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4 ي كت ا  لكيت اتبتك تا ركلا   يععيلكك يعومر تعتا يع   لا ل اءتحك ا  يع كي ئ ا اكاا لعيكه يع كثُ 

 امللخص
إن يملكيت يعومر تعتا ا ليحءا لك قول يإلع كج، ويع   ُعكن بيجم حوا يع دس ويمل يواا بكععيلكك يعومر تعتا لو يعخيزيك، 

ُاس خدم عصنكاا يملن جكك يعومر تعتا، وععن غكعوكً لك ل م اقديعحك لثنكه يإلع كج لو يعنقل لو يع خزلن. وقد ُم يا  كف ُءك 

يععيلكك ا  يع كي ئ ا اكاا لرجكه يع كث لنذ رو تنكك يعقين يملنرصم. وُس طتع لن ُيبل يع دلد لن يملكيت يععتبتك تا 

يملكيت  إىل  )مت ز(  ُء صق  يع    يملءكثكك  واذعك  ل  بد  ب عل  يعومر تعتا  يملكيت  إىل  ُاضكف  يع    يملكيت  لن  بدهيً  يملخ ءفا، 

يعومر تعتا ا يعوتئا. ُثري ب ض لن ُءك يملكيت يععتبتك تا يعقءق ا  وجه يعخصكص ألعه لا يف انحك بأعحك ُسوب ادتيً لن 

يألرضير يعصيتا ا  صيا يإلعسكن ويعوتئا. وا هذه يعدريرا، جيى ايص يععيلكك يعومر تعتا لن ثمثا وارشلن بءديً لخ ءفكً 

بيثكً ان ثمثا ارش عكاكً لخ ءفكً لن لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر )PCBs( وارشة لثو كك لن لثو كك يألش ا اكق 

يعونفسجتا بنزوُيلكزول )BUVs(. اقد جيى حظي لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر لنذ لويرط يع س تنكك لن يعقين 

يملنرصم اجزه لن يملكيت يالثن   ارشة يعقذرة، وععن ال لزيل ل م يع ثكر اءتحك ب عل ل عير ا يعوتئا. وا اثري لن يألحتكن، 

وبأعحك  بأعحك ُ رسب  يمل يوف  يعومر تعتا، وععن لن  يملن جكك  إىل  بنزوُيلكزول  يعونفسجتا  يألش ا اكق  لثو كك  إضكاا  ُ م 

مت ءك ُأثرييك ُسوب يضطييبكك ا يعغدت يعصامه. جيى يع ثكر ا  لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر ولثو كك يألش ا اكق 

ف ا  يعونفسجتا بنزوُيلكزول، مبك ا ذعك UV-328، ا يع تنكك لن اكاا يملكيقع يع   شبء حك يعدريرا. حتث اكعت يعرتياتز لُي

ا  وجه يعخصكص ا اتّنكك يعوءدين يألايلقتا، لام لونّي بأن يعوءدين يألايلقتا ُ يبل اوئكً ثقتمً جييه يع ءكث يعومر تيك ا  

يعيغم لن لعحك ال ُ د لن يملن جني يعي تستني عءبكيت يععتبتك تا لو يملكيت يعومر تعتا. ُاظحي ع ك ج هذه يعدريرا ب عل ويضح 

بأن يملكيت يعومر تعتا يع ك ئتا ال ُجءب يع ءكث يعفتزلكيئ عءقاملا يعومر تعتا ايسب، بل ُجءب يملءكثكك يععتبتك تا للضكً 

ا  شعل لكيت اتبتك تا لضكاا لو لب زة. اموة ا  ذعك، ُكضح يعدريرا بأعه ميعن عءبكيت يعومر تعتا لن ُء ب توريً هكلكً 

جديً ا يالع قكل ب تد يملدى عءبكيت يععتبتك تا يعسكلا. 
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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 	

UV-328 ذلك

· 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

http://www.ipen.org
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يعوتئا  إىل  ُ رسب  لن  يعومر تعتا  يملكيت  لع  ُن قل  يع    يععتبتك تا  عءبكيت  ميعن 

بكملكيت  صءا  ذيك  ُعكن  لك  -اكتة  اتبتك تا  لكيت  وجكت  يعدريركك  لادك  وقد 

 )Kwon et al. 2020 ,Kwon et al. 2015( يعومر تعتا- ا رلكل يع كي ئ

 Tanaka et al.َو  Tanaka et al. 2019 يملثكل:  يعوييلا )ا  روتل  ويعطتكر 

)ا  روتل  يألرامك  لعكيع لن  َوYamashita et al. 2021( وا ادة   2020

 Salvaggio et al. 2019َو  Lu et al. 2019َو   Lu et al. 2016:يملثكل

.)Peng et al. 2021َو

وقد ثوت بأن يع دلد لن يملكيت يععتبتك تا يع   ُ رسب لن يملكيت يعومر تعتا مت ءك 

ُأثرييك ركلا )Zimmerman et al. 2021(. ل ن  هذي ا عحكلا يملطكف بأن لت 

عكع لن يملكيت يعومر تعتا ميعن لن ليبل لجبكاا اورية لن يملكيت يععتبتك تا يع   

قد ُعكن ضكرة، وال لزيل يع دلد لنحك غري خكضع ألت ُنظتم.

ُ د لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا لن ضبن لال يإلضكاكك يعومر تعتا شتكاكً. 

»لثوت  ور كن  ويثنكن  رو ام ا  لاس خدم   ،(2021) ورشاك ه  عكيلزعغي  اكاقكً 

يعونفسجتا  اكق  يألش ا  لثو كك  لجبكاا  وُ د  يعومر تعتا.  يملن جكك  ا  ضكه« 

بنزوُيلكزول )BUVs( لحد لجبكاكك لثو كك يعضكه يملس خدلا ب عل شك ع. اام 

ل م ير خديلحك، اضمً ان يملكيت يعومر تعتا، ا ادة ُطوتقكك لخيى لثل ايميكك 

يعكقكلا لن يع بس ولس يرضيك يع جبتل ويعطمه.

اكق  يألش ا  لثو كك  ُكجد  لك  اثرييً  يعومر تعتا،  يإلضــكاــكك  لن  واغريهك 

 Kim( يعوييت  يعط كم  ا  يملثكل  روتل  ا   يعوتئا،  ا  بنزوُيلكزول  يعونفسجتا 

يعويكر  ورويرب   )Kameda et al. 2011( يألعحكر  ورويرب   ،)et al. 2011

ا  اءتحك  لا ل  اام   .)Lu et al. 2017( يعرصف  ولتكه   )Apel et al. 2018(

معلومات أساسية

عطكملك اكعت لسأعا يععيلكك يعومر تعتا يع   ل م يع خءص لنحك ا يعوتئا لو ُرسبحك 

إعتحك لثنكه يإلع كج لو يعنقل لسأعا ل يواا لنذ لك لزلد ان خبسني اكلكً. حتث ُ د 

إىل خبس  يثنني  لن  قطيهك  لوءغ  جز تكك صغرية  ان  اوكرة  يعومر تعتا  يععيلكك 

لتءتبرتيك ومت ءك لعكيعكً لخ ءفا. وميعن لن ُاصّنع لن بكعتبييك بمر تعتا لخ ءفا 

وُاس خدم عصنكاا يملن جكك يعومر تعتا. إن يععيلكك يع   لا ل اءتحك ا  يع كي ئ 

ه  اوكرة ان لكيت بمر تعتا ُرّسبت إىل يعوتئا قول لن ُ كح عحك يعفيصا ع صوح 

لن جكك بمر تعتا.

يملف كحا ا  يملك تا  يملجسامك  يع كي ئ وا  يععيلكك ا   يا  كف هذه  ُم  عقد 

 .)Carpenter et al. 1972( اكاا لعيكه يع كث لنذ لوي ل رو تنكك يعقين يملنرصم

وقد حذر يعوكحثكن ا ُءك يعفرتة بأن ُصكاد إع كج يملكيت يعومر تعتا لع لك ليياقه 

لن لامرركك غري لنكروا إلتيرة يعنفكلكك رتؤتلكن إىل ُزيلد يعجزلئكك يعومر تعتا 

لصدريً  ُ عل  لن  ميعن  يعومر تعتا  يعجز تكك  لن  إىل  خءصكي  اام  يمليتطكك.  ا 

ملياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر بكعنسوا عءعك نكك ا يمليتطكك، ل ريلن بذعك 

إىل يح امعتا لن ُقكم يعجزلئكك يعومر تعتا بنرش لكيت اتبتك تا ركلا.

لن ح  يملطكف بكععيلكك يعومر تعتا ا يعوتئا جييه يع رّسب لثنكه يإلع كج لو يعنقل لو 

يع خزلن. اقد ُ رسب ا  يعتكبسا حتث ُيبءحك يأللطكر ويملجكرت يملك تا إىل يألعحكر 

ويملنك ق يع ك ئتا، لو ميعن لن ُ رسب ب عل لوكرش ا يملكه جييه حكيتث يع ين 

يعوييت. وحكملك ُصوح ا يمليتطكك، ميعن لن ُن قل يععيلكك يع كمئا إىل لسكاكك 

ُ م  يععتبتك تا.  يملكيت  يملك تا حكلءا ل حك لجبكاا اورية لن  يع تكريك  ب تدة لع 

إضكاا ُءك يملكيت يععتبتك تا إىل يععيلكك لثنكه يإلع كج لو ُعكن اوكرة ان لءكثكك 

إىل  )يع صكقحك(  يل زيزهك  لجيت  يععءكر،  ل  دت  يعفتنتل  ثنكيئ  لياوكك  لثل  بتئتا، 

يععيلكك لثنكه ُكيجدهك ا يمليتطكك.

املواد الكيميائية التي تُضاف أثناء اإلنتاج

لت  يألركرتا،  يعءونكك  هنكك  يعومر تعتا  يملكيت  ُصنتع  ا  يملس خدلا  يملكيت  لن 

يإلضكاكك. حتث ُ د يإلضكاكك  يعومر تعتا، وهنكك للضكً  يعوكعتبييك ويملكعكلييك 

اوكرة ان لكيت اتبتك تا لخ ءفا ُس خدم إلاطكه يملكيت يعومر تعتا عكعكً وخصك ص 

يع   ُؤتت إىل  يعونفسجتا  ليدتة ولن لجل حامل حك لن إش كاكك يألش ا اكق 

وط يإلضكاكك اكتة بكعوكعتبي يعف يل، لام ل ن   ُي ُييجع جكتة يملكيت يعومر تعتا. الُ 

لعحك ميعن لن ُ رسب لن يملكيت يعومر تعتا لثنكه لييحل إع كجحك وير خديلحك وإاكتة 

ُدوليهك ويع خءص لنحك.

وجد ير  ييض لبنحج حدلث بأن هنكك لال لن ارشة آالف لكتة اتبتك تا لجيت 

لعفني  بتنحك  لن   ،)Wiesinger et al. 2021( يعومر تعتا  يملكيت  ا  ير خديلحك 

ولرب ام ا ورت ومثكعكن لكتة جيى ُيدلدهك ا  لعحك لصدر قءق لي بل. وععن 

ُ ري ع ك ج يالر  ييض إىل لن لقل لن عصف ُءك يملكيت )47%( لخضع إىل ُديبري 

.)Wiesinger et al. 2021( إتيرة يملخك ي
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ُصكاد حكالك يعخييجكك )Roman et al. 2019c(. اام ميعن عءيوتوكك يع   ُم 

يعومر تعتا  يملكيت  عء  يض إىل لكيت اتبتك تا لكجكتة ا  يب ماحك لن ُقدم لسكريً 

بكعنسوا إىل يعطتكر، اام لا ل ا  يإلضكاكك يعومر تعتا، لثل لثو كك يألش ا اكق 

 Tanaka et al. 2019( يعونفسجتا بنزوُيلكزول، ب عل ل عير ا يعطتكر يعوييلا

Yamashita et al. 2021 ,Tanaka et al. 2020b(. وُاظحي يألبيكث يعيدلثا 

يعونفسجتا  اكق  يألش ا  لثو كك  إىل  ُ  يض  قد  يعطتكر  لن  لن  يعيغم  وا   لعه 

بنزوُيلكزول لن خمل يعغذيه، اإن يع رسب لن يعجز تكك يعومر تعتا يملو ء ا ل د 

.)Yamashita et al. 2021 ,Tanaka et al. 2020b( لسكر ُ يض لحم

يإلعسكن،  عدى  بنزوُيلكزول  يعونفسجتا  اكق  يألش ا  لثو كك  ا   يع ثكر  ُم  عقد 

يعورشت  ويعوكل   ،)Kim et al. 2019( يإلرضــكع  حءتب  ا  يملثكل  روتل  ا  

 ،)Wang et al. 2015( ويألعسجا يعدهنتا ،)Asimakopolous et al. 2013(

لسووا  خصك ص  بنزوُيلكزول  يعونفسجتا  اكق  يألش ا  لثو كك  لن  ادت  ومت ءك 

)Sakuragi et al. 2021(. اموة ا  ذعك، ُخضع  يعصامه  يعغدت  الضطييبكك 

يعثوكك  لخص  اتام  يع قتتم  إىل  بنزوُيلكزول  بنفسجتا  اكق  لش ا  لثو كك  ادة 

يألوروبتا،  يععتبتك تا  يملكيت  واكعا  بتكعكك  )قكادة  ويعسبتا  يعوتكعكج   ويعرتيام 

يك  ثكب كً  اضكلكً  لءكثكً  اكعه  لخص  اتام  يع قتتم  إىل   UV-328 ولخضع   )2021

اكق  يألش ا  لثو كك  ب ض  تريرا  جيى  عقد  ر كاحكث.  ل كهدة  ا  إتريجه  ل م 

يملكيت يعومر تعتا يع ك ئتا، لت يعيطكم يعومر تيك يعذت جيا ه يملتكه إىل يع ك ئ 

ب ض  ُ ري  ذعك،  ا   اموة   .)Tanaka et al. 2017;Rani et al. 2017(

يعدريركك إىل لن لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا بنزوُيلكزول ُ د ثكب ا ا يعوتئا 

بنزوُيلكزول  يعونفسجتا  اكق  يألش ا  لثو كك  لن  ومبك   .)Ruan et al. 2012(

اكتة لك ُعكن اكرها عءامه، اح  مت ءك لتمً لا  عءدهكن لن يملكه، حتث غكعوكً لك 

يعدريركك  وُؤاد  يعيتا،  يععك نكك  يعوتكعكج  ا تهكن  عءرتيام  إلعكعتا  عحك  لعكن 

بأن لثو كك  يعوييلا  يعغذيه  يملخ ءفا ا رءسءا  يعغذي تا  ا  لخ ءف يملس كلكك 

 (Nakata et al. بتكعكجتكً  وُرتيام  ثكب ا  بنزوُيلكزول  يعونفسجتا  اكق  يألش ا 

(2009. اام ُ طتحك خكصت حك يععكرها عءامه لتمً عمل زيز لع يعقاملا يعومر تعتا 

يملقكرا ملثو كك يألش ا  يعرتياتز  يعوتئا، ولن لجل ذعك ابن يملي بل لن ُعكن  ا 

اكق يعونفسجتا بنزوُيلكزول ا يعقاملا يعوييلا ه  اوكرة ان لزلج لن يإلضكاكك 

ولثو كك لش ا اكق بنفسجتا جيى يل زيزهك.

ُ كيجد يعجز تكك يعومر تعتا بعلة ا يعطتكر يعوييلا ا  وجه يعخصكص، ا يعكيقع 

وح ى اكم 2020، ُم يإلبمغ ان يب مع لك ا ومثكعني عكاكً لن يعطتكر يعوييلا ملكيت 

يالب مع ا  لؤتت هذي  لن  (Kuhn and Franeker, 2020). ميعن  بمر تعتا 

ب ض يعيكالك إىل لرضير بدعتا ويملكك لن خمل يعسديت يعقنكة يعحضبتا ويعجكع 

يعذت ليل ذعك )Roman et al. 2019b ,Pierce et al. 2004(، بكإلضكاا إىل 

الكريات البالستيكية عبارة عن جزيئات 

بالستيكية صغرية، حوايل 2-5 ملم،

)تقريباً بنفس حجم حبة العدس(.

أحياناً  إليها  ويُشار  بالخرزات  أحياناً  الكريات  تُسمى 

بدموع الحورية.

http://www.ipen.org


8 ي كت ا  لكيت اتبتك تا ركلا   يععيلكك يعومر تعتا يع   لا ل اءتحك ا  يع كي ئ ا اكاا لعيكه يع كثُ 

يعجدول رقم1. لءخص يمل ءكلكك ب أن لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا بنزوُيلكزول يمل نتا اام ورتك ا قكادة بتكعكك واكعا يملكيت يععتبتك تا يألوروبتا 

)AHCE(

PBTSVHCPOPيعسبتالاس خدم ايالرم ا قكادة يعوتكعكك

UV-P2-(2H-benzotriazol-2-
yl)-p-cresol

لن جكك يعطمه، ويملكيت يملكع ا 

عء رسب، ويملكيت يعقكمئا ا  يملكيت 

يعومر تعتا

ركم جديً بكعنسوا عألحتكه يملك تا لع آثكر 

 كلءا يملدى. قد لسوب حسكرتا ا يعجءد.

--لخضع عء قتتم

UV-PS2-(2H-benzotriazol-2-
yl)-4-tert-butylphenol

---غري ل يوااال ُكجد بتكعكك اكلا لسجءا

UV-9Oxybenzone لس يرضيك يع جبتل ولن جكك

يع نكلا يع خصتا، لن جكك يعطمه، 

يملكعئكك، يمل كجني،  ني يعنبذجا، 

 مه يألصكبع

ركم جديً بكعنسوا عألحتكه يملك تا لع آثكر 

 كلءا يملدى.

--لخضع عء قتتم

UV-2342-(2H-benzotriazol-2-
yl)-4,6-bis(1-methyl-1-

phenylethyl)phenol

--لخضع عء قتتمغري ل يواالن جكك يعطمه

UV-3202-benzotriazol-2-yl-4,6-
di-tert-butylphenol

يملكيت يعومر تعتا لثل بكيل اتنتل 

اءكرلد )CVP( والبوليستر
لرض بكعيتكة يملك تا لع آثكر  كلءا يملدى. 

قد لسوب رضريً عألاضكه لن خمل يع  يض 

يعطكلل لو يمل عير، لا  وه ب سووه بكعرس كن.

-ع مع م

UV-326Bumetrizole لن جكك يعطمه، يملكيت يعمصقا، يملكيت

يملكع ا عء رسب، ولن جكك يعغستل 

ويع نظتف

--لخضع عء قتتمغري ل يواا

UV-3272,4-di-tert-butyl-6-(5-
chlorobenzotriazol-2-yl)

phenol

يعطمهيك، يملكيت يعومر تعتا، يملطكط 

ويعوكيل لكرلثكن، لس يرضيك 

يع جبتل، يملكيت يململسا عألغذلا، 

يملكيت يعمصقا ]1[

لرض بكعيتكة يملك تا لع آثكر  كلءا يملدى. 

لسوب ُحتج يعجءد ويع تنني ويعجحكز يع نفيس.

--لخضع عء قتتم

UV-3282-(2H-benzotriazol-
2-yl)-4,6-

ditertpentylphenol

لن جكك يعطمه، لن جكك يع نكلا 

بكعحكيه، يملكيت يعمصقا ويملكع ا 

عء رسب، يملزعقكك وزلكك يع  يتم، 

لكيت يع ءبتع ويع بع، لن جكك 

يعغستل ويع نظتف

قد لسوب آثكريً ضكرة  كلءا يملدى عءيتكة 

يملك تا. قد لسوب لرضيريً ا يألاضكه لن خمل 

يع  يض يعطكلل لو يمل عير.

لخضع ع مع م

عء قتتم

UV-3292-(2H-benzotriazol-
2-yl)-4-(1,1,3,3-

tetramethylbutyl)
phenol

لن جكك يع نكلا بكعحكيه، لن جكك 

يعطمه، يملكيت يعمصقا ويملكع ا 

عء رسب، يملزعقكك وزلكك يع  يتم، 

لكيت يع ءبتع ويع بع، لن جكك 

يعغستل ويع نظتف

--لخضع عء قتتمغري ل يوقا

UV-3502-(2H-benzotriazol-
2-yl)-4-(tert-butyl)-6-

(sec-butyl)phenol

يعطمهيك، يملكيت يعومر تعتا، يملطكط 

ويعوكيل لكرلثكن، لس يرضيك 

يع جبتل، يملكيت يململسا عألغذلا، 

يملكيت يعمصقا ]1[

قد لسوب آثكريً ضكرة  كلءا يملدى عءيتكة 

يملك تا. قد لسوب لرضيريً ا يألاضكه لن خمل 

يع  يض يعطكلل لو يمل عير.

-ع ملخضع عء قتتم

)Persistent, bioaccumulative, and toxic( الثبات والرتاكم البيولوجي والثبات = PBT

)Substance of very high concern( مادة تثري القلق الشديد = SVHC

)persistent organic pollutant( ملوث عضوي ثابت = POP

echa.europa.eu :2020. قاعدة البيانات ECHA 1[ مل ترد بيانات بشأن االستخدام يف قاعدة البيانات املدرجة ولكنها جرى التطرق إليها بالتفصيل يف[
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يملجبكاا  ُيءل  ب يءتءحك.  ع قكم  يعدوعتا  يعومر تعتا  يععيلكك  رصد  لجبكاا  إىل 

ثنكيئ  لياوكك  ُيياتز  ع صنتف  يعكرتطا  يعقتبا  وُس خدم  اياتا  اتنكك  خبس 

يعفتنتل ل  دت يععءكر ضبن لس كلكك لخ ءفا لن يع ءكث وإع كه قكادة بتكعكك 

عءقتم لن اكاا لرجكه يع كث. وقد ُوني لن يعكرتط لرتيبط ب عل جتد لع يعرتياتز 

يملكجكتة ا بءح يعويي اام قكرحك بيعكلج رصد بءح يعويي، وهك بيعكلج رصد ُأرس 

 .)Takada and Yamashita 2016( ا رو تنكك يعقين يملنرصم

ولن يملصكتر يع ك  ا ملياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر ا يعوتئا ا يعكقت 

يعييهن هنكك يإلع كج غري يمل  بد ا ادة قطكاكك صنكاتا لخ ءفا، لثل يعطمه 
)Anh et al. 2021(، ويع رسب لن يمليكالك يععحيبك تا ويملكيقع يملءكثا، 

ويع خءص لن يعنفكلكك يإلععرتوعتا وإاكتة ُدوليهك. وقد لثّي هذي يألخري ب عل 

خكص ا  يعوءدين يآلرتكلا يألقل ُصنت كً ويع   ُءقت، إىل لك قول اكم 2017، لال 

لن مثكعني بكملك ا لن يعنفكلكك يإلععرتوعتا يع كملتا )Lu et al. 2021(. اموة 

ا  ذعك، ومبك لن يع دلد لن يألبنتا قد بانتت قول ايض يعيظي، اإن لياوكك ثنكيئ 

يعفتنتل ل  دت يععءكر غكعوكً لك ُظحي ا يعحكيه يعديخيل، مبك ا ذعك يعحكيه يعديخيل 

ا لبنتا يملديرس، وهك لك لداك عءقءق ألن يأل فكل لال حسكرتا عآلثكر يعسبتا 

وطا مبياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر )Marek et al. 2017(. بكإلضكاا  يملُي

إىل ذعك، ُ كيجد لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر ابءكثكك قدميا ا يعوتئا، 

 Ogata,( وغكعوكً لك ُرتيام ا يعيويرب حتث ميعنحك إاكتة يع  ءق ا ابكت يملكه

.)2009

وط لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر ب دة لرضير صيتا ا  يعوتئا وصيا  ُُي

يإلعسكن. وا اكم 2015، جيى ُصنتفحك ا  لعحك لكتة لرس نا بكعنسوا 
إىل يعورش )يعكاكعا يعدوعتا ألبيكث يعرس كن، 2015(.عالوة على ذلك، 

وعلى الرغم لن حظيهك لنذ رنكيك ادلدة، اقد لظحيك تريرا ا اكم 
2018 بأعحك ال ُزيل ُحدت قكبءتا يعوقكه ا  يملدى يعطكلءا عءيت كن يعقكُءا 

Ya-( اام ُ كيجد بعلة ا يعطتكر يعوييلا .)Desforges et al. 2018(

Yamashita et al. 2021 ,mashita et al. 2018(، ووجدك تريرا اكملتا 

ملياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر ا يعطتكر يعوييلا ُياتزيك ُرتيوح بني 1 إىل 
.)Yamashita et al. 2018( 60,000 عكعكغييم/غييم تهكن

يع    يملتعيولا  يعومر تعتا  عءبكيت  يعيتا  يععك نكك  يب مع  ُأثري  لن  لن  يعيغم  ا  

لقكرعا  يملسكر  هذي  لهبتا  ولدى  يععءكر،  ل  دت  يعفتنتل  ثنكيئ  لياوكك  يل زك 

يعدريركك  إحدى  لظحيك  اقد  اكلل،  ب عل  ُكضتيحك  ل م  ث  يألخيى،  بكملسكريك 

بأن لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر ميعن لن ُن قل إىل لعظبا ليكاتا عألل كه 

يعطكر  ثنكيئ  يالع قكل  هذي  لن  ُونّي  وععن  يعقد،  وربك  يعءكغك  توتة  ا  يعنظتفا 

)Nor & Koelmanns, 2019(، مب نى لعه ا حكل يل ءك يععك ن يعي  اوئكً لقل 

لن لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر ا جسبحك، اس ن قل لن يملكيت يعومر تعتا 

يععك ن  لن  اس ن قل  لا ،  اوئكً  يعي   يععك ن  يل ءك  إذي  وععن  يعي ،  يععك ن  إىل 

يعي  إىل يملكيت يعومر تعتا. وبكع كيل، ميعننك يارتيض بأن يععيلكك ذيك يعرتياتز يع كعتا 

يععك نكك  إىل  يملياوكك  ُءك  بنرش  ُقكم  يععءكر  ل  دت  يعفتنتل  ثنكيئ  لياوكك  لن 

يعيتا/يملنك ق ذيك يع ءكث يألقل، وقد لظحيك تريركك حكل يعطتكر يعوييلا بأن 

يملكيت يععتبتك تا ميعن لن ُن قل لن يملكيت يعومر تعتا يملتعيولا يع   ُم يب ماحك 

.)Tanaka et al. 2020(

1 ا  لءخص مل ءكلكك ب أن  يعجدول رقم  لال لن غريهك، ولي كت  يعونفسجتا 

لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا يع رشة يع   ُضبن حك هذه يعدريرا.

امللوثات الكيميائية التي ُتتز إىل املواد البالستيكية

ُ ضبن يملكيت يععتبتك تا يع   ال ُ م إضكا حك ب عل ل  بد إىل يععيلكك وععن 

ميعن عحك لن مت ز إىل يملكيت يعومر تعتا ا يعوتئا: يملءكثكك يع ضكلا يعثكب ا يعقدميا 

لثل لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر )Yamashita et al. 2018(. عقد 

جيى ير خديم لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر ا ادة ُطوتقكك لخ ءفا، مبك 

ا ذعك يمليكالك ويملوكتالك يعيييرلا ويعكرق ويملكيت يعومر تعتا وزولت يع  يتم 

ويعطمه )Erickson and Karley 2011(. ُ عكن لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت 

يععءكر لن لك    وُسع ل جكعس، ل كيجد حكييل لك ا وثمثكن لنحك )لياوكك 

ثنكيئ إىل ا كرت يعفتنتل ل  دت يععءكر( ا يعخم ط يع جكرلا. وبني اكل  1930 
و1930، ُم إع كج لال لن 1.3 لءتكن  ن لن خم ط لياوكك ثنكيئ يعفتنتل 

ل  دت يععءكر يع قنتا )Breivik et al. 2007(. وبسوب ربت حك وثوكُحك يعوتئ ، 
جيى إلقكف إع كج لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر ا يعتكبكن ا بكتئ يأللي 

اكم 1972، ثم ا يعكاللكك يمل يدة اكم 1977، وا يعوءدين يألخيى بيءكل 1993 

)Breivik et al. 2007(، وذعك ب د إتريجحك ضبن قكمئا يملكيت »يالثن ك ارشة 

نفت ا  لعحك لءكثكك  يعقذرة«، وه  لجبكاا لن يملكيت يععتبتك تا يع   صا

اضكلا ثكب ا وجيى حظيهك لو ُقتتدهك واقكً مل كهدة ر كاحكث )بيعكلج يأللم 

يمل يدة عءوتئا 2001(.

وا لكلنك هذي، ال ُزيل لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر لكجكتة ا يعوتئا ا  

اكم  ولنذ   .)Lu et al. 2021( يعصنكاتا  يعوءدين  ل ظم  ا  حظيهك  لن  يعيغم 

يععيلكك   )IPW( يعدوعتا  يعومر تعتا  يععيلكك  رصد  لجبكاا  ُس خدم   ،2005

يعومر تعتا يملكجكتة ا  يع كي ئ لن لجل ُيءتل لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت 

Takada and Ya-(  )http://www.pelletwatch.org ورصدهك  )يععءكر 

mashita 2016, IPW 2021(. ليرل لشخكص لن اكاا لرجكه يع كث يععيلكك 

http://www.ipen.org
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لكتلا لا  لن اثكاا لتكه يعويي( لو ألعحك ُ  يض إىل يع كيلل يعجكلا وُنبك اءتحك 

ب ض يألشتكه )Karlsson et al. 2018b(، لو ألعحك ُ  كبك لع حطكم آخي.

الهدف

ل  دت  يعفتنتل  ثنكيئ  لياوكك  وُياتز  وجكت  ُقيص  يعدريرا ا  ل بثل هدف هذه 

يملب زة  لو  يملضكاا  بنزوُيلكزول  يعونفسجتا  اكق  يألش ا  ولثو كك  يملب زة  يععءكر 

ير خديم  رت م  يع كي ئ.  لن  جب حك  ُم  يع    يعومر تعتا  يععيلكك  اتنكك  ا 

وطا بكععيلكك  يعن ك ج ع سءتط يعضكه ا  يملخكوف يمل  ءقا بكملكيت يععتبتك تا يملُي

يعومر تعتا ويع   ُءّكث يعوتئا ويملسكهبا ا وضع ُكصتكك حكل يعيد لن يع ءكث 

وطا بحك. يعوتئ  يعنكجم ان يععيلكك يعومر تعتا ويملءكثكك يععتبتك تا يملُي

مصادر الكريات البالستيكية وسبل انتقالها

ا   يملس بية  يالعسعكبكك  بسوب  يعوتئا  ا  يعومر تعتا  بكععيلكك  يملطكف  لن ح  

عطكق صغري وبسوب يالعسعكبكك يألارب جيّيه يعيكيتث. ميعن لن ُصل يالعسعكبكك 

وقد  ايسب،  ويحد  إع كج  لكقع  لن  رنكلكً،  يععيلكك  لملني  إىل  يعنطكق  صغرية 

يعصنكا   يعقطكع  ا  يمليكروا  وليدوتلا  يعكقك تا  يإلجييهيك  بغتكب  ربطحك  جيى 

.)Karlsson et al. 2018a(

هذه  ُؤثي  يعنقل.  لثنكه  ُيصل  حكيتث  بسوب  غكعوكً  اح   يألارب،  يالعسعكبكك  للك 

ليكوالك  ُعكن  لك  وغكعوكً  يع ك ئتا  يملنك ق  لن  اورية  لجزيه  ا   يالعسعكبكك 

يع نظتف قكمئا ا  يمل طكاني ب عل جزيئ لو إىل حد اوري. ا اكم 2012 خكرج 

يمليتط  إىل  يعومر تعتا  يععيلكك  لن  وخبسكن  ن  لك ا  يعسعب  اكعغ،  هكعغ 

)Rochmann, 2013(. بق  يمل طكاكن لنظفكن يع كي ئ ا ُءك يملنطقا ملدة 

ثمثا لشحي ب د ذعك. ولع ذعك، وب د رت رنكيك، اال ا  لاكيم اورية لن يععيلكك 

بغض   .)Gravier and Haut, 2020( ذيُحك  يع كي ئ  ُءك  ا   يعومر تعتا 

يعسعكبكك  لم  يعسعكبكك صغرية لس بية  يع ءكث ليصل جيّيه  اكن  إذي  اتام  يعنظي 

وطا بحك،  اورية ايضتا، است عل ُنظتف يملكيت يعومر تعتا، ويملكيت يععتبتك تا يملُي

ُيدلكً اورييً.

لن  لجب  يع ءكث  ان  يملسؤوعا  يعجحا  بأن  لداع  لن  هك  يملءكِّث  لودل  ل ن  

لن ُصوح لن جكك  قول  يعوتئا ح ى  إىل  يعومر تعتا  يععيلكك  للضكً. ُدخل  ُ كعجه 

بمر تعتا، وبكع كيل ُقع لسؤوعتا ذعك يع ءكث ا  اكُق يملانِ ج لو يملقكول يعفيا  

توعتا  ُنظتبتا  وعكي ح  رتكركك  ادة  للضكً  هنكك  ُخزلنحك.  و/لو  بنقءحك  قكم  يعذت 

إىل  )بكعنسوا  يعومر تعتا  يععيلكك  ُءكث  لخص  اتام  لنكق  حك  ميعن  وإقءتبتا 

 ،)2013 اكم  يألوروبتا  يملفكضتا  قول  لن  جز تكً  لييج  حك  ُم  يألورويب،  يالُيكت 

)Stensgaard et al. 2017, and Karlsson et al. 2018a(. ُس ند لمهلا 

يعستكركك ب عل جزيئ إىل يعستكق يعذت يعطءقت اته يععيلكك )لت ا  يعتكبسا لو 

ا يعويي(، وب عل جزيئ للضكً إىل لك ُي كله، وب عل جزيئ اذعك إىل لك إذي اكعت 

ُ  رب قاملا لو يعو كثكك صنكاتا لو عفكلكك لو لن جكك.

يععيلكك  لن  يعوتئ   يع ءكث  ملنع  يعيءكل  ُعكن  لك  غكعوكً  يع بءتا،  يعنكحتا  لن 

يإلع كج  لكيقع  ا  يع عنتس  يملقرتحا  يعيءكل  ُ ضبن  جديً.  ويضيا  يعومر تعتا 

ُ د  يعيغم لن ذعك،  يمليشيكك. ا   يألركير و/لو  ويع خزلن وإع كه حكيجز لثل 

يعومر تعتا  يععيلكك  لا ل ا   لك  واثرييً  شك  كً  للييً  يع رسبكك يملس بية ويع يضتا 

ا يعوتئتا.

يع كي ئ  اــ   يع كمئا  يععيلكك  ُ ءق  لن  ميعن  يعوتئا،  ا  ُصوح  حكملك 

وا   )Karlsson et al. 2018a( لنه  يعطءقت  يعــذت  يملعكن  لن  بكعقيب 

ويملــكيت  عءعيلكك  ميعن  وععن   ،)Carmen et al. 2021( يعوييت  يع  ب 

يعذت  يملعكن  ان  ب تدة  لسكاكك  إىل  ُسكايي  لن  بحك  وطا  يملُي يععتبتك تا 

يع كث  ــكه  لرج اكاا  ا  يعومر تعتا  يععيلكك  ا   ــل  اا حتث  لنه.  يعطءقت 

)Fidra 2021, International Pellet Watch 2021(، وغكعوكً لك ُعكن ا  

شكي ئ عتست قيلوا إىل لصكعع إع كج يملكيت يعومر تعتا.

اموة ا  ذعك، ُغيق يععثري لن يعقطع يعومر تعتا يع كمئا ا عحكلا يملطكف. وقد 

ل كت ذعك إىل يعخصك ص يملكتلا عءقطع يعومر تعتا بيد ذيُحك )لت لعحك مت ءك اثكاا 
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لن يع  يض عء كيلل يعجكلا وبكع كيل ميعن يخ تكر يععيلكك يع   وصءت إىل ترجا 

ل تنا لن يالصفيير عت م ُيءتءحك لن خمل لقكرع حك لع ل كلري يملخرب يعديخءتا )اام 

.)Ogata et al. 2009 هك لكصكف ا

عء صنتف لامه.  ُم لخذ حكييل لك ا ايلّا لن ال لكقع. ثم جيى ُصنتفحك واقكً 

ولن بني يععيلكك يع   يل ءعت يملس كى يعصيتح لن يالصفيير وجيى يع يقق لن 

لعحك ُ عكن لن يعوكيل إلثتءني، ُم لخذ خبس اتنكك اياتا لن خبس ايلكك ععل 

لكقع يك ل م ُيءتءحك. جيى ُيضري يملس خءصكك لن يععيلكك بكر خديم يعحعسكن. 

ُم ُ يلض يملس خءصكك عألر ءا، وُم ذعك يع جز ا بكر خديم ابكت همم يعستءتعك 

ل  دت  يعفتنتل  ثنكيئ  ُيدلد ابتكك لياوكك  ُم  )يععيولكُكغيياتك(.  يالر رشيب  ا 

يععءكر )لن ربكا  إىل ُسكا  ل جكعسكك CB( ا لجزيه ال قطوتا وذعك بكر خديم 

لطتكف ا ءا صك د عأللكعكك لّجحز بجحكز ير رشيب غكزت )GC-MS(. ُم ُيدلد 

ابتا ثمثا ارش ل جكعسكً )CB رقم 66، 101، 110، 149، 118، 105، 153، 138، 

128، 187، 180، 170، 206(. ميعن يال مع ا  ُفكصتل لرءكب قتكس لياوكك 

.)2009( Ogata et al. ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر ا

املنهج

ُم جبع يععيلكك يع ك ئتا ا ويحد وثمثني بءديً. وقد قكلت يملنظامك يمل كراا ا 

يع وعا يعدوعتا عءقضكه ا  يملءكثكك ب بءتكك يعجبع. حتث بيثت ُءك يملنظامك 

ان يععيلكك يعومر تعتا ا  يع كي ئ يعيلءتا ا  يل ديت خط يملد يع كيل.

جيى جبع لال لن لك ا ايلا بمر تعتا ا ال لكقع. ثم غاءّفت يع تنكك ا ورق 

لعكلتنتكم وُم إرركعحك إىل لخرب VSCHT ا جبحكرلا يع  تك، حتث جيى ايز 

اكاا يع تنكك وإرركعحك ب د ذعك إىل لخرب يعجتكاتبتكه يع ضكلا ا جكل ا  كاتك 

م جب حك، جيى ُيءتل لربع  عءزرياا ويع عنكعكجتك ا يعتكبكن. ولن بني يع تنكك يع  ُ 

وارشلن لنحك بيثكً ان لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر ويثنني ارشلن لنحك بيثكً 

ان لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا بنزوُيلكزول )يعجدول2(.

م ايز يععيلكك بكر خديم لطتكف قيلب لن يألش ا  يءتءحك،ُ  وا يملخرب ا يعتكبكن، وقولُ 

 )Plascan-WTM OPG Research Inc., Tokyo, Japan( ُيت يعيبييه

إىل بكيل إلثتءني )PE( وبكيل بيوبتءني )PP( وغريهام لن يعوكعتبييك. ُم ير و كت 

يععيلكك يملصوكغا لن يع يءتل بغتا ُيءتل يععيلكك يع   مت ءك لجكالك ل جكعسا 

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 

Earth Thailand :ليتم فحصها. الصور

http://www.ipen.org
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UV-327 وUV-328 بكعنسوا إىل يررتتيت يمل كلري يملقكبءا ذيك يع ملا يعنظريلا، 

بتنام ث ل م ُصيتح لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا يألخيى بكعنسوا إىل يالررتتيت.

جيى صنع ارسيك لعيرة ملس خءصكك يعيوتوكك عء يقق لن قكبءتا إاكتة يإلع كج 

بكعنسوا  بكملك ا  ان خبسا  ُقل  يع    يع يءتءتا  عءقتم  يعنسو   يمل تكرت  يالعيييف 

يعونفسجتا  اكق  يألش ا  ولثو كك  يععءكر  ل  دت  يعفتنتل  ثنكيئ  لياوكك  لن  ععل 

بنزوُيلكزول. وبءغت عسوا يالررتتيت لال لن مثكعني بكملك ا بكعنسوا إىل ام صنف  

ُم قتكس لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا بنزوُيلكزول ا لجزيه قطوتا بكيرطا جحكز 

 .)Agilent 7890A/5977  ;GC-MS( ا ءا  مبطتكف  لجحز  غكزت  ير رشيب 

.)2021( Yamashita et al. ميعن يال مع ا  ُفكصتل لرءكب يع يءتل ا

للكعكك  رصد  وضع  بكر خديم  يعونفسجتا  اكق  يألش ا  لثو كك  اكاا  قتكس  جيى 

ليدت وُم ُيدلد ابت حك بنكه ا  لنطقا يعذروة. ُم ُصيتح ُيياتز UV-326 و

يع تنكك عظية اكلا ا    .2 الجدول رقم 

BUVPCBخط يعطكلخط يع يضُم لخذ يع تنا لن قوليملكقعيعوءد

Av. Félix U. Camet 1629 Mar del Plata األرجنتين

بكلنس آليس، يألرجن ني

Bios QuilmesS 37°58’ 54’’W 057°32’26’’xx

NTNS 32°01’27’’E 115°46’15’’xxخءتج لتنتملررتيعتك

ESDON 21°14’02’’E 092°02’52’’xxشك ئ اكالُكيلبنغمتلش

RapalN 09°42’22’’W 084°39’45’’xxشك ئ لكع كساكر ك رلعك

Carbone GuinéeN 09°34’24’’W 13°36’29’’xxبتنكرلسغتنتك

aciamaJاكرك امرعسCARPINN 17°54’34’’W 076°53’00’’xx

CJGEAS 03°37’27’’E 39°52’28’’xxشك ئ بكوبكباتنتك

CAPN 05°25’36’’E 100°19’35’’xxلضتق بتنكعغلكعتزلك

Asociación Ecológica شك ئ ركع تز لكغكالعز ا اكرتلنكسيملعستك
Santo Tomás

N 18°18’02’’W 093°50’38’’xx

AMSEToxN 33°56’14’’W 006°56’49’’xxشك ئ غكت اتليملغيب

عتكزلمعد/

لوُتكروي

AlgalitaS 43°32’47’’E 172°42’50’’xxلصب آاكن هتثعكك

FOCONEN 04°24’16’’E 007°08’03’’xxشك ئ اتنتامعتجيلك

Ecowaste CoalitionN 14°35’21’’E 120°57’16’’xشك ئ بكرتعكيعفءوني

Buy Responsibly بكتييببكعندي
Foundation

N 54°37’33’’E 016°58’45’’xx

جبحكرلا 

يععكعغك

AEDS 04°49’18’’E 011°51’00’’xxشك ئ ركاكج

ADECN14°42’45’’W 017°25’50’’xxشك ئ هكن لكرلنكسيعسنغكل

CEJN 06°58’28’’E 079°52’09’’xxاكعكلوكرسلمععك

TABIOS 06°46’28’’E 39°17’01’’xxشك ئ اكاكُنزيعتك

EARTHN 13°17’54’’E 100°54’08’’xxشك ئ بكعغ ركلنُكلمعد

EARTHN 12°35’32’’E 101°24’53’’xشك ئ لكت ريم اكلنغُكلمعد

AEEFGN 36°59’42’’E 010°29’03’’xxشك ئ غكعتتُكعس

HEALN 41°10’14’’E 029°38’10’’xxشك ئ لوزوععكمُياتك

Wild at Heart Legal اكاس ايلك ا واللا ُعسكسيعكاللكك يمل يدة
Defence Association

N 28°41’19’’W 096°31’43xx

CGFEDN 16°5’29’’E 108°09’04’’xxشك ئ عغكلن ُكك ثكعهات نكم
)srezilibats VU elozairtozneB( مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول = VUB

)slynehpiB detanirolhcyloP( مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور = BCP
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ذعك لررتيعتك )528 عكعكغييم/غييم( ويعسنغكل )520 عكعكغييم/غييم( وُنزيعتك )751 

عكعكغييم/غييم( ويععكعغك )1258 عكعكغييم/غييم(.

مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور

يعفتنتل ل  دت  ثنكيئ  يملك ا ويع رشلن ا  لياوكك  يعفياتا  يع تنكك  يح كك اكاا 

اتنكك لن  يععءكر ا  ل  دت  يعفتنتل  ثنكيئ  لياوكك  ل جكعسكك  وُكيجدك  يععءكر، 

اكاا يملكيقع )يع عل رقم 4(. اكعت يع تنكك لن يعسنغكل وُكعس شدلدة يع ءكث 

يع تنكك لن ُنزيعتك ويععكعغك ويملغيب ا  ُيياتز  6(. بتنام يح كك  )يع عل رقم 

ُييوحت لن لءكثا ب عل ل  دل إىل شدلدة يع ءكث )يع عل رقم 6(.

يعخبس.  يع تنكك  اكرغا ا ال لجبكاا لن  إجيي تا  اتنا  يملياوكك. جيى متيلي 

ُقّل ثمث لييك ان  يع    يع يءتءتا  يعقتم  لعه  )LOQ( ا   يألقل  يعرتاتز  ل يّف 

يع تنا يعفكرغا. اوكعنسوا ملجبكاا لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر يعثمث ارشة 

اكق  يألش ا  ملثو كك  وبكعنسوا  اكم.  ب عل  عكعكغيم/غييم   0.3 يألقل  يعرتاتز  اكن 

يعونفسجتا بنزوُيلكزول ُييوح يعرتاتز يألقل بني 0.5 عكعكغييم/غييم-ايلا بكعنسوا 

.UV-328 وح ى 13 عكعكغييم/غييم بكعنسوا إىل UV-320 إىل

يعكرتطا. وقد  يعقتم  يعرتياتز لع اتنكك ركبقا، جيى ير خديم  ولن لجل لقكرعا 

وطا بكعرتياتز يملكجكتة ا  واجد ركبقكً بأن يعقتم يعكرتطا عخبس اتنكك اياتا لُي

س و د يعرتياتز يع كعتا  بءح يعويي )Ogata et al. 2009(. بكإلضكاا إىل ذعك، اإعحكُ 

يع  كي تا )Yamashita et al. 2019(، لام لج ءحك لال متثتمً عء ءكث يملييل.

النتائج

مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول

ُم يع ثكر ا  اكاا لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا بنزوُيلكزول يع   جيى ُيءتءحك 

ا اتنكك اياتا لن اكاا يملكيقع. واال ا  اكاا لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا ا 

ل ظم يع تنكك يعفياتا )يع عل رقم 1(. واكعت يعرتياتز يألا  ا يع تنكك يعفياتا 

يعقتم  إىل  بكعنظي  للك   .)3 رقم  )يع عل  ويععكعغك  وجكلكلعك  يملغيب  لن  يملأخكذة 

يعكرتطا، عجد لا  يعرتياتز ا يععكعغك وُنزيعتك ويعسنغكل.

ُم قتكس لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا بنزوُيلكزول ا لك لجبكاه لك ا وارش 

اتنكك )22×5(. حتث جيى ُيءتل ال اتنا اياتا بيثكً ان ارشة لثو كك لش ا 

اكق بنفسجتا لخ ءفا. اال ا  اكاا لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا بنزوُيلكزول 

يع   جيى ُيءتءحك ا اتنكك اياتا لن اكاا يملكيقع. اقد اال ا  UV-P ا اكاا 

يع تنكك يعفياتا. وال ا  UV-326 إىل 329، وUV-9، وUV-PS ا لال لن 

ُس ني بكملك ا لن يع تنكك يعفياتا. واال ا  UV-350 و320 ا مثكعني ورو ني 

بكملك ا لن يع تنكك يعفياتا ا  يع كييل )يع عل رقم 1(.

واتام لخص يعرتاتب، اال ا  UV-327 وUV-326 وUV-9 بأا  يعرتياتز. اام 

اكن عحك لا  يعقتم يمل كرطا ويعكرتطا )يع عل رقم 2(.

ُم يع ثكر ا  لا  إجاميل لن ُيياتز لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا بنزوُيلكزول 

ا يع تنكك يعفياتا لن يملغيب وجكلكلعك ويععكعغك )يع ل رقم 3(. وُءك يعوءدين 

يعثمثا ه  ذيُحك يعوءدين يع   مت ءك لا  قتبا ل كرطا. وبكعنظي إىل يملس كلكك 

يعكرطتا إلجاميل ُيياتز لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا بنزوُيلكزول، عجد لن لا  

يعرتياتز ا يع تنكك لن يععكعغك وُنزيعتك ويعسنغكل.

يياتز لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا  بكعنسوا إىل ل ظم يعوءدين، اكعت لقل إجاميلُ 

لن  ولاس ثنى  عكعكغييم/غييم.  خبسام ا  لس كى  تون  قتكرحك  جيى  بنزوُيلكزول 
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الشكل رقم 3. تراكيز عرشة مثبتات أشعة فوق بنفسجية بنزوتريازول يف عينات فرعية من الكريات من بلدان مختلفة.
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لن  يععيلكك  وورتط  اياتا  اتنكك  ادة  اندهك  اس ا  رب  يعدوعتا،  يعومر تعتا 

يعسنغكل وُكعس ا  لعحك شدلدة يع ءكث )يع عل رقم 5(. 

إن يملس كى يألركيس عء ءكث مبياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر، ويمل  ق لن يعنقل 

يعجكت ويالع قكل ب تد يملدى ملياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر اند يل زيزهك إىل 

يعقطع يعومر تعتا يع كمئا، لوءغ 10 عكعكغييم/غييم. ا هذه يعدريرا، اكعت هنكك 

ا  اءتحك  واال  يألركرتا،  يملس كلكك  لع  ُيياتزهك  ُ كياق  لكيقع  ثمثا  لن  اتنكك 

بنغمتلش )1-2 عكعكغييم/غييم(، شك ئ بكوبكب، اتنتك )3-9 عكعكغييم/غييم( وات نكم 

)1-10 عكعكغييم/غييم( )يع عل رقم 6(.

عسكس، يعكاللكك يمل يدة  ا يألرجن ني )3-16 عكعكغييم/غييم(، اكاس ايلك ا واللاُ 

)1-18 عكعكغييم/غييم(، ُكلمعد )9-12 عكعكغييم/غييم(، ُياتك )6-23 عكعكغييم/غييم(، 

لكعتزلك )8-35 عكعكغييم/غييم(، اكر كرلعك )3-45 عكعكغييم/غييم( ُييوحت يعرتياتز 

عكعكغييم/ يع ءكث. ا ُكلمعد )68-9  يعفياتا لن غري لءّكث إىل قءتل  يع تنكك  ا 

غييم( ُييوحت يعرتياتز لن غري لءكثا إىل لءكثا ب عل ل  دل.

ا عتجيلك )15-37 عكعكغييم/غييم( وبكعندي )10-43 عكعكغييم/غييم( يح كك اكاا 

يع تنكك يعفياتا ا  ُيياتز قءتءا يع ءكث.

ويملعستك  عكعكغييم/غييم(   82-31( وغتنتك  عكعكغييم/غييم(   65-11( رريلمععك  ا 

يع ءكث. وا  يع ءكث ول  دعا  يعرتياتز بني قءتءا  عكعكغييم/غييم( ُييوحت   83-11(

جكلتعك )10-286 عكعكغييم/غييم( وعتكزلمعدي/لوُتكروي )42-442 عكعكغييم/غييم( 

ُييوحت يعرتياتز لن قءتءا يع ءكث إىل اكعتا يع ءكث.

جيى قتكس لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا بنزوُيلكزول ا لك لجبكاه لك ا وارش 

اتنا اياتا )22×5(. حتث جيى ُيءتل ال اتنا اياتا بيثكً ان ارشة لثو كك 

لش ا اكق بنفسجتا بنزوُيلكزول لخ ءفا.

وارشلن  لك ا  لجبكاه  لك  ا  يععءكر  ل  دت  يعفتنتل  ثنكيئ  لياوكك  قتكس  جيى 

اتنا اياتا )24×5(. اف  ال اتنا اياتا، ُم قتكس ثمثا ارش ل جكعس لياوكك 

يعفياتا ا  لياوكك  يع تنكك  اكاا  يح كك  يععءكر لخ ءف.  يعفتنتل ل  دت  ثنكيئ 

ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر ضبنحك، بتنام ُكيجدك اكاا ل جكعسكك لياوكك ثنكيئ 

يعفتنتل ل  دت يععءكر يع   ُم قتكرحك ا اتنكك لن اكاا يملكيقع )يع عل رقم 4(. 

عما  كف  قكبءا  لس كلكك  ا   يعفياتا  يع تنكك  اكاا  لن  ور كن  مثكٍن  يح كك 

لخص  واتام  يعثمثا ارش.  يععءكر  ل  دت  يعفتنتل  ثنكيئ  لياوكك  ل جكعسكك  ععكاا 

ُياتب لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر )يملءيق #( اكعت ل جكعسكك خاميس 

وردييس وروكا  BC )لت: CB110, 138, 180( ه  يعسك دة ب عل اكم. ول كبه 

هذي يعنبط يألمنكط يع   عكحظت ا يععيلكك لن لكيقع لخيى ا يع كث )ا  روتل 

 .)Yeo et al. 2015 ؛Mizukawa et al. 2013 ؛Hosoda et al. 2014 :يملثكل

 CB-180و CB-138 حتث يخ ءف يعرتاتب يملفصل بني يملكيقع. وععن رللنك غءوا ِل

ثنكيئ  ُيياتز اكعتا لن لياوكك  يع   مت ءك  يع تنكك  يع تنكك وخكصا ا  ا ل ظم 

يعفتنتل ل  دت يععءكر، لت ُءك لن يعسنغكل وُكعس وُنزيعتك. اف  يععيلكك لن ُءك 

يعوءدين، شّعل CB-138 لال لن خبسني بكملك ا لن يإلجاميل ا ل ظم يع تنكك.

يمل جكعسكك  )لجبكع  يععءكر  ل  دت  يعفتنتل  ثنكيئ  لياوكك  ُيياتز  إجاميل  ُييوح 

يعثمثا ارش( ا اتنكك يععيلكك يع   ُم ُيءتءحك بني 1 إىل 4188 عكعكغييم/غييم. 

يععيلكك  رصد  لجبكاا  قول  لن  يملس خدلا  يعدوعتا  يع صنتفكك  إىل  بكعنسوا  للك 
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يف األسفل: القيم دون 005 نانوغرام/غرام. يف األعىل: تم تعديل القيم بحيث تتضمن املستويات العليا التي جرى اختبارها.
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اكعت يع تنكك يعفياتا لن يعفءوني )62-116 عكعكغييم/غييم( ولررتيعتك )146-90 

ويععكعغك  عكعكغييم/غييم(   238-135( ُنزيعتك  ا  يع ءكث.  ل  دعا  عكعكغييم/غييم( 

ُييوحت  عكعكغييم/غييم(   1570-135( ويملغيب  عكعكغييم/غييم(   294-76(

عكعكغييم/  1570-135( يع ءكث، وا ُكعس  يع ءكث إىل اكعتا  يعرتياتز لن ل  دعا 

غييم( ُييوحت لن ل  دعا يع ءكث إىل شدلدة يع ءكث. ا يعسنغكل )4188-373 

عكعكغييم/غييم( اكعت جبتع يع تنكك يعفياتا إلك اكعتا لو شدلدة يع ءكث.

مستويات مجتمعة من التلوث

ُفكصتل ع ك ج يملس كلكك يملج ب ا لن يع ءكث

يلكزول ولياوكك ثنكيئ يعفتنتل  ال لودو لن ُيياتز لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا بنُز

ا   يع ءكث  لس كلكك  لع  بكعرضورة  ُ امىش  يعومر تعتا  يملكيت  ا  يععءكر  ل  دت 

لنه  يع تنكك  لخذ  ُم  يعذت  يع ك ئ  اكن  يملثكل،  روتل  ا   غتنتك  اف   يع ك ئ. 

لي كت ا  ابتكك اورية لن يع ءكث يعومر تيك عدرجا لن هذي يع ءكث اكن لغط  

لجزيه وير ا لن يع ك ئ ذيُه )يع عل رقم 8(، وععن ُيياتز لثو كك يألش ا اكق 

لنخفضا  اكعت  يععءكر  ل  دت  يعفتنتل  ثنكيئ  ولياوكك  بنزوُيلكزول  يعونفسجتا 

ثنكيئ  يع ءكث مبياوكك  قءتءا إىل ل  دعا  )ُيياتز لن  يع تنكك يألخيى  بكملقكرعا لع 

يعفتنتل ل  دت يععءكر(.

للك يع ك ئ يعذت ُم لخذ يع تنكك لنه ا يععكعغك، اءم لعن هنكك اثري لن يع ءكث 

ُيياتز  لا   بني  لن  اكعت  هنكك  يععيلكك  اتنكك  وععن   ،)7 رقم  )يع عل  يملييئ 

ُيءتءحك  جيى  يع    يععيلكك  لن  بنزوُيلكزول  يعونفسجتا  اكق  يألش ا  لثو كك 

)يع عل رقم 3(.

.Carbone Guinée الشكل رقم 8. شاطئ يف غينيا تم أخذ العينات منه بواسطة

.AED Congo الشكل رقم 7. شاطئ يف الكونغو تم أخذ العينات منه بواسطة
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18 ي كت ا  لكيت اتبتك تا ركلا   يععيلكك يعومر تعتا يع   لا ل اءتحك ا  يع كي ئ ا اكاا لعيكه يع كثُ 

يعزلىك عدى يعطتكر يعوييلا )Yamashita et al. 2021(. وقد لظحيك يعدريركك 

يعزرت  ربك  ا  يعحتدروايبكعكك  لرلل  لس قومك  لسكر  ُن تط  لس طتع  بأعه 

)Feng et al. 2014(، اام لاظحي ع كط ربتطا ملس قومك لرلل يعحتدروايبكعكك 

عدى يعورش. حتث ل د لسكر لس قومك لرلل يعحتدروايبكعكك اوكرة ان لسكر غكعوكً 

لك ل رتك ا اتفتا ُأثري يملءكثكك يعوتئتا ا  يعيتكيعكك. اقد ل بل ابيفز ع دة 

ويألع طا  يالر قمب  ُكيزن  وادم  يعحيلكين  يع كيزن  ادم  لثل  يع أثرييك  لن  لعكيع 

يعوتكعكج   عءرتيام  إلعكعتا   UV-P مي ءك  اام  يع نبكلا.  ويع أثرييك  يعرس كعتا 

يألعدروجني  ملس قومك  ل كتلكً  ع ك كً  لظحي  اام   )Nagayoshi et al. 2015(

ل ن   لام   ،)Sakuragi et al. 2021( يألررتوجني  ملس قومك  لنكهضكً  وع ك كً 

لن بإلعكعه إحديث يضطييب ا يع كيزن يعحيلكين لن خمل يع فكال لع لس قومك 

يألررتوجني ويألعدروجني بطيق لخ ءفا.

عكعكغييم/  193( ول كرط  عكعكغييم/غييم(   67( ورتط  لا   ثكين  ا   اال 

لن  اتنكك  وثــمث  لك ا  ا   UV-326 ا   اال  حتث   .UV-326 ا  غــييم( 

وُييابه  ثوكُه  لخص  اتام  حكعتكً  عء قتتم  ولخضع  اتنا  واــرش  لك ا  لصــل 

ركبقكً  اءته  اال  وقد  يألوروبتا(.  يععتبتك تا  يملكيت  )واكعا  وربت ه  يعوتكعكج  

يعزلىك  غدة  وزلت   ،)Lu et al. 2019( يعقطوتا  يعفقبا  لاوكت  لن  اتنكك  ا 

يعومر تيك  ويعيطكم   )Yamashita et al. 2019( يعوييلا  يعطتكر  ا 

اام   ،UV-326 ِل  وميعن   .)Rani et al. 2017, Tanaka et al. 2020(

يعحتدروايبكعكك  لرلل  لس قومك  لسكر  ب ن تط  لقكم  لن   ،9-VU لع يعيكل  هك 

اقد   ،UV-9 لع  للضكً  يعيكل  هك  واام   .)Fent et al. 2014( يعزرت  ربك  ا 

لظحي ع كط ربتطا ملس قومك لرلل يعحتدروايبكعكك عدى يعورش لع إلعكعتا عءرتيام 

 .)Nagayoshi et al. 2015(

لك ا  ا  اءته  ــل  اا ــذت  ويع  UV-328 ا  ُياتز  ل كرط  لاــ   ثكعث  ــكن  وا

عء قتتم   UV-328 لخضع  اتنكك.  واــرش  لك ا  لصــل  لن  ويحــدة  واتنا 

يعومر تعتا  يعيطكم  لن  اتنكك  ا  ركبقكً  اءته  اال  وقد  ثكب ا  اضكلا  اامتة 

UV- يا  كف  ُم  اام   .)Rani et al. 2017, Tanaka et al. 2020(

 Lu et al.( يع اميل  يعقطب  ا  يع اميل  يعفكملكر  عطك ي  يععود  لعسجا  ا   328

نقاش

ا هذه يعدريرا، جيى ُيءتل وجكت لءكثكك اضكلا ثكب ا لضكاا ولب زة، وه  

لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا بنزوُيلكزول ولياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر 

ا  وجه يع يدلد، ا اتنكك ايلكك بمر تعتا جيى لخذهك لن شكي ئ لن اكاا 

بنزوُيلكزول  يعونفسجتا  اكق  يألش ا  لثو كك  اكاا  ا   يع ثكر  ُم  يع كث.  لعيكه 

ولياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر ا اتنكك لن جبتع يملكيقع.

مثبتات األشعة فوق البنفسجية بنزوتريازول

اتنكك  ا  لخ ءفا  بنزوُيلكزول  بنفسجتا  اكق  لش ا  لثو كك  ُيءتل ارشة  جيى 

اكق  يألش ا  لثو كك  اكاا  ا   يع ثكر  لن  يعيغم  وا   بءديً.  وارشلن  يثنني  لن 

ف ا  يلكزول ا اتنكك لن جبتع يملكيقع، إال لن ُيياتزهك اكعت لُي يعونفسجتا بنُز

ا  وجه يعخصكص ا يععكعغك وُنزيعتك ويعسنغكل ويملغيب وجكلكلعك.

هذه  ا  يملنفيتة  بنزوُيلكزول  يعونفسجتا  اكق  يألش ا  لثو كك  ُيياتز  ُييوحت 

حطكم  حكل  ركبقا  تريرا  وا  عكعكغييم/غييم-ايلّا.   5802 إىل   1 بني  يعدريرا 

يألش ا  لثو كك  ُيياتز  ُييوحت  يعجنكبتا،  اكرلك  ا  جب حك  جيى  يع    يع كي ئ، 

يح كى  بتنام  عكعكغييم/غييم.   81,700 إىل   0.3 بني  بنزوُيلكزول  يعونفسجتا  اكق 

حطكم يع ك ئ ا واللا هكويت ُيياتز ُييوحت بني 0.2 إىل 1,130 لتعيوغييم/غييم 

لن جكك  اكلن ك  يعدرير ني  اء ك هكُني  وععن  عكعكغييم/غييم(.   1,130,000-200(

بمر تعتا لو لجزيه لن لن جكك بمر تعتا.

واتام لخص ُياتب لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا بنزوُيلكزول، بءغ لا  ُياتز ا 

عكعكغييم/غييم(  عكعكغييم/غييم( ولا  ل كرط ُياتز )430  اتنا اياتا )5,082 

واكن ذعك ِل UV-327 ويعذت اال اءته ا لك ا وثمثا اتنكك لن لصل لك ا وارش 

ُأثرييك  كلءا  يملك تا وعه  بكعيتكة  UV-327 اامتة ضكرة  إتريج  ُم  عقد  اتنكك. 

يملدى، اام لخضع عء قتتم ب أن يعثوكك ويعرتيام يعوتكعكج  ويعسبتا )واكعا يملكيت 

يععتبتك تا يألوروبتا 2021(. الك تريركك ركبقا ا  UV-327 ا بمزلك بكلك 

 ,Rani et al. 2017( بكإلضكاا إىل يعيطكم يعومر تيك )Lu et al. 2016( يع امعتا

 .)Tanaka et al. 2020a

ياتز )80 عكعكغييم/غييم( ا UV-9، ويعذت ال  ولن عكحتا لخيى، بءغ لا  ورتطُ 

 UV-9 اءته ا لك ا ويثن ني لن لصل لك ا وارشة اتنكك جيى ُيءتءحك. ُم إتريج

أثرييك  كلءا يملدى ولخضع عء قتتم  اامتة ركلا جديً بكعنسوا إىل يعيتكة يملك تا لعُ 

بكعنسوا إىل يعثوكك ويعرتيام يعوتكعكج  ويعسبتا )واكعا يملكيت يععتبتك تا يألوروبتا 

UV-9 ميعن لن لعكن عه ُأثرييك إررتوجتنتا  2021(. اام بتنت يعدريركك بأن 

.)Feng et al. 2020(

اام اال ا  UV-P ا اكاا يع تنكك يع   ُم ُيءتءحك، حتث ل د، اام هك يعيكل 

بكعنسوا إىل UV-9، ركلكً جديً بكعنسوا إىل يعيتكة يملك تا وعه ُأثرييك  كلءا يملدى. 

يملكيت  )واكعا  وركلا  بتكعكجتكً  ثكب ا ولرتيابا  عء قتتم اامتة اتبتك تا  اام لخضع 

ونّي بأعه ليفز يعن كط يألررتوجتن  ا يعدريركك  يععتبتك تا يألوروبتا 2021(. وقدُ 

يملخ ربلا ويعيكركبتا )Feng et al. 2020(. وقد اال اءته ركبقكً ا زلت غدة 

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 يُظهر بأن املشاكل 

املرتبطة بـِ UV-328 موجودة أيضاً يف مثبتات 

األشعة فوق البنفسجية األخرى املشابهة.
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لجيت  يألحتكن،  لن  اثري  ا  يمل كبحا.  يألخيى  يعونفسجتا  اكق  يألش ا  لثو كك  ا 

إجييًه  ذعك  ول د  حدة.  ا   لكتة  ال  لت  لنفيت،  ب عل  يععتبتك تا  يملكيت  ُقتتم 

بطتئكً ميعن لن لؤتت إىل لن ل م ير وديل لكتة اتبتك تا خطية مبكتة خطية ب عل 

لامثل بسوب عقص يمل ءكلكك ب أن ُءك يملكتة بكعذيك. وععن ا حكل يُوكع لقكربا 

ُس ند إىل يعصنف، ل م ُقتتم يملكيت يععتبتك تا ذيك يعحتعءتا ويعخصك ص يععتبتك تا 

يمل  كبحا ركلكً. وبكعنظي إىل لوجه يع  كبه يع دلدة بني لخ ءف لثو كك يألش ا اكق 

يعونفسجتا بنزوُيلكزول وحقتقا لعحك مت ءك ُأثرييك ل  كبحا، اإعه لن يألاضل يُوكع 

لنحج لس ند إىل يعصنف اكضكً ان لنحج ال لكتة ا  حدة. 

مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور

يلكزول وُيياتز  وكط بني ُيياتز لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا بنُز ث لعن هنكك يُر

يألش ا  لثو كك  لع  يعيكل  هك  واام  وععن،  يععءكر.  ل  دت  يعفتنتل  ثنكيئ  لياوكك 

بءديً  وارشلن  لرب ا  لن  اتنكك  يخ وكر  جيى  اقد  بنزوُيلكزول،  يعونفسجتا  اكق 

بيثكً ان ثمثا ارش ل جكعسكً ملياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر حتث ُم يع ثكر 

ا  اكاا يمل جكعسكك ا جبتع يملكيقع. ُييوحت يعرتياتز يإلجامعتا لن لس كلكك 

ركبقا  اكملتا  اتنكك  لع  بكملقكرعا  عءغكلا  اكعتا  قتم  إىل  يملكيقع  ب ض  ا  لركرتا 

.)Hirai et al. 2011(

يح كك ل ظم يملكيقع، ويحد وارشلن لكق كً لن لصل لرب ا وارشلن، ا  ُيياتز 

ملياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر لا  لن 10 عكعكغييم/غييم-ايلا. ول ن  ذعك 

لعه ال بد لن لعكن هنكك لصدر لييل ويحد لو لال ملياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت 

يععءكر بكعقيب لن يملكيقع لو لن يععيلكك قد يل زك لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت 

يععءكر ا لكقع لك ثم جءوت ُءك يملياوكك ل حك إىل يع ك ئ.

زلت  وا   )Lu et al. 2019b( يألذن  يعغكق  كلل  إىل  ك ي  بكإلضكاا   )2019

يعدم  وبمزلك   )Yamashita et al. 2019( يعوييلا  يعطتكر  عدى  يعزلىك  غدة 

يعسبك  لن  لعــكيع  وادة   )Lu et al. 2016( يألعف  قــكرورت  يعدوعفني  عدى 

ملس قومك  ابضكت   UV-328 ل بل   .)Lu et al. 2019  ,Lu et al. 2016(

يألررتوجني )Sakuragi et al. 2021(. واند ير قمبه،ُ  غري ربت ه ولظحي ع ك كً 

زيلديً ا  لضكتيً عألعدروجني لال ا كعتا )Zhuang et al. 2017(. وميعن لن لسوبُ 

 Chlamydomonas reinhardtii إع كج لعكيع يألواسجني يع فكاءتا ا  يكعب

عسخ  بيث  لقكم   823-VU بأن  للضكً  ثوت  اام   .)Giraudo et al. 2017(

ُقءتل  إىل  بكإلضكاا  يعصغري،  يعقزح  يعيلوكزولتا ا ربك رءبكن قكس  يعربوُتنكك 

.)Giraudo et al. 2020( وطا بكالر جكبا يملنكاتا ُنظتم يعجتنكك يملُي

UV-328 لكتة اتبتك تا ركلا لصل عصف ابيهك إىل ادة لشحي، وقد قد  ل د 

سع ورو ني إىل لك  كن  ا فت ب ض يعدريركك ا يعرتبا بأن عصف ابيهك لوءغ لنُ 

)Lai et al. 2014(. اام مت ءك اثكاا لا  لن اثكاا لكه  وثمث وارشون لكلكً 

يعويي، لت ا حكل جيى إ مق هذه يملكتة يععتبتك تا ا يملسطيكك يملك تا، اإعحك 

ن قل إىل لسكاكك ب تدة، إىل لن ذعك لعكن لبطكً لن  ر رترب. ولع لن يعيويرب قدُ 

يع قكل يملتكه يعسطيتا. وععن، ومبك لعه ل م إ مق UV-328 ب عل ل عير ا يعوتئا 

ا  هتئا إضكاا إىل لكيت بمر تعتا ذيك اثكاا لنخفضا، اقد لن قل إىل لسكاكك 

ب تدة لع يع قكل يملتكه يعسطيتا، اام بتّنت هذه يعدريرا، حتث اال اءته ا يملكيت 

يعومر تعتا ا  يع كي ئ ا اكاا لرجكه يع كث.

ُم  بنزوُيلكزول  يعونفسجتا  اكق  يألش ا  لثو كك  اكاا  لن  ذعك، ومبك  ا   اموة 

صيا  ا   لرضير  ب دة  وط  ُُي لعحك  ومبك  يملكيقع  جبتع  لن  اتنكك  ا  يا  كاحك 

وطا بـِ UV-328 لكجكتة للضكً  يإلعسكن ويعوتئا، اإن هذي لاظحي بأن يمل كال يملُي
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20 ي كت ا  لكيت اتبتك تا ركلا   يععيلكك يعومر تعتا يع   لا ل اءتحك ا  يع كي ئ ا اكاا لعيكه يع كثُ 

ا  يعيغم لن ادم يل مانك ألت لتعا ب أن يملصكتر اتام لخص هذي يملكقع بكعذيك 

ا ترير نك.

يل ءعت ُكعس ثكين لا  يعرتياتز لن لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر. حتث ُم 

لخذ يع تنا لن خءتج ُكعس. ال ل د ير خديم لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر 

شأعكً ريرخكً ا ُكعس. اف  اكم 1986، ُم حظي ير رييت يمليكالك لو لت ل ديك 

زيل  لك  وععن  ُكعس.  إىل  يععءكر  ل  دت  يعفتنتل  ثنكيئ  لياوكك  ا   ُي كت  لخيى 

ل  دت  يعفتنتل  ثنكيئ  لياوكك  ُي كت ا   يع    يمليكالك  لن  اوري  ادت  لاس خدم 

خزلنحك برشوط غري ليضتا )Barhoumi et al. 2014(. وبكع كيل  يععءكر لو لجيتُ 

اإن هنكك يح امالً عكجكت لصكتر ليءتا لخيى ملياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر.

»بكرتعك« ا  ُيياتز ل  دعا ا شك ئ  آرتك، الحظنك  وا اتنكك لن جنكب رشق 

نفت ا  لعحك لءكثا ب عل ل  دل.  يعفءوني بءغت 68 عكعكغييم/غييم-ايلا، وقد صا

وععن ا شك ئ »بكعغ ركلن« ا ُكلمعد، اال ا  ُيياتز لقل بءغت 16 عكعكغييم/

لع  وبكملقكرعا  ب عل  فتف.  لءكثا  لعحك  ا   ُصنتفحك  ميعن  ويع    غييم-ايلا، 

يعرتياتز يع كملتا )ريجع يع عل رقم 5(، اإن وضع يع ءكث ا جنكب رشق آرتك ميعن 

لقكرع ه لع يع تنكك يعسكبقا يع   جيى ُيءتءحك ا يإلقءتم ذيُه.

عكعكغييم/  27 ُوءغ  لنخفضا  ُيياتز  ويملعستك ا   جكلكلعك  لن  يع تنكك  ُي كت 

غييم-ايلا و16 عكعكغييم/غييم-ايلا ا  يع كييل. ولقع هذين يملكق كن ا لنك ق 

عك تا حتث ُكجد لع طا صنكاتا قءتءا لو حتث ال ُكجد لع طا صنكاتا لركركً، اام 

ُقع ا  لسكاا ب تدة ان لت لصكتر اورية ملياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر، 

ميعن لقكرعا يملس كلكك يمل طياا ويع كعتا ملياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر يع   

يمل يدة  يعكاللكك  ا  اءتحك  اال  يع    بكملس كلكك  لايلقتك  ا  اتنكك  ا  اءتحك  اال 

قد  يملنك ق  ُءك  لن  يمل يوف  ولن  ركبقا.  تريركك  ا  لوروبتا  ولدن  ويعتكبكن 

ليك مبيحءا لن يعنبك يالق صكتت ويعصنكا  يعرسلع بيءكل يعسو تنكك لن يعقين 

يملنرصم، لام لتى إىل إع كج ابتكك اورية لن لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر 

 ;Karapanagioti et al. 2011( يعسكحءتا  يملنك ق  ا  وإ مقحك  وير خديلحك 

.)Yeo et al. 2015 ;Ogata et al. 2009 ;Mizukawa et al. 2013

يمل يدة  يعكاللكك  ا  ر تيس  ب عل  يععءكر  ل  دت  يعفتنتل  ثنكيئ  لياوكك  إع كج  ُم 

يععية  لنه ا عصف  بكملك ا  ير خديم حكييل روع وُس ني  ولوروبك ورورتك، وجيى 

لو لس خدلكً  يععءكر  يعفتنتل ل  دت  ثنكيئ  ملياوكك  لن جكً  لايلقتكً  ُعن  يع اميل. ث 

ر تستكً عحك ا لكم لن يأللكم، عذعك ال ميعن ُفسري يعرتياتز يع كعتا يع   اال اءتحك ا 

يعدريرا لن خمل يالر خديم يعسكبق ملياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر ا يعقكرة 

)Gioia et al. 2011(. اقد لظحيك اتنا يعسنغكل ُيياتز اكعتا عءغكلا لن لياوكك 

ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر. وقد جيى جبع يع تنكك لن »بمج تو هكن« ا خءتج 

لعب  لن  بكعقيب  وُقع  يعصنكاتا،  بكألع طا  ليك ا  لنطقا  اوكرة  وهك  »هكن«، 

عفكلكك »لوكلكس« ا لدلنا »بتعكلن«، ا  ب د رو ا وارشلن اتءكلرتيً ان تياكر. 

وا اكم 2014، لظحيك تريرا بأن ركحا عجبع خيتة يعنفكلكك يإلععرتوعتا اكعت 

ه  لصدر لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر يملكجكت ا يععيلكك يعومر تعتا ا 

غكعك )Hosoda et al. 2014(، وقد لعكن ذعك لصدريً لي بمً ا حكع نك هذه، 

)GFEEA( تونس: جمعية الرتبية البيئية لألجيال القادمة
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عء تنكك ا هذه يعدريرا لؤرشيً ان يملنك ق يع   لن يملي بل لن ُي كت لس كلكك 

اكعتا يع ءكث مبياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر. وبكع كيل، قد لعكن لن يعرضورت 

بذل جحكت ُنظتبتا وامجتا ا هذه يملنك ق.

يع   جيى  ويعسنغكل  ويععكعغك  يملغيب  لن  يع تنكك  لن  إىل  اذعك  يإلشكرة  وُجدر 

ُيءتءحك اكعت لن بني لا  خبسا ُيياتز ععل لن لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا 

ُنزيعتك ريبع لا   يل ءعت  يععءكر. اام  يعفتنتل ل  دت  ثنكيئ  بنزوُيلكزول ولياوكك 

يعونفسجتا بنزوُيلكزول، بتنام يل ءعت ُكعس ثكين  ُياتز لن لثو كك يألش ا اكق 

لا  ُياتز لن لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر. ُقع اكاا يعدول يعخبس هذه 

عءغكلا.  يعومر تعتا ليدوتيً  ويملكيت  يععتبتك تا  يملكيت  إع كج  ل د  لايلقتك، حتث  ا 

وبكع كيل، ُكضح هذه يعدريرا اتفتا يع قكل يملكيت يعومر تعتا ارب يعيدوت يعك نتا 

وُسءط يعضكه ا  لهبتا يع  كون يعدويل عكقف يع  كر يملكيت يعومر تعتا ويملكيت 

يععتبتك تا يعسكلا ضبن يملكيت يعومر تعتا.

وهك لك لفرس يعرتياتز يملنخفضا لن لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر يع   ُم 

يا  كاحك.

وععن ُجدر يإلشكرة إىل لن لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر لن يملبعن لن لعكن 

إىل  وصكعحك  قول  آخي  لكقع  ا  لو  ليءتكً  يعومر تعتا  يملكيت  إىل  يل زيزهك  قد جيى 

يل زيز ُيياتز اكعتا لن لياوكك  وكط  يُر يمل ن . اقد جيك لنكق ا اعية  يع ك ئ 

ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر إىل يععيلكك بكجكت لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر 

وطا بكعرضورة بكالعو كثكك يعيكعتا  قدميا يع حد ضبن يعيويرب، وبكع كيل اح  غري لُي

لن لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر. وا  يعيغم لن لن يل زيز لياوكك ثنكيئ 

يعطكر )لت لن  ثنكيئ  للييً  يع زيزهك لنحك ل د  لو  يععيلكك  يععءكر إىل  يعفتنتل ل  دت 

ويع زيزهك  يعومر تعتا  يملكيت  إىل  يل زيزهك  ل م  يععءكر  ل  دت  يعفتنتل  ثنكيئ  لياوكك 

)لاقدر  وق كً  يع بءتا  هذه  وُس غيق  يع كيزن،  حكعا  ُيقتق  إىل  لس ى  اإعه  لنحك( 

بيكييل اكم لو لال واقكً ِل Yamashita, 2018(. وبكع كيل ال ميعن ل ياا اتام إذي 

اكن قد جيى يل زيز لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر إىل يعومر تك ليءتكً لو جيى 

يياتز اكعتا لن لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر. ومبقكرعا  عقءحك لن لنطقا ذيكُ 

يعرتياتز يعكرتطا حكل يع كث، ال ُزيل يعرتياتز يع كعتا ُ ري إىل إلعكعتا وجكت لصكتر 

ليءتا لن لياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر. 

وُجدر يإلشكرة للضكً بأعه قد جيى جبع يع تنكك لن لكقع ويحد لو لكق ني ايد 

لقىص لن ال بءد، لام ل ن  لن ذعك ال لكاي عظية اكلا تقتقا ب أن يملءكثكك، بل 

يع كعتا عءغكلا،  يع كعتا، وا ب ض يألحتكن  لكاّي مليا رسل ا. بتنام ُ ط  يعرتياتز 

http://www.ipen.org
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ُ  رب يع يدلكك يععكلنا وريه يعكضع يمل يوض ل  دتة ول   وا. حتث لا ل ا  

ويملءكثكك  يإلضكاكك  بيبل  ُقكم  وه   يع كث  لرجكه  اكاا  ا  يعومر تعتا  يععيلكك 

يملكقف يإلشعكيل إىل ادة  إرجكع هذي  يملب زة ل حك. ب عل جكهيت، ميعن  يعوتئتا 

لروكب ر تستا.

لوالً، عكتريً لك ُ يبل يعقطكاكك يعصنكاتا لسؤوعتا يالعسعكبكك يعومر تعتا، ح ى ا 

حكل وجكت ل ي ابل ُنظتبتا اكن بإلعكعحك ُفكتت يالعسعكب ا حكل جيى ُطوتقحك 

يعوتئا بسوب  يععتبتك تا يمليظكرة لكجكتة ا  ثكعتكً، ال ُزيل يملكيت  ب عل صيتح. 

ثوكُحك ويالا قكر إىل آعتكك عضوطحك، وخكصا لثنكه إاكتة ُدولي يعنفكلكك يإلععرتوعتا. 

ولخرييً، ال لزيل لاسبح بكإلضكاكك، لثل لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا بنزوُيلكزول 

يعومر تعتا  يملن جكك  يإلعسكن، ضبن  يعوتئا وصيا  رءوتا ا   بآثكر  وط  ُُي ويع   

وغكعوكً لك لقرتن ذعك ب فكاتا ليدوتة عءغكلا.

ولن لجل لنع لزلد لن يع ءكث يعوتئ ، اإعه لن يملحم:

ُخفتض يإلع كج يإلجاميل عءبكيت يعومر تعتا	 

يعومر تعتا 	  يععيلكك  إ مق  لن  يعيد  بغتا  عءرشاكك  يملسؤوعتا  ُيبتل 

ويع خفتف لن آثكرهك

ُيسني آعتكك يعضوط يع نظتبتا يعخكصا بكملكيت يععتبتك تا يمليظكرة	 

وطا بآثكر رءوتا ا  يعوتئا وصيا يإلعسكن، لثل لثو كك 	  ير وديل يإلضكاكك يملُي

يألش ا اكق يعونفسجتا بنزوُيلكزول، بودي ل آلنا

ومبك لن يملءكثكك يعومر تعتا الُ  قتد بكعيدوت يعك نتا، اإعه لن يألهبتا مبعكن وضع 

إجييهيك عءكقكلا ويع خفتف وُطوتقحك لن خمل ُ كون تويل.

االستنتاجات والتوصيات

يعونفسجتا  اكق  يألش ا  لثو كك  اكاا  ا   يع ثكر  ُم  يع كملتا،  يعدريرا  هذه  ا 

يعثمث  يععءكر  يعفتنتل ل  دت  ثنكيئ  يع رش واكاا ل جكعسكك لياوكك  بنزوُيلكزول 

ارشة يع   ُم ُيءتءحك ا ايلكك بمر تعتا لن جبتع يملكيقع يع   ُم لخذ اتنكك 

لنحك. ُسءط هذه يعن ك ج يعضكه ا  حقتقا لن يععيلكك يعومر تعتا ا ليحءا لك 

قول يإلع كج، ويع   لجيت يع ثكر اءتحك ا  يع كي ئ ا اكاا لعيكه يع كث، ُجءب 

ل حك لكيت اتبتك تا ركلا.

 ،UV-328 لاظحي وجكت ادة لثو كك لش ا اكق بنفسجتا بنزوُيلكزول، مبك ا ذعك

ا يععيلكك يعومر تعتا بأن حطكم يععيلكك يعومر تعتا ميعن عه لن لزلد لن يع  كر 

ُءك يملكيت يععتبتك تا. حتث ُ د ادة لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا بنزوُيلكزول 

ا  لعحك ثكب ا ولرتيابا بتكعكجتكً وركلا، وقد ثوت بأعحك ُسوب يضطييبكك ا ابل 

يعن ك ج ا هذه يعدريرا،  يعغدت يعصامه ا تريركك اءبتا ركبقا. وبضم ذعك إىل 

ل وني بأن ادتيً لن لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا اوكرة ان لءكثكك لن رشة ا ال 

لعكن وُ عل خطييً ا  صيا يإلعسكن ويعوتئا. وبكع كيل اإعه لن يملحم لخذ لقكربا 

ُنظتبتا ُس ند إىل يعصنف بغتا ُفكتت يألرضير ا  صيا يعوتئا ويإلعسكن يعنكجبا 

ان لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا بنزوُيلكزول. 

وقد لظحيك يعقتكركك يع   ُم لخذهك ا هذه يعدريرا ملياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت 

يععءكر لس كلكك اكعتا ُداك عءقءق ا يع دلد لن يعوءدين يألايلقتا، لام ل ري إىل 

وطا مبكيقع  وجكت لصكتر إقءتبتا ملياوكك ثنكيئ يعفتنتل ل  دت يععءكر، قد ُعكن لُي

يعنفكلكك يإلععرتوعتا. وبكع كيل، لجب إلمه يه امم خكص إىل يعوءدين يألايلقتا يع   

وطا بكملءكثكك يع ضكلا يعثكب ا قدميا يع حد. ُكيجه ل كال لُي

اموة ا  ذعك، ُجدر يإلشكرة إىل لن لس كى يعرتاتز ا ايلكك ل تنا، ال ل  رب قتكركً 

لوكرشيً عءبس كى يإلجاميل ا ذعك يملكقع، حتث إن ب ض يع كي ئ لال ُءكثكً لن 

غريهك. وععن وجكت اكاا لثو كك يألش ا اكق يعونفسجتا بنزوُيلكزول ولياوكك ثنكيئ 

يعفتنتل ل  دت يععءكر يع   جيى ُيءتءحك ا جبتع يع كي ئ يع   ُم لخذ اتنكك 

لنحك لونّي لن يعجكيعب يملءبكرا لن يعقاملا عتس يعسوب يعكحتد ع ءّكث يع كي ئ. 

اام ُونّي هذه يعن ك ج لعه ح ى عك بدي شك ئ ظكهيلكً ا  لعه لي كت ابتا لقل لن 

يعنفكلكك يعومر تعتا، اقد ُرتياق يععبتكك يألقل لن يع ءكث يملييئ مبس كلكك اكعتا 

لن يع ءكث يععتبتكيئ.
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ل تنا، اتنوغ  	  بمر تعتا  ملن جكك  رضورلا  يإلضكاكك  ب ض  اكعت  حكل  ا 

يع يقق لن رملا ُءك يإلضكاكك لن قول  يف ثكعث.

يع  يلفتا 	  يملءصقكك  ا   يإلضكاكك،  ذعك  ا  مبك  يعومر تعتا،  يملعكعكك  إتريج 

لييحل  يل ديت  ا   عء  وع  قكبمً  يععتبتك تا  عءبكيت  يععتبتكيئ  يملي كى  وج ل 

يعيتكة ويعنفكلكك.

ب عل اكم، لنوغ  ا  يعيعكلكك لن ُ بل ا  ُخفتض إع كج يملكيت يعومر تعتا 

يألحفكرت  يعكقكت  الر خييج  يعيعكل   يعدام  إعحكه  ذعك  ا  مبك  يألركرتا،  غري 

ولن آك إع كج يملكيت يعومر تعتا. لجب لن متنع يالُفكقتكك يع كملتا لن إ مق يملكيت 

يعومر تعتا ا يعوتئا.

التوصيات

يع    يعومر تعتا  يملكيت  ا  يعسكلا  يععتبتك تا  يإلضكاكك  ل عءا  ل كعجا  لجل  لن 

ُدخل إىل يعوتئا، لنوغ  ا  يعكاكالك يعدوعتا وصكع   يعستكركك لن لقكلكي مبك ليل:

تام إضكاا UV-328 إىل يملءيق )ل( لن ل كهدة ر كاحكث تون إافكهيك	 

ُرسلع يع خءص يع درلج  ’ملجبكاكك‘ لن يملكيت يععتبتك تا يعسكلا، اكضكً ان 	 

يُوكع لقكربا ال لكتة ا  حدة

وضع ال يا ُنظتبتا ب أن حق يمل ياا ُ رتط ا  يملن جني لن لفصيكي ان 	 

يملكيت ويإلضكاكك يععتبتك تا يملس خدلا ا يملن جكك

ضامن ُطوتق لودل يملءّكث هك لن لداع	 

ُ ونى 	  وُنكوعحك  يعومر تعتا  يععيلكك  إع كج  ا  يمل كراا  يعرشاكك  بأن  ضامن 

يررتيُتجتكك ع فكتت يالعسعكبكك ا يعوتئا

لنوغ  ا  قطكع صنكاا يملكيت يعومر تعتا لن لقكم مبك ليل:

وضع إجييهيك ملنع إ مق يععيلكك يعومر تعتا لثنكه يإلع كج ويعنقل ويع خزلن.	 

يع كقف ان إضكاا لكيت اتبتك تا ركلا إىل يملن جكك يعومر تعتا.	 
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