
 ی مقررات سالمت   میتنظ  یهاو چالش  ینانومترولوژ

 تهیه شده در گروه استاندارد و ایمنی فناوری نانو | 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

.



 ی مقررات سالمت   میتنظ  یهاو چالش  ینانومترولوژ

 تهیه شده در گروه استاندارد و ایمنی فناوری نانو | 2

 

 یمترولوژ. 1

جنبه   یعلم  یمترولوژ تمام  که  عمل  ینظر  یهااست  به   یو  مربوط 

دقت    یاست که دارا  ییهایریگو منظور اندازه  ردیگی را در بر م  یریگاندازه 

  ی ریگم یتصم  یکه قرار است در مورد موضوع مهم  یهستند. زمان  ییباال

  ر در ه  هایریگاندازه   ن ی. اشودیم  یکیمترولوژ  می به مفاه  ی ادیشود توجه ز

 ( است.IS)  یالمللنیب ستمیشدن به س   لیکجا که الزم باشد قابل تبد

که امروزه    یشگاهیآزما  جینتا  ق،یدق  یهایریگاندازه   لی حال حاضر به دل  در

. براساس الزامات  شودیم  رفتهیمردم پذ  یبهتر از سو  شود،ی انجام و ارائه م

  ق ینباشد دق  یریکه قابل رهگ  یریگاندازه    17025ISO/IECاستاندارد  

شوند از  ی م  یآورجمع   یریگاندازه   ک ی  یریرهگ  یکه برا  ی. شواهدستین

 دارند. یادیز تیاهم تیفیک یابینقطه نظر ارز

  ی هاسهیقابل اعتماد، انجام مقا  ج ینتا  جادیا  یاصول برا  نیاز مهمتر  یکی

 ییهاسه یمقا  نیانجام چن  یاست. برا  یالمللن یدر سطح ب  یشگاهیآزما  نیب

بوده و در آن    تیاعداد مربوط به عدم قطع  یگزارش شده حاو   جینتا  دیبا

شده    تفادهاس  یریرهگ  تیبا قابل  یالمللن یو ب  یاصل  یاز نمونه استانداردها

قابل صنعت،  بخش  در  پا  یریگاندازه   جینتا  نان یاطم  تیباشد.  و    هیشده، 

موضوع    نیباال هستند. ا  تیفیارائه خدمات با ک  ایمحصوالت    دیاساس تول

 یکشورها متأثر از مترولوژ  یالمللن یو ب  یموجب شده تا کسب و کار مل

وجود    ریمس  نیموجود در ا  یفائق آمدن بر سدها  یبرا  یادیبوده و عالقه ز

 داشته باشد. 

 نانو و نانومترولوژیفناوری. 2

بین یک   آنها  ابعاد  از  اجسامی که یکی  نانومواد  به  باشد،  نانومتر  تا صد 

شود. نانومواد معموال باید به شکلی باشند که نیمی از جمعیت  اطالق می 

ذرات به هم نچسبیده و یکی از ابعاد آنها در مقیاس یک تا صد نانومتر  

 .باشد

ها یا رویدادها  گیری گونهنانومترولوژی موضوعی است که در آن به اندازه 

پردا  نانومتری  مقیاس  می در  برهم خته  مثال،  برای  میان  شود  کنش 

زیستمولکول و  نانومترولوژی   مولکولها  در  بحث  مورد  موارد  جمله  از 

های است. بزرگترین چالش در حوزه نانومترولوژی، توسعه و ایجاد روش 

گیری جدید است که بتواند با دقت باال نتایج مورد نظر محققان را  اندازه 

اندازه  نوع  این  کند.  استارائه  مناسب  و  مفید  بسیار  برای صنایع   .گیری 

به سرمایه برزیل  کشورهای  از  یکی  حوزه  عنوان  در  کننده  گذاری 

اقدام به تاسیس    2008شود. این کشور در سال  نانومترولوژی شناخته می 

کرد.  مترولوژی  و  کیفیت  فناوری،  ملی  سازمان  در  نانومترولوژی  مرکز 

بندی کرده است: چند حوزه مختلف دسته   اتحادیه اروپا نانومترولوژی را به

سازی  های نازک، الکتریکی، مکانیکی، زیستی، شیمیایی، ابعادی، مدل الیه

 .سازیو شبیه

 یابعاد. 3

خواص ابعاد ماده    یریگبه اندازه   میصورت مستقبه   ،یابعاد  ینانومترولوژ

کنترل   نانو،ی مختلف فناور  ی. با توجه به کاربردهاپردازدی نانو م  اس یدر مق

فرآ  قیدق در  بنابرا  یادی ز  تیاهم  دیتول  ندیابعاد   یهاروش   ن،یدارد. 

  ی حال حاضر برا  درشود.    یبا ارزش  جیمنجر به ارائه نتا  تواندیم  یریگاندازه 

  کروسکوپ یم  ،یالکترون  کروسکوپیم  رینظ  ییهاابعاد ذرات از روش  نییتع

 .شودی استفاده م ینور ینترفرومتری( و اAFM) یاتم یرو ین

به مدت   یاتم  یرو ین  کروسکوپیم که  ابزارهاست    ی برا  ج یرا  ی عنوان 

با قدرت    تواندی دستگاه م  نی. اشودی استفاده م  نانویدر فناور  یریگاندازه 

کند. قدرت    یربرداریخود تصو  زی ت  ار یباال و با استفاده از نوک بس  کیتفک

ارائه    یو هم عمود  یصورت جانبهم به   کروسکوپیم  نیا  کیتفک قابل 

بوده و معموال   ینانومتر  اسیدر مق  یربرداریدستگاه قادر به تصو  نی. ااست

  ی . موسسه ملرودی به کار م  یریگاندازه   یهاروش   گریصورت مکمل با دبه

به  ینور  ینترفرومتریا  ،یمترولوژ اصلرا  ابزار   یریگاندازه   یبرا  یعنوان 

حال حاضر    ر. دکندی م  شنهادیارتفاع دو جسم پ  انیم  زیناچ  اریتفاوت بس

  ن یاست. با ا  سریابزار م  نینانومتر با ا  کی  ریز  کیامکان ارائه قدرت تفک

ا دارا  نیحال  برا  یاشکاالت  یدستگاه  محدوده   یاست  در   یهامثال، 

ز  ینانومتر از    ییخطاها  ینانومتر  کی  ریو  استفاده  با  که  دارد  وجود 

قابل رفع و رجوع است. در حال حاضر در حوزه  خطاها   نیا  ییهاتمیالگور

است.   دهیخود رس  یعملکرد  تیبه محدود  ینور  ینترفرومتریا  یمترولوژ

ابزار   نیبهبود ا یبرا ییهامختلف در حال ارائه روش یموسسات مترولوژ

 هستند. 

باال    یهااس ی( قادر است هم در مقSEM)  یروبش  یالکترون  کروسکوپیم

پا برخورد کرده به سطح، بعد از    یکند. پرتو   یربرداریتصو  ن ییو هم در 

رس و  تشک  دنیبازگشت  موجب  شناساگر  اشودیم  ریتصو  لیبه   نی. 

  ند یگرفته و تمام فرآ  ریتصو  یبعدتنها از سطوح مسطح و دو   کروسکوپیم

مختلف از    ی. در حال حاضر موسسات مترولوژشودی م  انجامدر خالء    زین

 .کنندی نانوذرات استفاده م ونیبراسیکال یابزار برا نیا

 یی ا یمیش. 4

ترک  یریگاندازه   ،ییایمیش  ینانومترولوژ  در و  مواد،    ییایمیش  بیخواص 

. شودی ارائه م  ینانومتر  اس یمواد در مق  ی و خواص ساختار  ییایمیحاالت ش

  ن ی. از ارندیمکمل هم مورد استفاده قرار گ صورتبه تواندی ها مروش نیا

روش  مدسته  ط  توانی ها  ،  XPS  ،AES  ،EELS  یهای سنجف یبه 

SIMS    وEDS  ط کرد.  پرتو  ینگار ف یاشاره   کسیا  ی فوتوالکترون 

XPSصورت  مواد به   ییایمیش  یهااست که در آن، غلظت و گونه  ی(( روش

نانوذرات    یابیمشخصه  یروش برا  نی. از اردیگی قرار م  یمورد بررس  یکم

م برا  ی)اسپکتروسکوپ   AES.  شودی استفاده  اوژه(   ییشناسا  یالکترون 

ن  ییایمیش  بیترک ابعاد    انوساختارهاسطح  م  10تا  .  شودی نانومتر استفاده 

 ینقاط کوانتوم  ژهیو به   های هادمهین  ییفضا  یمیش  نییتع  یروش، برا  نیا

همچن آلودگ  نیو  الکترون  ییایمیش  یسنجش  ادوات  استفاده    یکیدر 

طشودیم براSIMS) هیثانو  یهاونی  ی جرم  یسنجف ی.    ن ییتع  ی( 

  یی باال  تیروش حساس  نی. اشودی م  هسطح مواد استفاد  ییایمیش  یساختار

مورد استفاده    یشناسن ی زم  یهاو گروه  کیالکترون  عیداشته و توسط صنا
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است    ی( روشEDSمتفرق )  یانرژ Xاشعه    ی. اسپکتروسکوپردیگی قرار م

با م م  یالکترون  کروسکوپیکه معموال  نها  شودیجفت  در  عناصر    ت،یو 

موجود    ی و اختالف انرژ  کسیا  تو موجود در نمونه را با استفاده از نشر پر

افت   یالکترون  ینگار  فی. طکندی م  ییشده شناسا  جادیا  کسیدر پرتو ا

  شود ی ( جفت مTEM)   یعبور  یالکترون  کروسکوپ ی( با مEELS)  یانرژ

را شناسا   کی  ییایمیش  یهاو گونه پ  نی. همچنکندیم  ییماده   وندینوع 

ا  ییایمیش با  عال  نیمواد  است.  استخراج  قابل  ها، روش   نیبرا  وهروش 

(  FTIRمادون قرمز )  ی  هیفور  لی( و تبدRamanرامان)  یسنجفیط

  ن یو گاز و همچن  عیجامد، ما  یها نمونه  یعامل  یهاگروه  نییتع  یبرا  زین

از    یهاهیال ابعاد کمتر  با    ی سنجفی. طرودی نانومتر به کار م  100نازک 

  ی نانوساختارها  باال   تیجفت شده تا بتواند با حساس  FTIRرامان معموال با  

 کند. یابینانولوله، گرافن و نانوروبان را مشخصه  رینظ یکربن

است تلف ساخته شده استاندارد مخ  یهاها، نمونه دسته از روش   نیا  یبرا

ن دارد.    یادیز  از یاما هنوز  وجود  مرجع  و  استاندارد  حوزه ساخت مواد  در 

قدرت    شیبهبود داد که امکان افزا  یاگونهها را به روش   نی ا  دیبا  نیهمچن

 وجود داشته باشد.  تیو حساس کیتفک

 ی شناسست یز. 5

دنبال مشخصه   ی از علوم نوظهور  یمترولوژ  ستینانوز به   یابیاست که 

  ی داروساز  یهارشته در حوزه   نیاست. ا  ینانومتر  اسیدر مق  یستیمواد ز

پزشک م  یو  آن  از  و  داشته  قابل    توانیکاربرد  ادوات  ساخت  بخش  در 

استفاده    یشخص   یشده و پزشک  یمهندس  موادستیکاشت در بدن، نانوز

 کرد.

و   یماریو رصد ب  صیتشخ  یبرا  تواندیم  نانوینقطه نظر سالمت، فناور  از

موجب    نانوی. فناورردیمورد استفاده قرار گ  هایماریب  یدرمان برخ  نیهمچن

  ی مختلف  یو داروها  زاتیشده که محصوالت، تجه  یدیجد  عیظهور صنا

ا  جهینت کاربردها  یکیاست.    های فناور  نیظهور   ،یفناورست ینانوز  یاز 

  جه یاست که در نت  ینانومتر  اسیزنده در مق  یهادما در سلول   یریگاندازه 

تع امکان  گراد  ن ییآن  سلول  یی دما  انینقشه  م  یدرون  . شودی فراهم 

مختلف سالمت و    یهادر بخش   یعلم کاربرد  کی  یستیز  ینانومترولوژ

مختلف    یهاه یدر حال نفوذ در ال  یاست که به شکل روزافزون  یستیعلوم ز

ا است.  محصوالت  نیجامعه  ارائه  با  و   یحسگرها  رینظ  یکار  گلوکز 

ا  ینانوداروها تمام  با  است.  انجام  حال  در    ها، ل یپتانس  نیضدسرطان 

  از یرشد خود قرار دارد و ن  ه یهنوز در مراحل اول  یستیدر حوزه ز  یمترولوژ

 دارد.  یریگاندازه  یهاتوسعه ابزارها و روش  یبرا یمبرم

در    یمترولوژ  یهات یفعال  ریدر سراسر جهان درگ  یمترولوژ  یهاموسسه 

نانوز گزارش  یفناورست یحوزه  کونانومت  اروپا  در  درباره    یهستند. 

منتشر کرده است    یستیز  یدر حوزه مترولوژ  ندهیآ  یقاتیتحق  یهاتیاولو

 هستند:  لیحوزه ها به قرار ذ نی که ا

ش  یابیمشخصه   -1 مکان  ی ساختار  ،یکیزیف  ،ییایمیخواص    ی کیو 

  ی مهندس  یستیز  یهاساختار   نی و همچن  یستیو سطوح ز  موادستینانوز

 شده.

فعال  یساختار  ییشناسا  ع،یتوز  نییتع  ،یسنجش کم  -2 مواد    یهاتیو 

 . یستیز

 . یستیز  یهاستمینانوذرات در س عیو توز یریگاندازه  -3

نمونه،    هیخواص اول  رییبدون تغ  اسینانومق  یمشخصات ساختارها  نییتع

با هدف    یمختلف  یهادارد. روش   نانوی فناور  قات یدر تحق  ی ادیز  تیاهم

آنال  شیافزا در    ک، ینوکلئ  ی دهایاس  رینظ  یستی ز  ی ساختارها  زیدقت 

 رینظ  ییهااست. روشابداع شده  هاسم یکرواورگانیها و مسلول   ها،نیپروتئ

  ، ی(، رزونانس پالسمون سطحFRETرزونانس فلورسانس )  یانرژ  قالانت

  ی جیرا  یهااز روش  IRرامان و    یسنجف یکوارتز، ط  ی بلور  کروباالنسیم

 .شودی استفاده م ی ستیز یهاط یمح یاست که در مترولوژ

ترک  قیدق  یریگاندازه  یبرا  یمترولوژ  ستینانوز و    ییایمیش  بیساختار، 

مکان از    موادستیز  یکیخواص  حاضر  حال  در  دارد.  کاربرد  نانوساختار 

  ی که برا  ی. نانوذراتشودی استفاده م  یو داروساز  ی نانوذرات در بخش پزشک

  ده یبلع  یسلول  وارهیها، توسط دبه سلول  دنیبا رس  شود،ی کار استفاده م  نیا

نها در  و  م  تیشده  سلول  اشوندی وارد  م  نی.  بروز   تواندی کار  موجب 

دل  هادر سلول   یمشکالت رها  ن یا  ل یشود که  مخرب    ی هاگونه   شیامر، 

نانوذرات است. هنوز    ن یتوسط ا  دکننده یاکس  یهاکال یراد  رینظ  ژن،یاکس

شفاف و   یلیمحققان خ  یبرا  ستیزط ینانوذرات و مح  انیاثرات متقابل م

  ن یا  یاثرات سم یبررس یبرا یقاتیمختلف تحق یهاو گروه ستین روشن

در    یمنیا  جادیا  یدر حال مطالعه هستند. برا  ستیزط یمح  ینانومواد رو 

  ی مبرم و فور  ازیوضع شود. در حال حاضر ن  یمناسب  نیقوان  دیمحصوالت با

تحق ا  یرو   قاتیبه  در  که  دارد  وجود  بدن  بر  نانوذرات    قات یتحق  نی اثر 

بس  تواندیم  یومترولوژنان روش  فایا  یمهم  ارینقش  ابزارهاکند.  و   یها 

وجود    یستیز  ی هاستم یو س  عیتوز   ،یابیمشخصه   ، یبررس  ی برا  یمختلف

  یی ایمیش  یکیزیف  یهایژگیو   جهیدارند. آگلومره شدن )تجمع ذرات( در نت

م اتفاق  نانوذرات  برخافتدی سطوح  وجود  موجب    ی سطح  یهایژگیو   ی. 

  جه یآگلومره شدن در نت  دهی. پدشودیها ممولکول   ستیبه ز  ذراتاتصال نانو

ها در سطح نانوذرات  مولکول  ستیجذب و واجذب ز  رینظ  یاتفاقات مختلف

 دارد. ییباال یدگیچیپ  ندیفرآ نیاست که ا

  ان یکنش منوع برهم  یرو   ینانوذره اثر شگرف  نیکمپلکس پروتئ  عتیطب

  ن ییها هستند که تعکنش برهم   نی دارد و هم  یستیز  یهاستم ینانوذرات و س

به    یجد  ازین  ل،یدل  نیبودن نانوذرات هستند. به هم  یسم  زانیکننده م

روش  رهگ  قیدق  یهاارائه  قابل  ارز  ی ریو  در    ع یتوز  یابیدر  نانوذرات 

آنجا  یستیز  یهاط یمح از  دارد.  در    ییوجود  نانوذرات  کاربرد  دامنه  که 

  ن، یاست بنابرا  شیها رو به افزانانودارو و نانوحامل   رینظ  یستیز  یهاستمیس

  ی نانومترولوژ  یهاتوسط سازمان   یابیارز  یهاروش   ترع یهر چه سر  دیبا

 شوند. نیتدو 
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برا  یبازارها فناور  ینوظهور  قطعات    رینظ  نانویمحصوالت  نانوداروها، 

بازار الزم است    نیاست. با گسترش ا  شیو نانومواد رو به افزا  کیالکترون

پ متول  ی استانداردساز  یهای شگامیکه  حوزه    یگذارقانون  انیو  در 

قوان  نانویفناور به وضع  ا  نیبه سرعت  با    نیدر  تا جامعه  بپردازند  حوزه 

 بپردازد.   نانویفناور  منیفراق بال و آسوده خاطر به استفاده از محصوالت ا

دغدغه بزرگ    ک یانسان    یسالمت  ی خطرات نانوذرات برا  سکیر  یابیارز

ا آمر  التیدر  کشورها   کا،یمتحده  و  چند    لیبرز  ر ینظ  ییاروپا  هر  است. 

 یاست اما اطالعات کمام شده در حوزه نانوذرات انج  ی ادیز  ی هاپژوهش

 یطورزنده وجود دارد به   یهانانوذرات و سلول  انی کنش مدر مورد برهم 

در   ی نیو قوان  ستیسالمت انسان هنوز مشخص ن  ینانوذرات رو   ریثکه تا

در    یقابل اعتماد  ییشناسااست. در حال حاضر، روش  مورد آن وضع نشده

نانو    اسیخواص مواد در مق  انیتفاوت م  توانی باره وجود نداشته و نم  نیا

 طور کامل مشخص کرد. و ماکرو را به 

ارز  کا یدر آمر  یقابل توجه  قاتیتحق در مورد  اروپا  بالقوه   یابیو  خطرات 

شده  انجام  دولتنانوذرات  و  سرمااست  توجه  یگذارهیها  ا  یقابل    ن یدر 

باره منتشر    نیدر ا  یمختلف  یمقاالت عمل  2000اند. از سال  حوزه انجام داده 

قطعشده  عدم  هنوز  اما  ز  ی جد  تیاست  اثرات  مورد    ی طیمحستیدر 

سالمت انسان وجود دارد. در    ینانومواد رو   ن یا  ریتاث  ن یو همچن  نانوذرات 

وجود دارند که    نانوی فناور  نیوضع قوان  یبرا  یمختلف  یهاسازمان   کایآمر

از مح  توانی از آن جمله م آژانس محافظت  اشاره  EPA)  ستیزط یبه   )

ا در  نانوموا  یهادر حوزه   یا گسترده   قاتیسازمان تحق  ن یکرد.    د مختلف 

منابع نانومواد،    ییاست: شناسا  لیها به قرار ذحوزه   نیکه ا  شودی انجام م

سالمت   ینانومواد، درک اثر آنها رو  ییجاسرنوشت نانومواد، انتقال و جابه 

مح و  راهبردها   ست،یزط یانسان  ا  یابیارز  یتوسعه  کاهش  و    ن ی خطر 

 خطرات.

  ی ( مسئول حفاظت از سالمت عمومFDA)  کایآمر  یغذا و دارو   سازمان

ا که  است  قوان  نیجامعه  وضع  با  س   ن،یکار  بر  تولنظارت  غذا،    د یالمت 

ز پزشک  ستیواکسن،  ادوات  دامپزشک  یداروها،  محصوالت  انجام    یو 

ملشودیم موسسه  )   یمنیا  ی .  مشاغل  از  حفاظت  تحقNIOSو    قات ی( 

  ی های ماریانجام داده است تا مشکالت و ب  انوموادن  یمنیدر حوزه ا  یمختلف

تماس ناخواسته با نانومواد را به حداقل برساند.    اینشات گرفته از استنشاق  

قوان  ستمیهر چند س ا  کایآمر  نی وضع  به   نیدر  غحوزه    رمتمرکز یصورت 

کشور با هدف    نی( در اNNI)  نانوی فناور  یمل  یشگامیحال پ  نیاست، با ا

آژانس فدرال    25با   2000که از سال  استشده   سینانو تاسی توسعه فناور

 در ارتباط بوده است. نانوی مختلف در حوزه فناور

 یابیارز  ی الزم برا  یهارساخت یموجب شده تا ز  کایساختار در آمر  نیا  وجود

  م یتصم  EPA،  2006مثال، در سال    یفراهم شود. برا  نانوی خطرات فناور

کند چرا    ینیوضع قواناقدام به    ییشولباس   یهان یگرفت تا در مورد ماش

  مورد کش   کروب یعنوان منانوذرات نقره بودند که به   یادوات حاو   ن یکه ا

  ی علم  یخالءها  افتنیها،  سازمان  نیا  فیاز وظا  یکی.  ردیگی استفاده قرار م

به    EPAمثال،    یموجود در حوزه نانومواد است. برا  یهاتیو عدم قطع

  ی و اثرات سم  یشناسدر حوزه سم   یقاتیتحق  یازهاین  ییو شناسا  یبررس

رو  اپردازدیم  ستیزط یمح  ینانومواد  توص  نی.    که   کندی م  ه یسازمان 

داشته باشند.    گریکدیبا    یشتریب  یباره همکار  نیمختلف در ا  یهاسازمان

برا  یشگامیپ  کیسازمان    نیا حوزه    یداوطلبانه  در  اطالعات  ارائه 

شرکت   نانویفناور ا  یاندازراه ها  به  است.  از    یشگامیپ  نیکرده 

کوتاه درباره محصوالت خود    یتا گزارش   خواهدی نانومواد م  دکنندگانیتول

سازمان منتشر   ن یا  یهاتیاز اهم فعال  یگزارش  2009ه کنند. در سال  یته

  ن ی ها به نگارش چنشرکت   لیها، از عدم تماگزارش   نیاز ا  یکیشد؛ در  

گرفت   میسازمان تصم  نیا  ل،یدل  نی پرده برداشته شده بود به هم  یاطالعات

قوان وضع  دنبال  به  اجبار به   ینیتا  ا  یمنظور  اطالعات  درج    ی منیکردن 

 باشد. نوموادنا

هستند. فقدان   بانیدست به گر  یبا مشکالت مشابه   زین  ییاروپا  یهادولت

الت هستند.  مشک  ن یاز جمله ا  نانوی در حوزه فناور  هات یدانش و عدم قطع

 نانوی توسعه فناور  یبرا  یبیو ترغ  یقیتشو  یهااروپا در ارائه برنامه   هیاتحاد

  ن یبر وضع قوان  یادیز  دیاروپا تاک  هیاتحاد  ن،یفعال است. در کنار ا  اریبس

برا عموم  یمناسب  سالمت  مح  یحفظ  و  تا    ستیزط ی جامعه  دارد 

  نان یحوزه اطم  ن یا  یمنیو کارگران، از ا  مصرف کنندگان  گذاران،ه یسرما

 . ابندی

نانومواد    یمنیموضوع ا  یصورت داوطلبانه رو ها بهمحققان و شرکت  یبرخ

پتانس  کنندیم  تیفعال گذار  یهال یتا  رو   نیا  یاثر    ی نانوساختارها 

براساس    ستیزط یمح نانومواد  اروپا،  در  شود.  مشخص  افراد  سالمت  و 

REACH  م برپاشودی قانونمند  شب  REACH  هی.  مواد    ه ینانومواد 

آنها    یهستند و خطرات آنها متناسب با نوع نانومواد و کاربردها  ییایمیش

دارد که با استفاده از    اریاز ابزارها را در اخت  یاگذار مجموعه است. قانون

ر با  و  آزمون   یهاوشآنها  انجام  به  اقدام  خود،  جمع خاص  و   یآورها 

م اکندی اطالعات  با  قانون  نی.  ماطالعات  محدود    تواندی گذار  مورد  در 

 کند. یریگم یماده تصم ک یاستفاده از  زانیمکردن 

مربوط    نیروش اقدام به ارائه خطرات و قوان  نیاروپا با استفاده از ا  هیاتحاد

است. کم نانومواد کرده  در    نیقوان  نی ا  یحاو   یاروپا گزارش  ونیسیبه  را 

مستقل،    یعلم  تهیمنتشر کرده است. در حال حاضر سه کم  2008سال  

  ها ته یکم  نی. اکنندی حوزه استخراج م  نیرا در ا  ازیمورد ن  یاطالعات علم

 عبارتند از:

Scientific Committee on Consumer Products 

(SCCP) 

the Scientific Committee on Health and 

Environmental Risks (SCHER)   

the Scientific Committee on Emerging and 

Newly - Identified Health Risks (SCENIHR) 
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نانوا  نیا پ  یمنیخوشه  واقع  ا  ی شگامیدر  حوزه  در  تا    یمنیاروپا  است 

( را با تمام  FP7و    FP6برنامه چارچوب ششم و هفتم )  انیم  ییهمگرا

برا  نیتضم  نانویفناور  یمنیا  یهاجنبه بانک   نیا  یکند.  از    ی هاکار، 

 .کندی استفاده م یو نانومترولوژ یاستاندارد ساز ،یسازمدل   ،یاطالعات

  ه یدر اتحاد  یبهداشت  یشیمحصوالت آرا  یمنیا  ی برا  ی، قانون2013سال    در

ا از  آمد. هدف  در  اجرا  به  به مصرف    یرساناطالع   د،یقانون جد  ن یاروپا 

نانوذرات    ه،یاول  فیمحصوالت بود. در تعار  ن یا  ونیکنندگان درباره فرموالس

  ن یب  ی ادکه قابل انحالل در آب نباشند و ابع   شدی اطالق م  یباتیبه ترک

اما با ظ   کی لتا صد نانومتر داشته باشند  و   پوزومیل  ،یدیپیهور نانوذرات 

  ی بهداشت  یشیمربوط به لوازم آرا  ن یدر قوان  ف یتعر  نیا  ها،ونینانوآمولوس

قوان  رییتغ براساس  تول  د، یجد  ن یکرد.  ا  یادکنندهیهر  بخواهد    ن یکه 

نانومواد را    نیا  ورحض   دینانوساختارها را در محصوالت خود به کار ببرد با

 اروپا برساند. ونیسیبه اطالع کم یسازی از تجار شیپ

آمر  هیاتحاد و  طر  کایاروپا  ب  یهمکار   قیاز  اقتصاد  توسعه   یالمللن یو 

(OECDب سازمان  و  )  یالمللن ی(  همکارISOاستاندارد  هم    ییهای (  با 

را آغاز کرد که در آن   یالمللنیب  یهمکار OECD، 2005دارند. در سال  

پرداخت. هدف    ستیزط یسالمت انسان و مح  یاثر نانومواد رو   یابیبه ارز

دست آمده  به  جینتا  ت،یخطرات نانومواد بود که در نها  یابیپروژه، ارز  نیااز  

  IECو    ISOمنتشر شد. سازمان استاندارد    یصورت گزارشپروژه به   ن یدر ا

مربوط    یفن  تهیاند. کمداشته   نانوی در حوزه فناور  یمشابه  یهاتیفعال  زین

درباره    یمختلف  یهاشد و گزارش   یاندازراه   2005در سال    نانویبه فناور

 منتشر کرد.  زات یو تجه یمترولوژ ،یشناسواژه

آمر  در و  ارز  یقانون  چیه  کایاروپا  از  ممانعت  نانومواد    یابیموجب  اثرات 

مجوز الزم را از    دیاز ورود به بازار با  شیشده پ  دی. محصوالت تولشودینم

  ی زهایآنال جینتا  دیها باشرکت   نی کنند. همچن  افتیمرتبط در یهاسازمان

  ی . طکنند  م یها تسلمختلف به سازمان  یهامختلف خود را در طول زمان 

کرده است    نانویاقدام به توسعه علم و فناور  لیکشور برز  ر،یاخ  یهاسال 

  ن، یب  نینموده است. در ا  تیبکار تر  ن یا  یرا برا  یمختلف  یانسان  یروهایو ن

موضوع   دیبوده و با  یضرور  یفناور   نیمناسب با ا  یتوسعه استانداردها

ن  یمنیا برا  زینانومحصوالت  برزیا  یدر نظر گرفته شود.  کار،    د یبا  لین 

 یاستاندارد و مترولوژ  یهاموسسه  س یدر بخش تاس  یگذاره یاقدام به سرما

 کند.

دارد که    نانویمرتبط با فناور  نیدر وضع قوان  ینقش مهم  ینانومترولوژ

مختلف قابل    یهایشناسو روش   زینانومواد ، آنال  یابیکار با مشخصه   نیا

  ی دیمختلف و جد  یابیمشخصه   یهاروش   دیکار، با  نیا  یانجام است. برا

با ابعاد    یینانوساختارها  ژهیمشخصات نانومواد به و   ن ییتع  یبا دقت باال برا

  زات یتجه یگذارو صحه  ونیبراسیکال یهانانومتر ارائه کرد. روش  10 ریز

  د یو مواد مرجع با  هایریگاندازه   یری. مشکل فقدان رهگابندیتوسعه    دیبا

 و مواد مرجع مناسب رفع شوند.  دیجد یریگاندازه  یهابا ارائه روش 

منتشر شده   یشناسدر مورد سم   ی متعدد  مقاالت  در حال  نانوذرات  است. 

آزمون  مختلف  یشناسسم   یهاحاضر  با    یاستاندارد  که  بوده  دسترس  در 

م آن  از  ز  توانی استفاده  ش  یستیپاسخ  مواد  مورد    ییایمیبه  را  مختلف 

ن  یابیارز اکنون  هم  داد.  استانداردها  ازیقرار    ی ابیارز  یبرا  د یجد  یبه 

نانوذرات وجود دارد.  یناسشسم 
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