبتات األشعة فوق
البنفسجية بنزوتريازول وحقيقة أنها متتلك تأثريات متشابهة ،فإنه من األفضل اتباع
منهج يستند إىل الصنف عوضاً عن منهج كل مادة عىل حدة.

مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور

مل يكن هناك ارتباط بني تراكيز مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزتريازول وتراكيز
مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور .ولكن ،وكام هو الحال مع مثبتات األشعة
فوق البنفسجية بنزوتريازول ،فقد جرى اختبار عينات من أربعة وعرشين بلدا ً
بحثاً عن ثالثة عرش متجانساً ملركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور حيث تم العثور
عىل كافة املتجانسات يف جميع املواقع .تراوحت الرتاكيز اإلجاملية من مستويات
أساسية يف بعض املواقع إىل قيم عالية للغاية باملقارنة مع عينات عاملية سابقة
(.)Hirai et al. 2011

يعد  UV-328مادة كيميائية سامة يصل نصف عمرها إىل عدة أشهر ،وقد قد
كشفت بعض الدراسات يف الرتبة بأن نصف عمرها يبلغ من تسع وسبعني إىل مائتان
وثالث وعرشون يوماً ( .)Lai et al. 2014كام متتلك كثافة أعىل من كثافة ماء
البحر ،أي يف حال جرى إطالق هذه املادة الكيميائية يف املسطحات املائية ،فإنها
سترتسب .ومع أن الرواسب قد تنتقل إىل مسافات بعيدة ،إىل أن ذلك يكون أبطاً من
انتقال املياه السطحية .ولكن ،ومبا أنه يتم إطالق  UV-328بشكل متكرر يف البيئة
عىل هيئة إضافة إىل مواد بالستيكية ذات كثافة منخفضة ،فقد ينتقل إىل مسافات
بعيدة مع انتقال املياه السطحية ،كام ب ّينت هذه الدراسة ،حيث عُرث عليه يف املواد احتوت معظم املواقع ،واحد وعرشين موقعاً من أصل أربعة وعرشين ،عىل تراكيز
البالستيكية عىل الشواطئ يف كافة أرجاء العامل.
ملركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور أعىل من  10نانوغرام/غرام-كرية .ويعني ذلك
عالوة عىل ذلك ،ومبا أن كافة مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول تم أنه ال بد أن يكون هناك مصدر محيل واحد أو أكرث ملركبات ثنايئ الفينيل متعدد
اكتشافها يف عينات من جميع املواقع ومبا أنها ترتبط بعدة أرضار عىل صحة الكلور بالقرب من املواقع أو أن الكريات قد امتزت مركبات ثنايئ الفينيل متعدد
اإلنسان والبيئة ،فإن هذا ظهر بأن املشاكل املرتبطة بـِ  UV-328موجودة أيضاً الكلور يف موقع ما ثم جلبت تلك املركبات معها إىل الشاطئ.
يُ
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ميكن مقارنة املستويات املتطرفة والعالية ملركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور التي عىل الرغم من عدم امتالكنا ألي أدلة بشأن املصادر فيام يخص هذا املوقع بالذات
عُرث عليها يف عينات يف أفريقيا باملستويات التي عُرث عليها يف الواليات املتحدة يف دراستنا.
واليابان ومدن أوروبية يف دراسات سابقة .ومن املعروف أن تلك املناطق قد
امتلكت تونس ثاين أعىل الرتاكيز من مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور .حيث تم
مرت مبرحلة من النمو االقتصادي والصناعي الرسيع بحلول السبعينات من القرن
أخذ العينة من خليج تونس .ال يعد استخدام مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور
املنرصم ،مام أدى إىل إنتاج كميات كبرية من مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور
شأناً راسخاً يف تونس .ففي عام  ،1986تم حظر استرياد املحوالت أو أي معدات
واستخدامها وإطالقها يف املناطق الساحلية (;Karapanagioti et al. 2011
أخرى تحتوي عىل مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور إىل تونس .ولكن ما زال
.)Yeo et al. 2015 ;Ogata et al. 2009 ;Mizukawa et al. 2013
يُستخدم عدد كبري من املحوالت التي تحتوي عىل مركبات ثنايئ الفينيل متعدد
تم إنتاج مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور بشكل رئييس يف الواليات املتحدة الكلور أو يجري تخزينها برشوط غري مرضية ( .)Barhoumi et al. 2014وبالتايل
وأوروبا وروسيا ،وجرى استخدام حوايل سبع وتسعني باملائة منه يف نصف الكرة فإن هناك احتامالً لوجود مصادر محلية أخرى ملركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور.
الشاميل .مل تكن أفريقياً منتجاً ملركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور أو مستخدماً
ويف عينات من جنوب رشق آسيا ،الحظنا تراكيز معتدلة يف شاطئ «باسيكو» يف
رئيسياً لها يف يوم من األيام ،لذلك ال ميكن تفسري الرتاكيز العالية التي عُرث عليها يف
الفلبني بلغت  68نانوغرام/غرام-كرية ،وقد ُصنفت عىل أنها ملوثة بشكل معتدل.
الدراسة من خالل االستخدام السابق ملركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور يف القارة
ولكن يف شاطئ «بانغ ساين» يف تايالند ،عُرث عىل تراكيز أقل بلغت  16نانوغرام/
( .)Gioia et al. 2011فقد أظهرت عينة السنغال تراكيز عالية للغاية من مركبات
غرام-كرية ،والتي ميكن تصنيفها عىل أنها ملوثة بشكل طفيف .وباملقارنة مع
ثنايئ الفينيل متعدد الكلور .وقد جرى جمع العينات من «بالج دو هان» يف خليج
الرتاكيز العاملية (راجع الشكل رقم  ،)5فإن وضع التلوث يف جنوب رشق آسيا ميكن
«هان» ،وهو عبارة منطقة محاطة باألنشطة الصناعية ،وتقع بالقرب من مكب
مقارنته مع العينات السابقة التي جرى تحليلها يف اإلقليم ذاته.
نفايات «مبويوس» يف مدينة «بيكاين» ،عىل بعد سبعة وعرشين كيلومرتا ً عن داكار.
ويف عام  ،2014أظهرت دراسة بأن ساحة لجمع خردة النفايات اإللكرتونية كانت تحتوي العينات من جامايكا واملكسيك عىل تراكيز منخفضة تبلغ  27نانوغرام/
هي مصدر مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور املوجود يف الكريات البالستيكية يف غرام-كرية و 16نانوغرام/غرام-كرية عىل التوايل .ويقع هذان املوقعان يف مناطق
غانا ( ،)Hosoda et al. 2014وقد يكون ذلك مصدرا ً محتمالً يف حالتنا هذه ،نائية حيث توجد أنشطة صناعية قليلة أو حيث ال توجد أنشطة صناعية أساساً ،كام
تقع عىل مسافة بعيدة عن أي مصادر كبرية ملركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور،

يئايميك داوم ىلع يوتحت ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف ئطاوشلا ىلع اهيلع رثعُي يتلا ةيكيتسالبلا تايركل ا
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وهو ما يفرس الرتاكيز املنخفضة من مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور التي تم للعينات يف هذه الدراسة مؤرشا ً عن املناطق التي من املحتمل أن تحتوي مستويات
اكتشافها.
عالية التلوث مبركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور .وبالتايل ،قد يكون من الرضوري
بذل جهود تنظيمية وعالجية يف هذه املناطق.
ولكن تجدر اإلشارة إىل أن مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور من املمكن أن يكون
قد جرى امتزازها إىل املواد البالستيكية محلياً أو يف موقع آخر قبل وصولها إىل وتجدر اإلشارة كذلك إىل أن العينات من املغرب والكونغو والسنغال التي جرى
الشاطئ املعني .فقد جرت مناقشة فكرة ارتباط امتزاز تراكيز عالية من مركبات تحليلها كانت من بني أعىل خمسة تراكيز لكل من مثبتات األشعة فوق البنفسجية
ثنايئ الفينيل متعدد الكلور إىل الكريات بوجود مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور بنزوتريازول ومركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور .كام امتلكت تنزانيا رابع أعىل
قدمية العهد ضمن الرواسب ،وبالتايل فهي غري مرتبطة بالرضورة باالنبعاثات الحالية تركيز من مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول ،بينام امتلكت تونس ثاين
من مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور .وعىل الرغم من أن امتزاز مركبات ثنايئ أعىل تركيز من مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور .تقع كافة الدول الخمس هذه
الفينيل متعدد الكلور إىل الكريات أو انتزازها منها يعد أمرا ً ثنايئ الطور (أي أن يف أفريقيا ،حيث يعد إنتاج املواد الكيميائية واملواد البالستيكية محدودا ً للغاية.
مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور يتم امتزازها إىل املواد البالستيكية وانتزازها وبالتايل ،توضح هذه الدراسة كيفية انتقال املواد البالستيكية عرب الحدود الوطنية
منها) فإنه يسعى إىل تحقيق حالة التوازن ،وتستغرق هذه العملية وقتاً (يُقدر وتسلط الضوء عىل أهمية التعاون الدويل لوقف انتشار املواد البالستيكية واملواد
بحوايل عام أو أكرث وفقاً ِل  .)2018 ,Yamashitaوبالتايل ال ميكن معرفة فيام إذا الكيميائية السامة ضمن املواد البالستيكية.
كان قد جرى امتزاز مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور إىل البالستيك محلياً أو جرى
نقلها من منطقة ذات تراكيز عالية من مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور .ومبقارنة
الرتاكيز الوسيطة حول العامل ،ال تزال الرتاكيز العالية تشري إىل إمكانية وجود مصادر
محلية من مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور.
وتجدر اإلشارة أيضاً بأنه قد جرى جمع العينات من موقع واحد أو موقعني كحد
أقىص من كل بلد ،مام يعني أن ذلك ال يوفر نظرة عامة دقيقة بشأن امللوثات ،بل
يوفّر ملحة رسيعة .بينام تعطي الرتاكيز العالية ،ويف بعض األحيان العالية للغاية،
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االستنتاجات والتوصيات
تعترب التحديات الكامنة وراء الوضع املعروض متعددة ومتشعبة .حيث يُعرث عىل
الكريات البالستيكية يف كافة أرجاء العامل وهي تقوم بحمل اإلضافات وامللوثات
البيئية املمتزة معها .بشكل جوهري ،ميكن إرجاع هذا املوقف اإلشكايل إىل عدة
أسباب رئيسية.

يف هذه الدراسة العاملية ،تم العثور عىل كافة مثبتات األشعة فوق البنفسجية
بنزوتريازول العرش وكافة متجانسات مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور الثالث
عرشة التي تم تحليلها يف كريات بالستيكية من جميع املواقع التي تم أخذ عينات
منها .تسلط هذه النتائج الضوء عىل حقيقة أن الكريات البالستيكية يف مرحلة ما
قبل اإلنتاج ،والتي يجري العثور عليها عىل الشواطئ يف كافة أنحاء العامل ،تجلب أوالً ،نادرا ً ما تتحمل القطاعات الصناعية مسؤولية االنسكابات البالستيكية ،حتى يف
معها مواد كيميائية سامة.
حال وجود أطر عمل تنظيمية كان بإمكانها تفادي االنسكاب يف حال جرى تطبيقها
يُظهر وجود عدة مثبتات أشعة فوق بنفسجية بنزوتريازول ،مبا يف ذلك  ،UV-328بشكل صحيح .ثانياً ،ال تزال املواد الكيميائية املحظورة موجودة يف البيئة بسبب
يف الكريات البالستيكية بأن حطام الكريات البالستيكية ميكن له أن يزيد من انتشار ثباتها واالفتقار إىل آليات لضبطها ،وخاصة أثناء إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية.
تلك املواد الكيميائية .حيث تعد عدة مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول وأخريا ً ،ال يزال يُسمح باإلضافات ،مثل مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول
عىل أنها ثابتة ومرتاكمة بيولوجياً وسامة ،وقد ثبت بأنها تسبب اضطرابات يف عمل والتي ترتبط بآثار سلبية عىل البيئة وصحة اإلنسان ،ضمن املنتجات البالستيكية
الغدد الصامء يف دراسات علمية سابقة .وبضم ذلك إىل النتائج يف هذه الدراسة ،وغالباً ما يقرتن ذلك بشفافية محدودة للغاية.
يتبني بأن عددا ً من مثبتات األشعة فوق البنفسجية عبارة عن ملوثات منترشة يف كل ومن أجل منع مزيد من التلوث البيئي ،فإنه من املهم:
مكان وتشكل خطرا ً عىل صحة اإلنسان والبيئة .وبالتايل فإنه من املهم أخذ مقاربة
تنظيمية تستند إىل الصنف بغية تفادي األرضار عىل صحة البيئة واإلنسان الناجمة •تخفيض اإلنتاج اإلجاميل للمواد البالستيكية
عن مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول.
•تحميل املسؤولية للرشكات بغية الحد من إطالق الكريات البالستيكية
والتخفيف من آثارها
وقد أظهرت القياسات التي تم أخذها يف هذه الدراسة ملركبات ثنايئ الفينيل متعدد
•تحسني آليات الضبط التنظيمية الخاصة باملواد الكيميائية املحظورة

الكلور مستويات عالية تدعو للقلق يف العديد من البلدان األفريقية ،مام يشري إىل
وجود مصادر إقليمية ملركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور ،قد تكون مرتبطة مبواقع •استبدال اإلضافات املرتبطة بآثار سلبية عىل البيئة وصحة اإلنسان ،مثل مثبتات
النفايات اإللكرتونية .وبالتايل ،يجب إيالء اهتامم خاص إىل البلدان األفريقية التي
األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول ،ببدائل آمنة
تواجه مشاكل مرتبطة بامللوثات العضوية الثابتة قدمية العهد.
ومبا أن امللوثات البالستيكية ال تتقيد بالحدود الوطنية ،فإنه من األهمية مبكان وضع
عالوة عىل ذلك ،تجدر اإلشارة إىل أن مستوى الرتكيز يف كريات معينة ،ال يعترب قياساً إجراءات للوقاية والتخفيف وتطبيقها من خالل تعاون دويل.
مبارشا ً للمستوى اإلجاميل يف ذلك املوقع ،حيث إن بعض الشواطئ أكرث تلوثاً من
غريها .ولكن وجود كافة مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول ومركبات ثنايئ
الفينيل متعدد الكلور التي جرى تحليلها يف جميع الشواطئ التي تم أخذ عينات
لتلوث الشواطئ.
يبي أن الجوانب امللموسة من القاممة ليس السبب الوحيد ّ
منها ّ
تبي هذه النتائج أنه حتى لو بدا شاطئ ظاهرياً عىل أنه يحتوي كمية أقل من
كام ّ
النفايات البالستيكية ،فقد ترتافق الكميات األقل من التلوث املريئ مبستويات عالية
من التلوث الكيميايئ.

يئايميك داوم ىلع يوتحت ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف ئطاوشلا ىلع اهيلع رثعُي يتلا ةيكيتسالبلا تايركل ا
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التوصيات

من أجل معالجة مشكلة اإلضافات الكيميائية السامة يف املواد البالستيكية التي
تدخل إىل البيئة ،ينبغي عىل الوكاالت الدولية وصانعي السياسات أن يقوموا مبا ييل:

• يف حال كانت بعض اإلضافات رضورية ملنتجات بالستيكية معينة ،فينبغي
التحقق من سالمة تلك اإلضافات من قبل طرف ثالث.

•دعم إضافة  UV-328إىل امللحق (أ) من معاهدة ستوكهومل دون إعفاءات

•إدراج املكونات البالستيكية ،مبا يف ذلك اإلضافات ،عىل امللصقات التعريفية
وجعل املحتوى الكيميايئ للمواد الكيميائية قابالً للتتبع عىل امتداد مراحل
الحياة والنفايات.

•ترسيع التخلص التدريجي ’ملجموعات‘ من املواد الكيميائية السامة ،عوضاً عن
اتباع مقاربة كل مادة عىل حدة

بشكل عام ،ينبغي عىل الحكومات أن تعمل عىل تخفيض إنتاج املواد البالستيكية
•وضع الئحة تنظيمية بشأن حق املعرفة تشرتط عىل املنتجني أن يفصحوا عن
غري األساسية ،مبا يف ذلك إنهاء الدعم الحكومي الستخراج الوقود األحفوري
املواد واإلضافات الكيميائية املستخدمة يف املنتجات
ومنشآت إنتاج املواد البالستيكية .يجب أن متنع االتفاقيات العاملية من إطالق املواد
•ضامن تطبيق مبدأ امل ّلوث هو من يدفع
البالستيكية يف البيئة.
•ضامن بأن الرشكات املشاركة يف إنتاج الكريات البالستيكية وتناولها تتبنى
اسرتاتيجيات لتفادي االنسكابات يف البيئة

ينبغي عىل قطاع صناعة املواد البالستيكية أن يقوم مبا ييل:
•وضع إجراءات ملنع إطالق الكريات البالستيكية أثناء اإلنتاج والنقل والتخزين.
•التوقف عن إضافة مواد كيميائية سامة إىل املنتجات البالستيكية.
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