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به نام خدا
آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
سااممان ملی اساتاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ  3قانون اصاال قوانین و مقررات مؤساسا اساتاندارد و تحقیقات صانعتی
ایران ،مصاوب بهمن ماه  1371تنها مرجع رسامی کشاور اسا که وظیف تعیین ،تدوین و نشار اساتاندارداا ملی (رسامی) ایران
را به عهده دارد.
تدوین اساتاندارد در وومهاا مختلف در کمیسایوناا فنی مرکب ام کارشاناساان سااممان ،صااوبنظران مراکز و مؤساساات
علمی ،پژواشای ،تولید و اقتصااد آگاه و مرتبط انجام میشاود و کوشاشای امگام با مصاال ملی و با توجه به شارایط تولید ،
فناور و تجار اساا که ام مشااارک آگااانه و منصاافان صاااوبان وو و نفع ،شااامل تولیدکنندگان ،مصاار کنندگان،
صاادرکنندگان و واردکنندگان ،مراکز علمی و تخصاصای ،نهاداا ،ساامماناا دولتی و غیردولتی واصال میشاود .پیشنویس
اساتاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضاا کمیسایوناا مربوط ارساا میشاود و پس ام دریاف
نظراا و پیشانهاداا در کمیت ملی مرتبط با آن رشاته رر و در صاورت تصاویب ،به عنوان اساتاندارد ملی (رسامی) ایران چاپ و
منتشر میشود.
پیشنویس اساتاندارداایی که مؤساساات و ساامماناا عالقهمند و ذ صاال نیز با رعای ضاوابط تعیین شاده تهیه میکنند
درکمیته ملی رر  ،بررساای و درصاااورت تصاااویب ،به عنوان اساااتاندارد ملی ایران چاپ و منتشااار میشاااود .بدین ترتیب،
اساتاندارداایی ملی تلقی میشاود که بر اساا مقررات اساتاندارد ملی ایران شامارۀ  5تدوین و در کمیت ملی اساتاندارد مربوط
که در ساممان ملی استاندارد ایران تشکیل میشود به تصویب رسیده باشد.
(2)IEC

سااممان ملی اساتاندارد ایران ام اعضاا اصالی سااممان بینالمللی اساتاندارد ) ،1(ISOکمیسایون بینالمللی الکتروتکنیک
و سااممان بینالمللی اندامهشاناسای قانونی ) 3(OIMLاسا و به عنوان تنها رابط 4کمیسایون کدکس غاایی ) 5(CACدر کشاور
فعالی میکند .در تدوین اسااتاندارداا ملی ایران ضاامن تاااااوجه به شاارایط کلی و نیاممند اا خاص کشااور ،ام آخرین
پیشرف اا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینالمللی بهرهگیر میشود.
سااممان ملی اساتاندارد ایران میتواند با رعای موامین پیشبینی شاده در قانون ،برا ومای ام مصار کنندگان ،وفظ ساالم
و ایمنی فرد و عمومی ،وصااو ارمینان ام کیفی محصااو ت و مالوظات میساا محیطی و اقتصاااد  ،اجرا بعضاای ام
اساتاندارداا ملی ایران را برا محصاو ت تولید داخل کشاور وایا اقالم وارداتی ،با تصاویب شاورا عالی اساتاندارد ،اجبار
کند .ساااممان میتواند به منظور وفظ باماراا بینالمللی برا محصااو ت کشااور ،اجرا اسااتاندارد کا اا صااادراتی و
درجهبند آن را اجبار کند .امچنین برا ارمینان بخشایدن به اساتفادهکنندگان ام خدمات ساامماناا و مؤساساات فعا در
ممین مشااوره ،آموم ،،بامرسای ،ممیز و صادور گواای سایسات اا مدیری کیفی و مدیری میسا محیطی ،آممایشاگاهاا و
مراکز واسانجی (کالیبراسایون) وساایل سانجش ،سااممان ملی اساتاندارد اینگونه ساامماناا و مؤساساات را بر اساا ضاوابط نظام
تأیید صاالوی ایران ارمیابی میکند و در صاورت اورام شارایط مم ،گوااینام تأیید صاالوی به آناا اعطا و بر عملکرد آناا
نظارت می کند .ترویج دساتگاه بین المللی یکااا ،واسانجی وساایل سنجش ،تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد
برا ارتقا سط استاندارداا ملی ایران ام دیگر وظایف این ساممان اس .

1- International Organization for Standardization
2- International Electrotechnical Commission
)3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals
4- Contact point
5- Codex Alimentarius Commission
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پیشگفتار
اساتاندارد «فناور نانو  -ارمیابی سامی نانومواد سااختهشاده ،در آبزیان دریاچهاا آب شاور ،با اساتفاده ام
نااپلی گوناهااا آرتمیاا ( »)Artemia sp.کاه پیشنویس آن در کمیسااایونااا مربوط بر مبناا پاایر،
اسااتاندارداا بینالمللیامنطقها بهعنوان اسااتاندارد ملی ایران به رو ،اشاااره شااده در مورد پ ،بند ،7
استاندارد ملی ایران شمارۀ  5تهیه و تدوین شده ،در نودمین اجالسیه کمیت ملی استاندارد فناور نانو مورخ
23ا7ا 1399تصااویب شااد .اینک این اسااتاندارد به اسااتناد بند یک مادۀ  3قانون اصااال قوانین و مقررات
مؤساساه اساتاندارد و تحقیقات صانعتی ایران ،مصاوب بهمن ماه  ،1371به عنوان اساتاندارد ملی ایران منتشار
میشود.
اساتاندارداا ملی ایران بر اساا اساتاندارد ملی ایران شامارۀ ( 5اساتاندارداا ملی ایران -سااختار و شایوۀ
نگار )،تدوین میشاوند .برا وفظ امگامی و اماانگی با تحو ت و پیشارف اا ملی و جهانی در ممینه
صانایع ،علوم و خدمات ،اساتاندارداا ملی ایران درصاورت لزوم تجدیدنظر خوااند شاد و ار پیشانهاد که
برا اصاال یا تکمیل این اساتاندارداا ارائه شاود ،در انگام تجدیدنظر درکمیسایون فنی مربوط ،موردتوجه
قرار خوااد گرف  .بنابراین ،باید امواره ام آخرین تجدیدنظر استاندارداا ملی ایران استفاده کرد.
این اسااتاندارد ملی بر مبنا پایر ،اسااتاندارد بینالمللی میر به رو« ،ترجم تغییر یافته» تهیه و تدوین
شاده و شاامل ترجمه تخصاصای کامل متن آن به مبان فارسای امراه با اعما تغییرات با توجه به مقتضایات
کشور اس :
ISO/TS 20787: 2017, Nanotechnologies - Aquatic toxicity assessment of manufactured
nanomaterials in saltwater lakes using Artemia sp. Nauplii
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مقدمه
با افزایش توسعه و استفاده ام نانومواد ساختهشده ( 1)MNMsدر محصو ت مصرفی ،نگرانی درباره امکان تاثیر
این مواد بر سالمتی انسان و محیطمیس افزایش یافتهاس  .دروا واضر آبزیان گوناگون (امچون ماای،
دافنی ،جلبک و غیره) برا پیشبینی اثرات اوتمالی و نامطلوب مواد شیمایی ام جمله نانومواد در محیطاا
آبی استفاده میشوند .گونهاا میگو ریز آب شور 2یا آرتمیا ( )Artemia sp.در سرتاسر جهان در ووضچهاا
و دریاچهاا با شور با آب یاف میشوند ] [42یکی ام گستردهترین آبزیان یور االین 3استند که برا
آمموناا اکوتوکسیسیتی مناسب استند .گونهاا ناپلی آرتمیا گزینها بسیار مناسب برا ارمیابی اثرات
نانومواد در بومسامگاناا  4آب شور و بهویژه دریاچهاا آب شور استند .آرتمیا معمو در دریاچهاا آب
شور مندگی میکند و معمو ارگز در دریااا آماد یاف نمیشود .این گونهاا به دامنه گستردها ام شور
( 5گرم در لیتر تا  300گرم در لیتر) و دما (  6درجه سانتیگراد تا  40درجه سانتیگراد) سامگار دارند.
در واقع سطو بهینه شور برا آرتمیا مطابو فیزیولوژ این جانور در ودود  30گرم در لیتر تا  35گرم در
لیتر اس ؛ با این وجود به دلیل توانایی میستن شکارچیان آرتمیا در این سط ام شور  ،آرتمیا در میستگاهاا
ربیعی بهندرت در سطو شور پایینتر ام  45گرم در لیتر و یا وتی تا  80گرم در لیتر دیده میشود .ام
ررفی بهدلیل نبود رقبا غاایی و شکارچیان آرتمیا در دریاچهاا با شور با  ،گونهاا آرتمیا میتوانند با
تراک جمعیتی با یی در این مکاناا گستر ،یافته و مندگی کنند.
مزایا بسیار میاد برا استفاده ام گونهاا آرتمیا بهعنوان مد میستی در توکسیکولوژ آبزیان آب شور
وجود دارند:
الف -استفاده ام جانور بیمهرها امچون آرتمیا باعث نگرانی ک تر در مورد رفاه ویوانات 5نسب به استفاده
ام گونهاا ویوانات مهره دار میشود.
ب -دانش و ارالعات مناسبی درباره بومشناسی و میس شناسی گونهاا مختلف آرتمیا وجود دارد.
پ -آرتمیا دارا پراکندگی جغرافیایی بسیار با یی در استخراا و دریاچهاا آب شور در نقاط مختلف دنیا
اس .
ت -انجام آمموناا میستی بر رو آرتمیا ،ساده و مقرون بهصرفه اس .
ث -اندامه کوچک بدن ناپلی آرتمیا اجامه میداد تا انجام آممون بر رو این جاندار در پلی اا یا بشراا
کوچک و بهراوتی انجام شود.
ج  -آرتمیا به دامنه گستردها ام شور و دما آب سامگار دارد و بنابراین استفاده ام این جاندار برا
بررسی اثرات تغییر اقلی امچون تغییرات دمایی و نوسانات شور در بوم سامگاناا آبی امکانپایر
اس .

1- Manufactured Nnano Materials
2- Brine shrimp
3- Euryhaline
4- Ecosystem
5- Animal welfare
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چ -نگهدار و پرور ،آرتمیا در آممایشگاه بسیار ساده و ارمان اس .
ح -چرخه مندگی آرتمیا کوتاه اس  ،بنابر این برا آمموناا رشد ،تولیدمثل و آمموناا سمی کوتاه
مدت مناسب اس .
خ -تخ اا نهفته یا سیس 1اا آرتمیا بهصورت تجار و بهآسانی قابلدستر استند و این امر باعث
میشود تا انجام آمموناا بر رو اینگونه برا پژواشگران در سرتاسر دنیا امکانپایر باشد .تخ یا
سیس این جاندار را میتوان برا سا اا در شرایط سرد (دما یخچا ) و خشک نگهدار کرد بدون
اینکه تأثیر بر قابلی ادامه مندگی آناا پس ام خروج ام تخ ایجاد شود .سیس اا به فاصله ممانی کمی
پس ام غورهور در آب دریا ،تخ گشایی شده و تا ممان شنا آماد ناپلیاا ،فقط ودود  24ساع ممان
مم اس .
د -پس ام تخ گشایی سیس اا ،جاندارانی با سن ،ژنوتیپ 2و شرایط فیزیولوژیکی یکسان و مشابه بهدس
میآید.
در سا اا اخیر ،پژواشگران متعدد در نقاط مختلف جهان ام آرتمیا بهعنوان گونه مناسب برا انجام
آمموناا نانوتوکسیکولوژ در آبزیان استفاده کردهاند (به مراجع ] [1تا ] [35مراجعه شود) .با این وجود،
نبود یک پروتکل استاندارد برا انجام آمموناا توکسیکولوژ با استفاده ام آرتمیا ،قابلی ارمینان و
تکرارپایر مطالعات انجامشده در این رابطه را تا ود میاد کااش دادهاس ] .[22اد این استاندارد ،ارائه
یک پروتکل برا تولید دادهاا توکسیکولوژ قابل ارمینان در محیطاا آبی در ممان انجام آممون با
گونهاایی اس  ،که میتواند برا ارمیابی اکوتوکسیکولوژ نانومواد در بومسامگاناا دریاچها آب شور
مورداستفاده قرار گیرد.

1- Cyst
2- Genotype

ط
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فناوری نانو  -ارزیابی سمیت نانومواد ساختهشده ،در آبزیان دریاچههای آب شور،
با استفاده از ناپلی گونههای آرتمیا ()Artemia sp.
1

هدف و دامنۀ کاربرد

اد ام تدوین این اساتاندارد ارائه یک رو ،آممون برا تعیین پتانسایل سامی نانومواد سااختهشاده ،1در
آبزیان ،بهویژه ناپلی گونهاا آرتمیا به منظور به وداکثر رساندن قابلی ارمینان و تکرارپایر آممون اس .
این اساتاندارد ،برا اساتفاده در آممایشاگااا اکوتوکسایکولوژ که توانایی تخ گشاایی و پرور ،گونهاا
آرتمیاا و ارمشااایاابی سااامیا ناانومواد باا اساااتفااده ام گوناهااا مختلف نااپلی آرتمیاا را دارناد ،درنظر گرفتاه
شدهاس .
در این رو ،ام گونهاا ناپلی آرتمیا و محیطمیسا اا شابیهساام شاده ،آب دریا مصانوعی ،برا ارمیابی
اثرات نانومواد استفاده میشود.
این اساااتاندارد برا نانومواد سااااختهشاااده که واو نانواشااایائی امچون نانوذرات ،نانوپودراا ،نانولیفاا،
نانولولهاا ،نانوسی اا و امچین انبواهاا و کلوخهاا  MNMsاستند ،کاربرد دارد.
2

مراجع الزامی

در مراجع میر ضاوابطی وجود دارد که در متن این اساتاندارد بهصاورت الزامی به آناا ارجاع داده شاده اسا .
بدینترتیب ،آن ضوابط جزئی ام این استاندارد محسوب میشوند.
درصورتیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصالویهاا و تجدیدنظراا بعد آن برا
این اسااتاندارد الزامآور نیس ا  .در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشااار به آناا ارجاع داده شاادهاس ا ،
امواره آخرین تجدیدنظر و اصالویهاا بعد برا این استاندارد الزامآور اس .
استفاده ام مراجع میر برا کاربرد این استاندارد الزامی اس .
 1-2استاندارد ملی ایران شماره  ،18392-4فناور نانو – واژهنامه  -قسم  :4مواد نانوساختاریافته
 2-2استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  ،80004-1فناور نانو – واژهنامه  -قسم  :1اصطالوات اصلی
 3-2استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  :80004-2فناور نانو – واژهنامه  -قسم  :2نانواشیاء
2-4 ISO 10993-12, Biological evaluation of medical devices — Part 12: Sample preparation
and reference materials
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :7216-12سا  ،1392ارمیابی بیولوژیکی وسایل پزشکی -قسم  :12آمادهسام نمونه
و مواد مرجع ،با استفاده ام استاندارد  ISO 10993-12: 2012تدوین شدهاس .

 -1منظور ام نانومواد سااختهشاده ،نانومواد اسا که بهدسا انساان سااخته شادهاند و میتوانند بر اثر راایش عمد یا تصاادفی ام محصاو ت محتو
نانومواد ،وارد محیطمیس آبزیان شوند.

1
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— ISO/TS 11931, Nanotechnologies — Nanoscale calcium carbonate in powder form
Characteristics and measurement
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :17222سا  ،1392فناور نانو -پودر نانوکلسی کربنات -مشخصات و اندامهگیر  ،با

2-5

استفاده ام استاندارد  ISO 11931: 2012تدوین شدهاس .
2-6 ISO/TS 12805, Nanotechnologies — Materials specifications — Guidance on specifying
nano-objects
یادآوری -اساتاندارد ملی ایران شاماره  :16464ساا  ،1392فناور نانو – ویژگیاا مواد – رااکار برا تعیین ویژگیاا
نانواشیاء ،با استفاده ام استاندارد  ISO 12805: 2011تدوین شدهاس .
2-7 ISO/TR 13014, Nanotechnologies — Guidance on physico-chemical characterization of
engineered nanoscale materials for toxicologic assessment
یادآوری -اسااتاندارد ملی ایران شااماره  :21206سااا  ،1395فناور نانو  -راانما مشااخصااهیابی فیزیکوشاایمیایی مواد
نانومقیا

مهندسیشده برا ارمیابی توکسیکولوژیک ،با استفاده ام استاندارد  ISO 13014: 2012تدوین شدهاس .

ISO 15088, Water quality — Determination of the acute toxicity of waste water to
)zebrafish eggs (Danio rerio
یادآوری -اساتاندارد ملی ایران شاماره  :18078ساا  ،1392کیفی آب  -تعیین سامی بحرانی پسااب برا تخ اا ماای

2-8

گورخر  ،با استفاده ام استاندارد  ISO 15088: 2007تدوین شدهاس .
ISO/TS 16195, Nanotechnologies — Guidance for developing representative test
materials consisting of nano-objects in dry powder form
یادآوری -اسااتاندارد ملی ایران شااماره  :17150سااا  ،1392فناور نانو  -راانما برا توسااعه مواد معر آممون واو

2-9

نانواشیاء در وال پودر خشک ،با استفاده ام استاندارد  ISO 16195: 2013تدوین شدهاس .
2-10 ISO/TS 17200, Nanotechnology — Nanoparticles in powder form — Characteristics and
measurements
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :19785سا  ،1394فناور نانو  -نانوذرات پودر شکل – مشخصهاا و اندامهگیر اا،
با استفاده ام استاندارد  ISO 17200: 2013تدوین شدهاس .
2-11 ISO 26824, Particle characterization of particulate systems — Vocabulary

3

اصطالحات و تعاریف

در این استاندارد ،اصطالوات و تعاریف میر بهکار میرود:

1

برا ااادا این اساااتاانادارد ،عالوه بر اصاااطالواات و تعااریف ارائاهشااااده در اساااتاانادارد ملی ایران
 ،18392-4اساااتاندارداا ملی ایران -ایزو  80004 -2 ،1-80004 -1و اساااتاندارداا ،ISO 10993-12
،ISO 26824 ،ISO/TS 17200 ،ISO/TS 16195 ،ISO 15088 ،ISO/TS 12805 ،ISO/TS 11931
اصطالوات و تعاریف میر نیز بهکار میرود:
1-3

اصطالوات و تعاریف به کاررفته در استاندارداا
-1
http://www.electropedia.orgا قابلدستر اس .

 ISOو  IECدر وبگاهاا

2

 https://www.iso.org/obpو

استاندارد ملی ایران شمارۀ  ( 22852چاپ اول) :سال 1399

کلوخه
agglomerate

مجموعها ام ذرات که به شاکلی ضاعیف یا نسابتا قو به یکدیگر متصال شادهاند ،بهرور که مسااو ساط
خارجی منتجه آناا مشابه مجموع مساو سطو تک تک اجزا تشکیلدانده باشد.
یادآوری  -1نیرواایی که کلوخه را نزدیک به یکدیگر نگهمیدارد نیرواا

ضعیفی استند ،مثال نیرواا واندروا نس یا

درا تافتگیاا فیزیکی ساده.
یادآوری  -2کلوخهاا به عنوان ذرات ثانویه نیز درنظر گرفته میشوند و ذرات اصلی منشاء ،ذرات نوع او نامیده میشوند.

[منبع :استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  :80004-2سا ]1395

2-3
انبوهه
aggregate

مجموعها ام ذرات با پیونداا قو یا جو،خورده که مساو سط خارجی منتجه آناا بهرور
قابلمالوظها ک تر ام مجموع مساو سطو تک تک اجزا تشکیلدانده باشد.
یادآوری  – 1نیرواایی که انبواه را کنار یکدیگر نگهمیدارد ،نیرواا قو اساااتند ،مثال پیونداا کووا نسااای یا یونی و یا
نتیجه جو،خوردن و گرهخوردگی فیزیکی پیچیده ،یا درغیراینصورت ،ذرات اولیه بها چسبیده قبلی.
یادآوری  -2انبواهاا بهعنوان ذرات ثانویه نیز درنظر گرفته میشوند و ذرات اصلی منشاء ،ذرات اولیه نامیده میشوند.

[منبع :استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  :80004-2سا ]1395
3-3
ظرف تخمگشایی
hatching vessel

ار نوع ظرفی که برا تخ گشایی سیس آرتمیا مناسب باشد.
یادآوری  -1توصایه میشاود ظرو مخروری شاکل مورداساتفاده برا تخ گشاایی سایسا اا آرتمیا ،شافا یا نیمه شافا
باشند (ترجیحا بی رنگ) و نور به آسانی ام آناا عبور کند.
یادآوری  -2امانطور که در شااکل  1نشااان دادهشااده ،ساایساا اا باید ام رریو اوادای پایدار و مداومی که ام کف ظر
تخ گشااایی انجام میشااود امیشااه به وال معلو در محیط نگهداشااته شااوند و امچنین سااطو اکس ایژن موردنیام برا
تخ گشایی سیس اا نیز ام رریو اوادای تامین شود.
یادآوری  -3ظر تخ گشایی شامل مخزن شیشها یا پالستیکی با بخش  Vشکل در قسم میرین اس (شکل .)1

3
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شکل  -1طرحوارهای از ظرف تخمگشایی مناسب برای سیستهای آرتمیا

شکل  -2طرحوارهای از نحوه هوادهی ظرف تخمگشایی آرتمیا از کف

4-3
ظرف آزمون
test vessel

ظرفی که برا پرور ،گونهاا آرتمیا مناسب اس .
یادآوری  -1توصایه میشاود ظرو آممون و دیگر وساایلی که در تما

با محلو اا مورداساتفاده در آممون اساتند ام شایشاه

یا ام دیگر مواد شیمیایی بیاثر ساخته شدهباشند.
یادآوری  -2ظرو آممون شامل انواع فالسک آممایشگاای یا بشر اس .

4
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5-3
کنترل مثبت
positive control

ماده وا یا مواد بهخوبی مشااخص اهیابیشااده که ارگاه بهوس ایله یک رو ،معین مورد ارمشاایابی قرارگیرد،
مناساب بودن ساامانه و تکرارپایر پاساخ اا و نتایج یا پاساخ واکنشای واصال ام آن را نشاان میداد .در اینجا
منظور ام کنتر مثب  ،ماده شایمیایی اسا که درصاورت بررسای سامی آن در آب شاور با اساتفاده ام ناپلی
آرتمیا ،امواره نتایج تکرارپایر بهدس آید.
یادآوری  -1د کرومات پتاساای ( )K2Cr2O7بهعنوان یک کنتر مثب مناسااب در آممون ساامی با ناپلی گونهاا آرتمیا
پیشنهاد میشود.

6-3
نانوماده موردآزمون
test nanomaterial

نانوماده ساختهشده در وال پراکنش 1که آممون میستی یا شیمیایی بر رو آن انجام میشود.
7-3
تعلیقه( 2سوسپانسیون) ذخیره
stock suspension

تعلیقها غلیظ که برا تهیه تعلیقهاا با غلظ اا پایینتر در ممان انجام آممون رقیوسام میشود.

8-3
نانومقیاس
nanoscale

گستره اندامه بین تقریبا یک نانومتر تا صد نانومتر اس .
یادآوری  -1خواصی که ام اندامهاا بزرگتر برونیابی نمیشوند غالبا در این گستره اندامه نشان داده میشوند.

[منبع :استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  :80004-2سا ]1395

1- Dispersion
2- Suspension
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9-3
نانوشیء
nano-object

ار قطعه مجزا ام یک ماده با یک ،دو یا سه بُعد خارجی در نانومقیا

اس .

یادآوری  -1ابعاد خارجی بُعد دوم و سوم عمود بر بُعد او و امچنین عمود بر یکدیگر استند.

[منبع :استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  :80004-2سا ]1395
10-3
نانوذره
nanoparticle

نانوشایتی با تمام ابعاد خارجی در مقیا نانو که در آن رو بلندترین و کوتاهترین محوراا نانوشایء بهرور
قابلمالوظها با یکدیگر تفاوت نداشته باشد.
یادآوری  -1چنانچه ابعاد بهرور قابلمالوظها با یکدیگر تفاوت داشااتهباشااند (معمو بیشتر ام سااه برابر) ،ممکن اساا
اصطالواتی امچون نانولیف یا نانوصفحه بر نانوذره ترجی دادهشود.

[منبع :استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  :80004-2سا ]1395
11-3
ذره
particle

قطعه کوچکی ام ماده که با مرماا فیزیکی معین اس .
یادآوری  -1مرم فیزیکی را میتوان به عنوان سط مشترک نیز توصیف کرد.
یادآوری  -2ذره میتواند به عنوان یک واود جابجا شود.
یادآوری  -3این تعریف کلی ام ذره ،برا نانواشیاء کاربرد دارد.

12-3
نانولیف
nanofibre

نانوشیتی با دو بُعد خارجی در مقیا

نانو و بُعد سوم که بهرور قابلمالوظها بزرگتر اس .
6
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یادآوری  -1بزرگترین بُعد خارجی لزوما در مقیا

نانو نیس .

یادآوری  -2واژگان نانولیفچه 1و نانورشته 2نیز میتوانند استفاده شوند.
یادآوری  -3به یادآور  1در تعریف نانوذره مراجعه شود.

[منبع :استاندارد ملی ایران-ایزو شماره  :80004-2سا ]1395
13-3
نانوصفحه
nanoplate

نانوشیتی با یک بُعد خارجی در مقیا

نانو و دو بُعد خارجی دیگر که بهرور قابلمالوظها بزرگترند.

یادآوری  -1ابعاد خارجی بزرگتر لزوما در مقیا

نانو نیستند.

[منبع :استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  :80004-2سا ]1395
14-3

گونههای آرتمیا
Artemia sp.

گونهاایی ام جنس سخ پوستان آبز که به نام میگو ریز آب شور شناخته میشوند.
15-3
ناپلی
nauplii

رواا یا نومادان آرتمیا که بهتامگی ام تخ خارج شدهاند.
یادآوری  -1ناپلی یا نومادان آرتمیا وقتی تامه ام تخ خارج میشوند اندامها کمتر ام 4ا 0میلیمتر دارد.
یادآوری  -2در وال مفرد به نوماد آرتمیا ،ناپلیو  3گفته میشود.

16-3

1- Nanofibril
2- Nanofilament
3- Nauplius
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سیست
cyst

تخ اا نهفته یا در وا کُمون گونهاا آرتمیا اس .
یادآوری  -1سیس ممکن اس برا دورهاا رو نی ذخیره شود و در ممان نیام تخ گشایی شود.

17-3
تخمگشایی
hatching

فرآیند تبدیل سیس به ناپلی تح شرایط مناسب محیطی اس .
18-3
محلول کنترل
control solution

محیط آممونی که نمونه موردآممون در آن وجود ندارد.
19-3
عدم تحرک
immobilization

عدم توانایی ناپلی آرتمیا برا شاانا کردن اساا  ،بهرور که اگر در محلو آممون و محلو کنتر به مدت
 15ثانیه تالر مالی ایجاد شااود ،توان شاانا نداشااته باشااد ،وتی درصااورتیکه ناپلی بتواند ضاامائ خود را
ورک داد.
[منبع :میربند  ،ISO 6341:2012, 3.3تغییریافته :در تعریف جدید کلمه «جاندار» با «ناپلی» و کلمه «آنتن»
با «ضمائ » جایگزین شده اس ]
20-3
EC50

1

غلظتی که بر اسا

معیار موردنظر در آممون ،بر پنجاه درصد ام جانداران موردبررسی تاثیر داشتهباشد.

[منبع :استاندارد ملی ایران شماره :18078سا ]1392

1- Median Effective Concentration
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4

مواد

 1-4جاندار موردآزمون
 Artemia salinaو Artemia franciscana

امگونهاا مختلفی ام آرتمیا میتوان اساتفاده کرد ،اما گونهاا
گونهاا ترجیحی در انجام این آممون اسااتند .منابع تجار بس ایار میاد برا خرید س ایس ا اا آرتمیا
وجود دارند .توصایه میشاود ناپلی آرتمیا (نوماد تامه متولدشاده) ام رریو تخ گشاایی سیس اا با کیفی در
آممایشگاه تولید شود.
 2-4مواد شیمیایی

 1-2-4آب دریا مصنوعی؛
 2-2-4د کرومات پتاسی ؛
 3-2-4محلو لوگو 1؛
 4-2-4محلو ایپوکلری سدی (25 % NaOClا)5؛
 5-2-4محلو ایدروکسید سدی (.)400g/L NaOH
5

تجهیزات فنّی

 1-5دستگاه مناسب با قابلی کنتر دما (امچون گرمخانه آممایشگاای 2یا ومام آب)؛
 2-5میکروسکوپ؛
 3-5استریوسکوپ دو چشمی؛
 4-5سانتریفیوژ؛
 5-5پمپ اوا؛
 6-5پیپ اا تککاناله؛
 7-5ترامو آممایشگاای؛
 8-5دستگاه تولید آب دیونیزه و یا دستگاه تولید آب دوبار تقطیر؛
 9-5آون آممایشگاای؛
 10-5اتوکالو آممایشگاای؛
 11-5سانتریفیوژ؛
1- Lugol's solution
2- Incubator
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 12-5سونیکاتور؛
 13-5امزن مغناریسی گرمکندار؛
 14-5اکسیژنسنج؛
 15-5دماسنج؛
 pH 16-5سنج؛
 17-5شور سنج؛
 18-5فتومتر یا اسپکتروفوتومتر؛
 19-5منبع نور؛
 20-5دستگاهاا مناسب برا کنتر سامانهاا نور و امچنین اندامهگیر شدت نور (لوکسمتر)؛
 21-5تجهیزات تعیین کل کربن آلی؛
 22-5تجهیزات تعیین اکسیژن خواای شیمیایی (.1)COD
 6آمادهسازی و مشخصهیابی پراکنش نانوماده
 1-6آمادهسازی پراکنش

بیشاتر نانومواد بهرور ذاتی گرایش قو به کلوخه ا انبواهشادن در آب دارند و این وال میتواند در آب شاور
افزایش یابد .قبل ام ارمیابی سامی یک نانوماده با اساتفاده ام گونهاا آرتمیا ،نانوماده سااختهشاده موردنظر
باید بهخوبی در آب شاور پراکنده شاود .ام آنجا که مروله آمادهساام پراکنش نانومواد سااختهشاده بر ماده
موردآممون تاثیرات شاناختهشاده دارد ،توصایه میشاود به_خوبی مساتند شاده و برا این کار ام یک رو،
اجرایی اسااتاندارد اسااتفاده شااود (به مراجع ] [36و ] [37مراجعه شااود) .پراکندهساام اغلب ری یک رو،
اجرایی دو مرولها انجام میشااود ،ابتدا یک تعلیقه ذخیرهشااده آماده میشااود و سااپس با رقیوسااام آن،
غلظ اا بعد برا شاروع آممون آماده میشاوند .پراکندهساام تعلیقه ذخیره نانوماده موردآممون ،میتواند
ام رریو ا مدن ،ساونیکی کردن و یا با اساتفاده ام گروهاا عاملدار و پراکندهساام ساامگار با محیطمیسا
انجام شااود .سااونیکی کردن بهنحو انجام شااود که تا ودامکان ایچ ماده دیگر تولید نشااود و توصاایه
میشاود تاثیر ساونیکی کردن ارمشایابی شاود .ام بهکار بردن مواد شایمیایی که تاثیر مخربی بر آرتمیا دارند
بهعنوان پراکندهساام ،اجتناب شاود .وقتی که ام مادها بهعنوان پراکندهساام اساتفاده میشاود ،توصایه میشاود
یک کنتر اضااافه نیز بررس ای شااود که واو آن ماده با بیشترین غلظتی باشااد که در تعلیقهاا نانوماده

1- Chemical Oxygen Demand
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موردآممون اسااتفاده شاادهاسا  .درارصااورت ،غلظ وال اا آلی ،امولسایونکنندهاا یا پراکندهساااماا
مورداستفاده نباید ام  100میلیگرم در لیتر بیشتر باشد.
 2-6مشخصهیابی پراکنش

وضاعی پراکندگی نانوماده موردبررسای باید با رو،اایی امچون پراکندگی نور پویا ) 1(DLSامانگونه که
در اساتاندراد  2ISO 22412شار داده شادهاسا و یا ریفسانجی ضاعیف اولتراساونیک 3امانگونه که در
استاندارد  ISO 20998-1توضی داده شده_اس  ،مشخص شود.
 3-6پایداری پراکنش در تعلیقه ذخیره

تومیع اندامه نانومواد موردبررسی و پایدار آن در ری ممان باید در فواصل ممانی مشخصهیابی شود .امچنین
توصایه میشاود غلظ نانوماده مورد بررسای در تعلیقه ذخیره با اساتفاده ام رو،اا مناسابی ارمشایابی شاود.
در مورد نانومواد پایه فلز که گرایش به تبدیلشادن به یوناا فلز (و بالعکس) را دارند ،نساب یوناا
فلز به نانوماده فلز موردنظر باید تعیین شود.
 4-6پایداری پراکنش در آب دریای مصنوعی

پایدار پراکندگی و غلظ واقعی نانوماده سااختهشاده مورداساتفاده در آب دریا مصانوعی باید در محدوده
مناسااابی ام غلظ اا موردآممون و در رو دوره آممون (پس ام  6سااااع  24 ،سااااع و  48سااااع )
صااحهگاار شااود .ام آنجایی که آب دریا ممکن اس ا بر خواص فیزیکوش ایمیایی نانوماده موردآممون تأثیر
بگااارد ،بهتر اسااا ویژگیااا ناانومواد موردآممون پس ام ترکیاب باا آب دریاا نیز موردبررسااای تکمیلی قرار
گیرند .در این رابطه ،درجه کلوخهشادن و انبواهشادن (یا تغییر تومیع اندامه ذرات) و مقدار یوناا فلز در
محیط مواجهه ،باید ارمیابی شود.
 5-6آمادهسازی محیط مواجهه برای آزمونهای سمیت

تماام محیطااا مواجهاه باهصاااورت تاامه ام تعلیقاهااا ذخیره (مثال باا غلظا  1000میلیگرم در لیتر) آمااده
میشاوند .برا دساتیابی به غلظ اا مربوره ام نانوماده سااختهشاده مورد بررسای در محیط مواجهه ،مقادیر
مناساابی ام تعلیقه ذخیره باید بهرور مسااتقی به آب دریا مصاانوعی اسااتریلشااده اضااافه شااوند .ارچند
گونهاا آرتمیا برا تخ گشااایی و رشااد نیام به محیط اسااتریل ندارند ،برا به وداقل رساااندن رشااد
گونهاا جلبکاا تک سلولی و یا آلودگیاا باکتریایی ،توصیه میشود استریل کردن انجام شود .بهترین
رو ،برا استریل کردن آب دریا مصنوعی بهگونها که در شیمی آن تغییر میاد ایجاد نشود ،استفاده ام
رو ،فیلتر کردن اسا ؛ بنابراین بهتر اسا که برا اساتریل کردن آب دریا ام رو ،فیلتراسایون اساتفاده شاود
تا آب شور بهدس آمده عار ام ارگونه باکتر باشد.

1- Dynamic Light Scattering
 -2اسااتاندارد ملی ایران شااماره  :16247سااا  ،1392آنالیز اندامه ذره -پراکندگی نور دینامیک  .DLSبا اسااتفاده ام اسااتاندارد ISO 2241: 2017
تدوین شدهاس .
3- Ultrasonic Attenuation Spectroscopy
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7

روش اجرایی تخمگشایی

 1-7کلیات

ظرو کشا و تخ گشاایی را باید با محلو کلرین ضاعیف ( )1 %کامال شاساته ،آبکشای و در جریان اوا قرار
داید تا خشاک شاود .ام صاابون اساتفاده نکنید ،میرا اگر مقدار کمی ام آن ا باقی بماند ،در رو اوادای در
فرآیند تخ گشایی ایجاد کف خوااد کرد و سیس اا را در با سط آب نگه خواادداش که این کار بامده
تخ گشاایی را کااش میداد .اگرچه اساتریل کردن کامل تمام مواد و وساایل موردنیام ضارور نیسا  ،توصایه
میشود رشد جلبکاا تکسلولی و آلودگیاا باکتریایی به وداقل ممکن برسد.
 2-7آب رقیقسازی

 1-2-7آب دریا مصانوعی اساتاندارد با شاور  35±1گرم در لیتر باید برا تخ گشاایی و امچنین برا
آمموناا سمی تهیه و استفاده شود .پس ام  24ساع اوادای و تثبی  ،آب رقیوسام باید دارا = pH
5ا0±0ا 8و محتو وداقل  90 %اکساایژن اشااباع باشااد .درصااورت لزوم ،میزان  pHباید با اندکی  HClیا
 NaOHبامتنظی شود .توصیه میشود آب شور قبل ام استفاده ،ام فیلتر یک میکرومتر عبور داده شود.
مصانوعی ،اساتاندارد ASTM D1141-98

 2-2-7دروا واضار ،اساتاندارد بینالمللی برا سااختن آب دریا
اسا ] .[38ترکیب شایمیایی آب دریا مصانوعی پیشانهاد  ASTMعبارت اسا ام53( NaCl :ا 24گرم در
لیتر)20( MgCl2 ،ا 5گرم در لیتر)09( Na2SO4 ،ا 4گرم در لیتر)16( CaCl2 ،ا 1گرم در لیتر)695( KCl ،ا0
گرم در لیتر)201( NaHCO3 ،ا 0گرم در لیتر)101( KBr ،ا 0گرم در لیتر)027( H3BO3 ،ا0گرم در لیتر)،
025( SrCl2ا 0گرم در لیتر) و 003( NaFا 0گرم در لیتر).
 3-7ذخیرهسازی سیستهای آرتمیا

قوریاا مهرومومشاده محتو سایسا اا آرتمیا را میتوان برا ساا اا در دما اتاق نگهدار کرد ،اما
اگر این قوری یک بار بام شاود ،باید ری دو ماه اساتفاده شاود .پس ام ار بار اساتفاده ،میتوان قوری را با یک
پوشاش پالساتیکی محک پیچیده و در یخچا نگهدار کرد .اگر انتظار میرود که کل مقدار نگهدار شاده
در یخچا در ری دو ماه اساتفاده نمیشاود ،قسام اضاافه را باید در یک ظر با پوشاش پالساتیکی محک
کرده و تا ممان نیام ،داخل فریزر نگهدار کرد.
 4-7ضدعفونی سیستهای آرتمیا

 1-4-7محلو  200قسم در میلیون ایپوکلری سدی را آماده کنید.
 2-4-7سیس اا را به مدت  30دقیقه و در تراک  50 1گرم سیس به اما ار لیتر آب ،بخیسانید.
 3-4-7سیس اا را سه بار بر رو غربا با چشمه  125میکرومتر و با آب مقطر کامال بشویید.
 4-4-7سیس اا برا گرمخانهگاار به منظور تخ گشایی آماده استند.

1- Density
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 5-7روش تخمگشایی سیستهای آرتمیا

 1-5-7ام یک ظر تخ گشاایی شافا یا نیمهشافا (ترجیحا بیرنگ) برا تخ گشاایی سایسا اا اساتفاده
کنید.
 2-5-7اوا را ام رریو یک لوله اوادای ام قساام پایین ظر تخ گشااایی مخروری شااکل به داخل آن
ادای کنید.
 3-5-7به ار ظر تخ گشایی  1000میلی لیتر آب دریا مصنوعی استریل اضافه کنید.
 4-5-7دما را در محدوده  27درجه سانتیگراد تا  29درجه سانتیگراد تنظی کنید.
 pH 5-5-7را با افزودن مقدار مناسبی بیکربنات سدی یا کربنات سدی بین  8تا 5ا 8تنظی کنید.
 6-5-7کمینه روشنایی در سط آب را برابر با  2000لوکس تنظی کنید.
 7-5-7سیس اا ضدعفونیشده را با تراک  2گرم در لیتر گرمخانهگاار کنید.
 8-5-7معمو پس ام  24ساع ام ممان گرمخانهگاار  ،ناپلیاا آماده برداش استند.
یادآوری -ممان برداش با توجه به دما گرمخانهگاار و سویه جغرافیایی آرتمیا استفادهشده ،متغیر اس .

 6-7برداشت ناپلیهای آرتمیا

 1-6-7اوادای را برا  5دقیقه الی  10دقیقه قطع کنید .پوساتهاا سایسا شناور شده و میتوانید آناا
را ام رو سااط آب جمع کنید دروالیکه ناپلیاا و س ایس ا اا گشااوده نشااده در ته ظر تخ گشااایی
متراک میشوند.
 2-6-7ام آنجایی که ناپلیاا واکنش مثب به نور (فتوتاکساایس مثب  )1دارند ،میتوانید آناا را ام رریو
ایجاد تاریکی (ساایه) در قسام با ظر تخ گشاایی و متمرکز کردن نور در قسام شافا پایینی ظر
تخ گشایی در محل تابش نور گردا آورده و سپس به راوتی جمعآور کنید.
 3-6-7ناپلیاا متراک شاده را میتوانید ام رریو سایفون کردن بر رو غربا چشامه ریز (کمتر ام 150
میکرومتر) جمعآور کنیاد .در تماام مادت باایاد فیلتر را درون آب غوراهور نگاهداریاد تاا ام آسااایاب باه نااپلیااا
جلوگیر شود.
 4-6-7ناپلیاا جمعآور شاده را باید با آب دریا مصانوعی بهخوبی آبکشای کنید تا آلودگیاا و مواد
باقیمانده ام متابولیس در ری تخ گشایی (امچون گلیسرو ) وا شوند.
 5-6-7برا ار بار تخ گشایی باید ام آب دریا مصنوعی تامه استفاده کنید.
 7-7محاسبه درصد تخمگشایی

1- Positive phototaxis
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 1-7-7درصااد تخ گشااایی به تعداد ناپلیاایی گفته میشااود که تح شاارایط اسااتاندارد ام ار  100عدد
سیس سال به وجود میآیند.
 2-7-7بعد ام  24سااااع  ،ام ار گرمخانه (ظر تخ گشاااایی)  6میرنمونه  250میلیلیتر خارج کنید.
اریاک ام میرنموناهااا را داخال ویاا ااا کوچاک پیپا کنیاد و باا افزودن چناد قطره محلو لوگو (محلو آبی
شامل  2گرم یدید پتاسی ) 1 ،(KIگرم یدین ( )I2و  100گرم آب ) ،)(H2Oنمونهاا را تثبی کنید.
 3-7-7با اساتفاده ام یک اساتریو میکروساکوپ ،تعداد ناپلیاا تخ گشااییشاده در ار میرنمونه را شامار،
کنیاد و میاانگین تعاداد نااپلیااا تخ گشااااییشاااده در  6میرنموناه ( )Nرا محااساااباه کنیاد امچنین تعاداد
جنیناا مروله چتر در ار نمونه را شمرده و میانگین تعداد آناا را در  6میرنمونه ( ،)Uمحاسبه کنید.
 4-7-7سایسا اا تخ گشاایینشاده را بهوسایله افزودن یک قطره محلو سادی ایدروکساید و  5قطره
محلو سدی ایپوکلری  3 %تا  6 %به ار ویا  ،کپسو مدایی کنید تا پوستهاا سیس خالی ول شوند.
 5-7-7با اساتفاده ام اساتریوساکوپ ،جنیناا تخ گشاایینشاده (که به رنگ نارنجی مشاخص اساتند) در
ار میرنمونه را شمار ،کنید و تعداد میانگین آناا را در  6میر نمونه ( ،)Uمحاسبه کنید.
 6-7-7درصااد تخ گشااایی ( )H%برا ار میرنمونه را ام رریو فرمو محاساابه کنید (میانگین  6تکرار را
محاسبه کنید):
)H % = (N × 100) ÷ (N + U + E
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تاثیر نانومواد بر ناپلی آرتمیا

 1-8گروههای آزمون و کنترل

 1-1-8ظرو آممون را با مقادیر مناسابی ام آب دریا مصانوعی و تعلیقه نمونه موردآممون پر کنید .وج
نهایی پرشده در ار ظر وداقل  5میلیلیتر به اما ار  5عدد ناپلی باشد.
 2-1-8ساپس ناپلیاا را درون ظر اا آممون قرار داید .بهتر اسا برا ار یک ام غلظ اا موردنظر
و امچنین گروه کنتر  ،وداقل  20عدد ناپلی به  4گروه تقسی شوند که ار یک شامل  5عدد ناپلی باشد.
 3-1-8ممانی که غلظ نانوماده مورد آممون ناپایدار باشاد ،ممکن اسا آممون بهصاورت نیمهسااکن تجدید
شاود .بدین معنی که محلو آممون در دورهاا ممانی مشاخص (مثال ار  12سااع یک بار یا ار  24سااع
یاک باار) باا محلو تاامه جاایگزین شاااود (میتوان باه جاا جاایگزینی محلو ااا آممون ،نااپلیااا را باه ظرو
جدید محتو غلظ اا متناظر ام محلو اا آممون منتقل کرد).
 4-1-8یاک مجموعاه گروه کنتر و امچنین ،اگر مم بااشاااد ،یاک مجموعاه گروه کنتر محتو عاامال
پراکندهسااام ،در امان غلظتی که در تیماراا اسااتفاده شاادهاساا  ،باید بهصااورت اضااافه در کنار تیمار
(غلظ )اا اصلی موردبررسی قرار گیرد.
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 2-8غلظتهای آزمون

 1-2-8ممکن اساا ابتدا مم باشااد که یک آممون تعیین محدوده اثر انجام شااود تا محدوده غلظ اا
موردنیام برا انجام آممون اصااالی مشاااخص شاااود .برا این منظور ،ناپلیاا را در معرض مجموعهاایی ام
غلظ اا فاصالهدار ام نانوماده موردبررسای قرارداید .وداقل باید  5ناپلی را به مدت  48سااع یا ک تر در
معرض ار یاک ام این غلظا ااا قراردایاد و ایچ تکرار مورد نیاام نیسااا  .چناانچاه دادهااا باه انادامه کاافی
مناساب باشاند ،وتی ممکن اسا دوره مواجهه ناپلیاا با نانوماده موردبررسای کوتاهتر ا بشاود ( 24سااع یا
ک تر).
 2-2-8برا آممون اصاالی وداقل ام  5غلظ اسااتفاده کنید .توصاایه می شااود غلظ اا در مجموعهاا
اندسای با ضاریب بیش ام 2ا 2مرتب شادهباشاند .درصاورتیکه کمتر ام  5غلظ اساتفاده میشاود ،وتما باید
توجیهی برا این کاار داشاااتاه بااشااایاد .باا ترین غلظا مورد آممون باایاد بااعاث  100 %عادم تحرک شاااود و
پایینترین غلظ مورد آممون باید ایچ تاثیر قابلمشاادها بر ناپلیاا نشان نداد.
 3-8شرایط مواجهه

 1-3-8توصایه میشاود دما آب را در گساتره بین  25درجه ساانتیگراد تا  28درجه ساانتیگراد تنظی
کنید و برا ار آممون مجزا باید وداکثر تغییرات دمایی در گساتره  ±1درجه ساانتیگراد باشاد .دوره نور
 16ساااع روشاانایی و  8ساااع تاریکی توصاایه میشااود .تاریکی کامل نیز قابلقبو اساا  ،بهویژه برا
نانومواد که نسب به نور وسا استند.
 2-3-8ناپلیاا را نباید در رو آممون تغایه کنید.
 4-8طول دوره آزمون

رو مدت آممون  48ساعته اس .
 5-8مشاهدات

پس ام گاشا  24سااع و  48سااع ام شاروع آممون ،ناپلیاا موجود در ار ظر آممون را ام نظر عدم
تحرک موردبررسی قرار داید .عالوه بر عدم تحرک ،ارگونه رفتار و ظاار غیرربیعی را نیز گزار ،کنید.
 6-8اندازهگیریهای تحلیلی

 1-6-8واداقال در شاااروع و پاایاان آممون ،مقاادیر اکسااایژن محلو و  pHآب را در گروهااا کنتر (ااا) و
تیماار کاه باا ترین غلظا ناانومواد را دارناد انادامهگیر کنیاد .باهرور معمو  pH ،نباایاد بیشتر ام 5ا 1واواد
در بین ایچیک ام تیماراا تفاوت داشاته باشاد .دما معمو در داخل ظرو مربوط به گروهاا کنتر (دما
آب) و یاا در اوا مجااور ظرو (دماا اوا) انادامهگیر میشاااود و انادامهگیر دماا یاا باایاد باهرور ماداوم در
رو اجرا و یا وداقل در شروع و پایان آممون انجام شود.
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 2-6-8توصاایه میشااود در شااروع و پایان ار آممون ،وداقل در تیماراا با بیشترین غلظ و ک ترین
غلظ ام نانوماده موردآممون ،غلظ واقعی نانومواد مورد آممون را بسانجید .نتایج را بر اساا این غلظ اا
انادامهگیر شاااده گزار ،کنیاد .باا این وجود چناانچاه شاااواااد باهدسااا آیاد کاه ثاابا کناد غلظا ااا
اندامهگیر شاده در پایان آممون به میزان ک تر ام  ±20 %با غلظ اا اندامهگیر شاده در شاروع آممون و یا
با غلظ اا اسامی اختال داشاته اسا  ،میتوانید نتایج آممون را بر اساا مقادیر اندامهگیر شاده در شاروع
آممون ویا غلظ اا اسمی بیان کنید.
 3-6-8در شاااروع و پایان ار آممون ،باید نانومواد موردآممون را ام نظر پایدار  ،پراکنادگی و تومیع اندامه
ذرات ،وداقل در تیماراا دارا بیشترین غلظ و ک ترین غلظ موردبررسی قرار داید.
 9تحلیل دادهها
 1-9دادهاا بهدسا آمده ام آمموناا را در جداو رراویشاده در فرماا ویژها خالصاهساام کنید و
در این جداو تعداد ناپلیاا مورداساتفاده و درصاد عدم تحرک در گروهاا کنتر و دیگر تیماراا را نشاان
دایاد .در این جادو درصاااد عادم تحرک در  24سااااعا و  48سااااعا را در مقاابال ار یاک ام غلظا ااا
موردآممون قرار دایاد .باهمنظور محااساااباه غلظا موثره میاانی ( )EC50باا وادود ارمیناان 95( ،95 %ا،)P=0
دادهااا را باا اساااتفااده ام رو،ااا و ماد ااا آماار منااساااب (امچون آناالیز پروبیا و غیره) موردتحلیال
قرارداید ].[40] [41
 2-9ار جا که دادهاا بهدسا آمده با اساتفاده ام رو،اا اساتاندارد موجود برا محاسابه  ،EC50قابل
تجزیهوتحلیل نباشاند ،باید میانگین اندسای 1با ترین غلظ بهکاررفته که اصاال موجب عدم تحرک نشاده و
پایینترین غلظ مورداساتفاده که باعث  100 %عدم تحرک شاده را بهعنوان برآورد تقریبی  EC50اساتفاده
کنید.
10

گزارش آزمون

 1-10روش اجرایی آزمون

گزار ،آممون باید کامال مطابو با رو ،اجرایی بهکاررفته در آممون باشد.
 2-10اطالعاتی که باید در گزارش آزمون درج شود
 1-2-10نانوماده موردآزمون

 مشاخصاهاا فیزیکی و شایمیایی نانوماده موردآممون به رور کامل (امچون شاکل ،خلوص ،اندامه و )...مطابو با استاندارد ISO/TR 13014؛

1- Geometric mean
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 ویژگیاا ریخ شااناساای نانوماده موردآممون با اسااتفاده ام میکروسااکوپ الکترونی عبور ( 1)TEMومیکروسکوپ الکترونی روبشی (2)SEM؛
 ویژگیاا تجار نانوماده موردآممون (امچون کد ساامنده ،شاماره کاتالوگ و فرمو سایون ،شاماره بهر یاتاریخ تولید ،نام تجار و غیره)؛
 تمام تجهیزات و دساتگاهاا مورد اساتفاده (امچون مد ساامنده یا شاماره کاتالوگ ،شاماره ساریا یا تاریختولید ،نام برند (نمانام) و غیره)؛
 مشخصهیابی پراکندگی و پایدار نانوماده موردآممون ا در تعلیقه ذخیره و ا در آب دریا مصنوعی. 2-2-10گونه موردآزمون

 منبع آرتمیا ،نژاد ،گونه و درصورت امکان شماره بهر برند تجار سیس اا؛ مروله رو ناپلی مورداستفاده (اینستار 2 ،1 3و غیره). 3-2-10شرایط آزمون

 توصااایف ظرو آممون :نوع و وج ظرو  ،وج محلو  ،تعاداد نااپلی در ار ظر آممون ،تعاداد ظروآممون (تعداد تکراراا) در ار غلظ ؛
 رو ،آمادهساااام محلو اا آممون و ذخیره ،اساااتفاده اوتمالی ام ولّا اا یا پراکندهسااااماا ،امچنینغلظ اا استفاده شده؛
 جزئیات آب رقیوسام  :منبع و مشخصات کیفی آب (وداقل  pHو شور )؛ شرایط گرمخانهگاار  :دما ،شدت و دوره نور  ،اکسیژن محلو  pH ،و غیره؛ غلظ اا اساامی نانوماده موردآممون و نتایج واصاال ام امه تحلیلاا برا تعیین غلظ واقعی نانومادهموردآممون در ظرو آممون.

 4-2-10نتایج زیست آزمون

 تعاداد و درصاااد نااپلیااایی کاه بیتحرّک شااادهاناد و یاا ارگوناه اثرات غیرربیعی دیگر در آنااا مشاااااادهشاادهاساا (امچون رفتار غیرمعمو ) در گروهاا کنتر و ار کدام ام دیگر تیماراا مورد آممون ،در ار
یک ام مماناا مورد بررسی؛
  48 EC50ساعته محاسبهشده با ودود ارمینان 95 %؛1- Transmission Electron Microscope
2- Scanning Electron Microscope
3- Instar
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 دادهاایی که اعتبار نتایج را تائید میکنند:  EC50د کرومات پتاسی ؛ درصد مرگ و میر در گروهاا کنتر .11

صحّهگذاری نتایج

اگر شرایط میر وجود داشته باشد ،آممون انجامشده را میتوان دارا اعتبار درنظر گرف :
 در گروه کنتر  ،ام جملاه گروهااا کنتر وااو عاامال پراکنادهساااام ،نباایاد بیشتر ام  10 %نااپلیااابیتحرّک شده باشند.

  EC50د کرومات پتاسای (کنتر مثب ) باید در محدوده غلظ گزار،شاده برا گونه مورد آممون آرتمیاباشد.
 غلظا اکسااایژن محلو در پاایاان آممون باایاد باا تر ام  3میلیگرم بر لیتر در گروه کنتر و دیگر ظروآممون باشد.
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پیوست الف
(آگاهیدهنده)
تغییرات اعمال شده در متن استاندارد ملی در مقایسه با منبع
الف 1 -موارد زیر به متن استاندارد اضافه شدهاست:
-

-

مقدمه :این جمله به بند «ج» اضاافه شادهاسا « :و بنابراین اساتفاده ام این جاندار برا بررسای اثرات
تغییر اقلی امچون تغییرات دمایی و نوسانات شور در بوم سامگاناا آبی امکانپایر اس ».
میربند ( 3-5کنتر مثب ) :این جمله اضاااافه شااادهاسا ا « :در اینجا منظور ام کنتر مثب ماده
شایمیایی اسا که درصاورت بررسای سامی آن در آب شاور با اساتفاده ام ناپلی آرتمیا ،امواره نتایج
تکرارپایر بهدس آید».
میربند  :15-3یادآور  2اضااافه شاادهاساا « :یادآور  -2در وال مفرد به نوماد آرتمیا ناپلیو
گفته میشود».
میربند  ،1-5این عبارت اضافه شدهاس (« :امچون گرمخانه آممایشگاای یا ومام آب)».
میربند  ،8-1-3این عبارت اضاااافه شااادهاساا « :بدین معنی که محلو آممون در دورهاا ممانی
مشاخص (مثال ار  12سااع یکبار یا ار  24سااع یکبار) با محلو تامه جایگزین شاود (میتوان
باه جاا جاایگزینی محلو ااا آممون ،نااپلیااا را باه ظرو جادیاد محتو غلظا ااا متنااظر ام
محلو اا آممون منتقل کرد)».

الف 2-موارد زیر در متن تغییر داده شدهاست:
 میربناد  :5-8عباارت «دساااتگااه تولیاد آب دیونیزه و یاا دساااتگااه تولیاد آب دوباار تقطیر» جاایگزین" "Laboratory water purification systemشدهاس .
 -میربند «" :5-12سونیکاتور» :جایگزین " "Sonication systemشدهاس .
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