مقاالت
چالشهای عملیاتی و قانونی در دستهبندی نانومواد

مترجم
فاطمه عبدیان
کارشناسیارشد مهندسی مواد ،دانشگاه تهران

اتحادیــه اروپــا 1قوانینــی را بــرای اســتفاده از فنــاوری نانــو در
محصــوالت آرایشــی ،غذایــی و زیســتکش 2درنظــر گرفتــه اســت
امــا در همــه این قوانین ،تنهــا از لفظ «نانومواد» بــرای تعریف مواد
به کار رفته در این صنایع اســتفاده شــده اســت .ما در اینجا روشــی
بینرشــتهای را بــرای تحلیــل قانونــی و عملیاتــی ایــن تعاریــف
اتخــاذ میکنیــم .براســاس ارزیابی ما ،این تعاریف ،شــامل چندین
عبــارت بــا تعریــف نامناســب مثــل «نامحلــول» یا «مشــخصههای
شناســایی» و/یــا عباراتــی با حدومرز نامشــخص اســت .بــه عالوه،
این تعاریف چالشهای آنالیزی اصلی و حل نشــدهای دارند که در
عمــل ،دســتهبندی نانومواد را طبــق الزامات قانونــی اتحادیه اروپا
غیرممکن میســازد .یکــی از اهــداف اصلی این مقــررات ،حفاظت
از ســامت انســان و محیطزیســت اســت کــه ممکــن اســت محقق
نشــود و توسعه کاربردهای جدید نانومواد را در هالهای از ابهام قرار
دهد .بنابر یافتههایمان ،پنج پیشــنهاد برای یافتن روشی عملیتر
و منطقیتر در ارائه تنظیم قوانین برای نانومواد مطرح میکنیم.
نانومــواد هم از نظــر قانونی و هم از نظر عملــی ،موضوع محبوبی
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بــرای تحقیــق در زمینههــای محیطزیســت ،ســامتی و امنیــت
هســتند .در حالی که نانومواد کاربردهای زیادی میتوانند داشــته
باشــند ،حضــور گســترده آنها در محصــوالت روزمــره نگرانیهایی
را در زمینــه ریســکهای احتمالــی و نیاز برای قانونگــذاری در این
زمینــه برانگیختــه اســت .در اتحادیــه اروپــا ،قوانینــی وجــود دارند
کــه وابســته بــه نــوع محصول هســتند .مثــل :لــوازم آرایشــی ،غذا،
آفتکشهــا و لــوازم پزشــکی؛ کــه هریــک از ایــن قوانین بــا قوانین
مرتبــط بــا محصــوالت دیگــر متفــاوت هســتند و شــامل تمهیداتــی
متفاوت در زمینه نانومواد هستند.
بــه عالوه ،بازبینی اخیر قانون ( 3REACHشــورای ثبت ،ارزیابی،
صــدور مجــوز و منــع مــواد شــیمیایی) در مــورد مــواد شــیمیایی،
تمهیداتی اندیشیده که مختص نانومواد بوده و تا سال  ۲۰۲۰قابل
اجــرا خواهــد بــود .حوزه شــمول ایــن قوانیــن ،از ســال  ۲۰۰۹تحت
تأثیــر معانی مختلف عبارت «نانومواد» تعیین شــده اســت (جدول
 .)۱قوانین محصوالت آرایشی-بهداشتی ،غذا و آفتکشها شامل
تعاریــف منحصربهفــرد خودشــان از نانومــواد هســتند؛ در حالی که

چالشهای عملیاتی و قانونی در دستهبندی نانومواد
قواعــد لــوازم پزشــکی و  REACHنانومــواد را مطابــق بــا پیشــنهاد
ارائه شــده به وسیله کمیســیون اروپایی در سال  ۲۰۱۱معنا میکنند
(جدول  ۱را مشــاهده کنید) .بیان این امر حائز اهمیت بسیار است
که اگرچه تعریف پیشنهادی کمیسیون مورد توجه و بحث بسیاری
قــرار گرفتــه امــا ایــن تعریف پیشــنهادی بــه خودی خــود ،الــزامآور
نیســت و هیچ مســئولیتی را بر دوش تولیدکنندگان قــرار نمیدهد.
برعکس ،قانونگذاریها مســئولیتهایی قانونی را ایجاد میکنند
ً
که انجامشــان الزامی بوده و مســتقیما از طریــق اتحادیه اروپا قابل
اعمال هستند.
دســتهبندی و قانونگــذاری نانومواد یک چالش دوجانبه اســت.
از یــک طــرف قانونگــذاران بایــد چهارچوبهــای معنــادار قانونــی
کــه شــامل تعاریف محســوس میشــوند را فراهــم کننــد و از طرفی،
تکنیکهای آنالیزی کافی مورد نیاز هستند تا نانومواد ،همانطور
که در قوانین تعریف شــدهاند مشــخصهیابی شــده و حضورشان در
یــک محصــول اثبات شــود .تعریــف پیشــنهادی  ۲۰۱۱کمیســیون
منجــر به گزارش چندیــن مورد مرتبط با ایــن تعاریف و زمینههای
علمی متناظر شــد .به عالوه ،این کمیســیون یک شــورای عمومی
در ســال  ۲۰۱۷برپــا کــرد« .بندهــای انطباقی» در قوانیــن فوق این
اجازه را به کمیســیون میدهند که تعاریــف جاری را تغییر دهد .در
همان زمان ،تالش وســیعی در زمینه توســعه روشهای آنالیز برای
شناســایی ،مقدارســنجی و مشــخصهیابی نانومــواد در نمونههای
تولیدی و محیطزیست انجام گرفت .در سالهای اخیر ،پیشرفت
چشــمگیری در حــوزه روشهــای آنالیــز نانومــواد ،بــه دلیــل ابتکار
برنامههای پیشگامی اتحادیه اروپا و تأمین مالی پروژههای متناظر
حاصل شده است.

ایــن دیــدگاه ،روشــی بینرشــتهای برای حــل هر دو بعــد قانونی و
عملــی قانونگــذاری نانومــواد اتخــاذ کــرده و عناصــری متفــاوت از
تعاریــف کنونی اتحادیه اروپــا از «نانومــواد» را آنالیز میکند (جدول
 .)۱با استفاده از تکنیکهای ترجمه و تفسیر که در تطابق با روش
قانونــی معمــول هســتند ،مــا شــفافیت و وضــوح هریــک از تعاریف
نانومواد از نظر قانونی را بررسی کرده و روی چهارچوب قانونگذاری
با توجه به روشهای آنالیز موجود بحث میکنیم.
ً
برای تفســیر قانون اتحادیــه اروپا ،دادگاه اروپا معمــوال با توجه به
هــدف آنهــا به مفاد قــرارداد رجوع میکند؛ به عالوه ،نســخههای
زبانهــای مختلــف متن همگی به یــک اندازه الزامآور هســتند .در
مــواردی نــادر ،دادگاه ســابقه پیشنویــس را ارزیابــی کــرده اســت.
اگرچــه ممکــن اســت هنــوز برخــی عــدم قطعیتهــا باقــی بمانند،
امــا ایــن روشهــا در برخــورد بــا عبــارات عمومــی و تعاریــف مبهم،
مفیــد واقــع میشــوند .همچنین این نکتــه حائز اهمیت اســت که
دســتهبندی دقیــق نانومواد در نمونههای پیچیــده (محصوالت و
کاالهــای مصرفــی و یا محیطزیســت) بــه هیچ وجه امــری جزیی و
بیاهمیت نیست.
مشــکالت از آنجایــی ایجــاد میشــوند کــه نانومــواد نمیتوانند به
وســیله یک ماده با هویت مشــخص دســتهبندی شوند (به عنوان
مثال سرب) اما نمایانگر موادی متشکل از چند جزء هستند که چند
مشــخصه (مثل اندازه ،شکل ،ترکیب) دارند که مشخصههایشان
نه با یک مقدار ،بلکه با طیفی از مقادیر نشان داده میشود.
 -1اجزاء تعاریف
در ادامه نگاهی دقیقتر به اجزاء تعاریف «نانومواد» میاندازیم.
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ً
قانون لوازم نانوماده یک ماده نامحلول یا زیست پایدار عمدا ساخته شده است که یک یا چند ُبعد خارجی و یا ساختار داخلی آن
در مقیاسی بین  ۱تا  ۱۰۰نانومتر باشد.
آرایش
ً
نانوماده مهندسی شده یعنی هر ماده عمدا تولیدی که یک یا چند ُبعد  ۱۰۰نانومتر یا کمتر داشته و یا از اجزاء کاربردی
مجزایــی -چــه داخلــی و چــه در ســطح -کــه یک یا چنــد ُبعد در حــدود  ۱۰۰نانومتر یا کمتر دارند تشــکیل شــده و شــامل
قانون غذا

قانون
آفتکش

ساختارها ،آگلومرهها و یا تودههای بیش از  ۱۰۰نانومتر شوند اما در نهایت خواص مقیاس نانوی خود را حفظ کنند.
ویژگیهایی که مشخصه مقیاس نانو هستند عبارتاند از:
خواصــی که مربوط به ســطح ویژه باال میشــوند و/یا خواص فیزکی-شــیمیایی ویژهای که با گونــه غیرنانوی همان ماده
متفاوت هستند.

نانوماده یعنی مادهای فعال یا غیرفعال طبیعی یا غیرطبیعی که شامل ذراتی در حالت بدون پیوند یا آگلومره یا تودهای
بوده که  %۵۰و یا بیشتر از این ذرات ،یک یا چند بعد در محدوده  ۱تا  ۱۰۰نانومتر دارند.
فولریــن ،ورقــه گرافــن و نانولوله کربنی تک دیواره ،بــا یک یا چند ُبعد خارجی کمتر از  ۱نانومتر ،جزء نانومواد به حســاب
میآیند.
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توصیه ۲۰۱۱

4

نانومــاده یک ماده طبیعی ،اتفاقی یا ســاخته شــده اســت که شــامل ذراتــی در حالت بدون پیوند یــا آگلومره یا
تودهای بوده که  %۵۰و یا بیشتر از این ذرات ،یک یا چند ُبعد در محدوده  ۱تا  ۱۰۰نانومتر دارند.
در مــوارد خــاص و جایــی کــه نگرانیهــای زیســتمحیطی ،ســامت و امنیــت و یــا رقابــت ایجــاب میکننــد ،حد
آستانهای  %۵۰به  ۱تا  %۵۰تغییر مییابد.
با تخفیف [ ]...فولرین ،ورقه گرافن و نانولوله کربنی تک دیواره ،با یک یا چند ُبعد خارجی کمتر از  ۱نانومتر جزء
نانومواد به حساب میآیند.

اندازه و ساختار
بدیهــی اســت کــه انــدازه و ســاختار ،مهمترین اجــزاء ایــن تعاریف
هســتند .با وجود اینکه این امر به طور معمول پذیرفته شــده اســت
که بسیاری از خواص مواد ،وابسته به اندازه هستند ،محدوده ثابت
 ۱تا  ۱۰۰نانومتر بیشتر برای قانونگذاری و نه به دالیل علمی ،مورد
اســتفاده قرار گرفته اســت تا دســتورالعملهای مشخص و واضحی
ایجــاد شــود .تمامی تعاریــف موجود در جــدول  ،۱محــدوده  ۱تا ۱۰۰
نانومتر را پوشش میدهند (شکل  .)۱هیچ حد پایینی در قانون غذا
تعیین نشده و در عوض ،قانون لوازم آرایشی ،تنها قانونی است که
به  ۱نانومتر به عنوان حد پایین اشــاره میکند .در قوانین آفتکش
و توصیــه  ،5۲۰۱۱حد پاییــن  ۱نانومتر ،منعطف و قابل تغییر به نظر
ً
میآید ،به نحوی که هر دو قانون صراحتا نانومواد کمتر از  ۱نانومتر
را هــم شــامل شــده به شــرطی که این مــواد ،فولرین ،ورقــه گرافن و
یــا نانولوله کربنی تک دیواره باشــند .در واقــع این مواد میتوانند در
ابعادی به کوچکی  ۰/۴نانومتر هم باشند .در این تعریف مشخص
نشــده اســت که آیا مــواد غیرکربنی که یــک یا چند ُبعد کمتــر از یک
نانومتر داشــته و هیــچ ُبعدی در محدوده  ۱تــا  ۱۰۰نانومتر ندارند نیز
شامل این تعریف میشوند یا خیر.
عالو هبــر انــدازه ،این تعاریف به طور زیرکانهای با توجه به ســاختار
ماده ،با یکدیگر تفاوت دارند (شکل  .)۱بدین ترتیب ،توصیه ۲۰۱۱
و قانــون آفتکــش باریکتریــن محــدوده را دارا هســتند :آنهــا بــه
«موادی که شامل ذرات هستند» اشاره کرده و از شامل شدن حداقل
یک ُبعد خارجی در محدوده نانو استفاده کردهاند .آنها آ گلومرهها و
تودههای بزرگتر از  ۱۰۰نانومتر را نیز در تعریف به کار بردند به شرطی
کــه آنهــا نیــز از این ذرات تشــکیل شــده باشــند .در عــوض ،قانون
لــوازم آرایشــی و غــذا به «ذرات» به طور صریح اشــاره نکرده و بیشــتر
از لفظ «موادی» با ابعاد خارجی و یا ساختارهای داخلی/سطحی در
محــدوده مورد نیاز اســتفاده کردهاند .این تعریــف منطبق با قانون
آفتکــش و توصیــه  ۲۰۱۱اســت چرا که مــادهای که از ذراتــی با ابعاد
نانو ساخته شود در واقع همان مادهای است که ساختارهای داخلی
آن در ابعاد نانو هســتند .ذکر این مطلب حائز اهمیت اســت که هم
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قانون مواد آرایشی و هم قانون مواد نوین ،برای موادی که از ذرات
ساخته نشــدهاند اما به طور مثال ،دارای ساختارهای متخلخلی در
ابعاد نانو هستند نیز قابل اعمال هستند (شکل  .)۱قانون غذا حتی
از این فراتر رفته و شامل «ساختارها ،آ گلومرهها و تودههای» بزرگتر
از  ۱۰۰نانومتــر که خواص «مشــخصه مقیاس نانــو» را حفظ کردهاند
نیز میشود.
از آنجــا کــه تمــام تعاریــف ،مربــوط به نانومــوادی بــا ابعاد  ۱تــا ۱۰۰
نانومتــر میشــوند لــذا روشهــای آنالیــز تعییــن انــدازه باید قــادر به
تأمیــن اطالعــات قابــل اطمینــان تــا انــدازه  ۱نانومتر باشــند .اگرچه
محدودیتهــای تشــخیص ابعــاد و مشــکالت مربوطــه ،هــم برای
روشهای میکروســکوپی و هم طیفســنجی گزارش شدهاند .این
محدودیتها حتی برای روش طیفسنجی جرمی پالسمای جفت
شــده القایــی تــک ذره ( )6spICP-MSکــه در منابع اخیر به شــدت
مورد توجه قرار گرفته نیز وجود دارند .حد تشخیص اندازه ،نمایانگر
اندازه کوچکترین ذرهای است که یک روش میتواند به طور قابل
اطمینان تشــخیص دهد .ذراتی که کوچکتر از این حد تشــخیص
باشــند ،به وســیله دســتگاه قابل مشــاهده نیســتند (شــکل  .)۲حد
ً
تشــخیص معموال متأثر از ماده هدف (ترکیب عنصــری نانوماده) و
زمینه محصول اســت .به عنوان مثال حد تشخیص ،spICP-MS
وابســته به عنصر اصلی ماده هدف و توانایی دســتگاه ،بین  ۱۰تا ۵۰
نانومتر است؛ که برای برخی مواد مثل نانومواد متشکل از سیلیکون
یــا تیتانیــوم بــه طــور چشــمگیری باالتر اســت؛ یعنــی هرچــه ذرهای
کوچکتر باشد ،شناسایی آن مشکلتر است که این امر نگرانکننده
ً
است چرا که خواص نانویی مواد ،معموال در حد پایین مقیاس نانو،
قویترهستند.
متعلقات ذرات و تودهها ،چالشهای دیگری نیز برای آنالیز دارند.
بــرای مثال ،تمایــز دادن ذرهای کــه بزرگتر از  ۱۰۰نانومتر اســت که
طبــق هیچ یک از تعاریف ،نانوماده به حســاب نمیآیــد ،از آ گلومره
یــا تــودهای بزرگتر از  ۱۰۰نانومتر که از ذراتی با اندازه  ۱تا  ۱۰۰نانومتر
ساخته شده است و طبق هر سه تعریف نانوماده به حساب میآید،
نیــاز مبرم به ابزار آنالیزی با قدرت تشــخیص ســاختارهای درونی و

چالشهای عملیاتی و قانونی در دستهبندی نانومواد
نوع پیونــد ذره-ذره درون ماده دارد .تنها روشهای عکسبرداری
خاصی مثل میکروســکوپ الکترونی قادر به ایجاد چنین اطالعاتی
هســتند .به عالوه ،اپراتورهای با تجربهای برای این کار نیاز اســت
زیرا شکل ذرات ممکن است مبهم بوده و منجر به اشتباهات قابل
توجهی شــود .تغییر مورفولوژی ذرات با توجه به شــرایط اطراف نیز
آنالیز را مشــکلتر میســازد .روشهــای دیگر مثــل جزءبهجزءکردن
(مثــل جزءبهجزءکردن با میدان-جریان )7قــادر به تمیزدادن ذرات
از تودهای با اندازه مشابه و یا ذراتی با شکل متفاوت و میانگین قطر
هیدرودینامیک یکسان ،نیســتند .این امر در مورد  spICP-MSکه
تنها جرم کلی ذرات را شناســایی کرده و اطالعاتی از شکل/ســاختار
نمیدهد نیز صادق است.
توزیع اندازه
وجود درخواســت بــرای تعیین توزیع اندازه در یک نانوماده نشــان
میدهــد کــه نانومــواد توزیــع یکنواختــی نداشــته و حــاوی ذراتــی با
اندازههــای متفاوت هســتند .با اینکــه یک روش بــرای تعیین این
توزیــع ،تعییــن کســری از هر اندازه نســبت به جرم کل اســت (توزیع
انــدازه بــر مبنــای جــرم ذره) ،قانــون آفتکــش و توصیــه  ۲۰۱۱بــه
صراحــت نیازمنــد تعییــن توزیع اندازه بــر مبنای تعداد ذره هســتند؛
بــه ایــن معنــی کــه ذرات بــا انــدازهای در محــدوده بحرانی شــمرده
شــده و با تعداد کل ذرات مقایســه میشــوند یعنی کســرهای جرمی
کوچک میتوانند شــامل تعداد زیادی ذره باشند (توصیه  ،۲۰۱۱بند
 .)۸مــوادی بــا میانگین انــدازه ذرات بین  ۱تــا  ۱۰۰نانومتر به عنوان
نانومواد دســتهبندی میشــوند که عــدد  %۵۰به عنوان حد آســتانه
تعریف شده است.
هیچ توزیع اندازه خاصی برای قوانین غذا و لوازم آرایشی بهداشتی
قابــل اعمال نیســت و این امــر تا هنگامی که ایــن قوانین با توصیه
 ۲۰۱۱همســو نیســتند ،جای تفســیر باقی میگذارد .حداقل در مورد
غذا ،این جهتگیریها قابل انتظار است .برای قانون لوازم آرایشی
بهداشــتی ،تعییــن توزیع انــدازه ذرات از نظر امنیتی ضروری اســت.
این ســؤال باقی اســت که :چه زمانی یک ماده واجد شــرایط عنوان
نانوماده است؟ ما بر این باوریم که قوانین غذا و لوازم آرایشی حاوی
یــک شــرط مجــازی توزیع انــدازه هســتند؛ در غیر این صــورت ،یک
ذره تنها در این محدوده اندازه ،واجد شــرایط نانوماده بودن است.
اگرچــه طبقهبندی بیشــتر به خصــوص در زمینه مقادیر آســتانهای
مورد نیاز است .برای غذا ،تعداد ذره آستانهای کمتر از  %۵۰پیشنهاد
شده است.
یــک راه احتمالــی بــرای تعییــن توزیــع انــدازه ،اســتناد کــردن بــه
روشهای عکسبرداری (مانند میکروســکوپ الکترونی) و ســپس

شکل  -۱نمایش انواع مواد یا ساختارهایی که طبق اندازههایشان،
به وسیله قوانین لوازم آرایشی بهداشتی ،غذا و آفتکش به عنوان
نانوماده تعریف شــدهاند .توجه داشته باشــید که موادی که درون
خط ســبزرنگ هســتند فقط به شــرطی نانوماده به حســاب میآیند
که فولرین ،ورقه گرافن و یا نانولوله کربنی باشــند .با توجه به اندازه
و ســاختارهای ذکر شده به وســیله قوانین ،قانون آفتکش همان
مــواد حوزه توصیه  ۲۰۱۱را پوشــش داده که با لوازم پزشــکی و قانون
بهروز شده  REACHهمپوشانی دارد.

اندازهگیــری و شــمارش ذرات شناســایی شــده اســت .تمــام مراحل
اندازهگیــری ،به وســیله فاکتورهای زیادی در معرض خطا هســتند
که شامل این موارد هستند :نمایش دوبعدی یک نمونه سهبعدی،
آمادهســازی نمونــه ،خطــای اپراتــور ،خطاهــای نرمافــزار ،خطــای
حاصــل از محــدود بــودن وضــوح در اندازههــای پایین و کم نشــان
دادن ذرات بــزرگ بــه دلیل تعداد کم آنهــا .این امر برای نمونهای
بــا غلظــت پاییــن نانوماده صــدق میکنــد .نتایــج قابــل اطمینان،
اندازهگیــری کمتریــن تعــداد ذرات را طلــب میکنــد و ایــن کمتریــن
تعداد ،وابسته به توزیع اندازه نانوماده است .با افزایش عرض توزیع
اندازه ،برای حصول اطمینان از پوشش دادن زیرنمونه ماده ،تعداد
ً
ذراتی که باید اندازهگیری شــوند نیز افزایش مییابد .معموال فرآیند
شــمارش و اندازهگیری تا جایــی ادامه مییابد که عرض و میانگین
توزیع تعیین شده ،درون محدوده ازپیشتعریفشدهای ثابت باقی
بماننــد .نرمافــزار مناســب میتوانــد به کمــک فرآیند آنالیــز بیاید اما
کارکنان با تجربه و روند اســتاندارد نیاز اســت تا خطر بایاس اپراتور را
به کمترین میزان برسد.
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شکل  -۲نمایش شماتیک اثراندازهگیری بر دستهبندی ماده به عنوان «نانو» یا «غیرنانو» .a,b .حدود شناسایی مربوط به اندازه ممکن است
برخی ذرات یک نمونه را ندیده و منجر به اثری نادرست شوند :طبقهبندی نادرست موادی با بیش از  %۵۰ذرات بین  ۱-۱۰۰نانومتر ( )aبه عنوان
ماده غیر نانو ). c-f.(bدر مقابل ،مادهای بدون مقدار قابل توجهی از ذرات در محدوده نانو ( cو  )dممکن است به غلط جزء نانومواد به حساب
ً
بیاید ( )fو ( )eاگر تابع توزیع حاصل از یک روش بنا بر جرم ذره یا شــدت تفرق باشــد (مثال تفرق نور به طور دینامیکی یا روش جزءبهجزءکردن
با میدان-جریان) که به وســیله ریاضی به توزیع-بر پایه -تعداد ذره تبدیل شــود .نویز دستگاه یا سیگنالهای کوچک در منطقه کوچکترین
ذره (که دستگاههای بر پایه-وزن ،بیشترین ابهام را نشان میدهند) با فاکتور تبدیل وابسته به اندازه ذره به اندازه d-3یا  d-6تشدید میشود.

 ICP-MSتــک فــاز ،توانایــی باالیــی بــرای شــمردن ذرات از خــود
نشان میدهد که میتواند غلظت عددی نمونه را به طور مستقیم
نشان دهد .با این حال ،اندازه ذرات متناظر از طریق تبدیل جرم به
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اندازه حاصل میشود که این تنها در صورت مشخص بودن شکل،
چگالی و ترکیب شیمیایی دقیق ذرات قابل استناد است .در نهایت
همانطــور کــه در بــاال گفته شــد ،وجــود محدودیــت در مــورد ذرات

چالشهای عملیاتی و قانونی در دستهبندی نانومواد
بــا انــدازهای فراتــر از حد تشــخیص ،مانعی بر ســر راه میکروســکوپ
الکترونــی و  spICP-MSایجــاد میکنــد (شــکل  .)b,a ۲مــادهای با
توزیع اندازه ذره به طوری که  %۱۵ذرات در محدوده  ۱-۳۰نانومتر،
 %۳۸بیــن  ۳۰-۱۰۰نانومتــر بــوده و  %۴۷ذرات بزرگتر از  ۱۰۰نانومتر
هستند ،طبق تعریف آفتکش و توصیه  ۲۰۱۱واجد شرایط نانوماده
بــودن اســت (بیــش از  %۵۰ذرات در محــدوده  ۱-۱۰۰نانومتــر قــرار
میگیرند) (شکل  ۲قسمت  .)aاگر در مثال ذکر شده ،حد تشخیص
روش اندازهگیری مورد استفاده ،کمتر بوده و حدود  ۳۰نانومتر بود،
کوچکتریــن کســر ذرات در ایــن اندازهگیــری از دســت میرفــت .در
نتیجه ،میانه این توزیع اندازه به باالتر از  ۱۰۰نانومتر انتقال مییافت
(شــکل  ۲قســمت  )bو منجر به دســتهبندی نادرســت این ماده به
عنوان مادهای غیر نانو میشد.
در مــورد روشهای مشــخصهیابی که توزیع عددی انــدازه ذرات را
به طور مســتقیم (از طریق شــمردن ذرات) نمیدهنــد ،اندازهگیری
غیرمســتقیم از طریق یــک مرحله تبدیل ،انجام خواهد شــد .برای
مثال ،تفرق دینامیکی نور ،8توزیع اندازهای بر مبنای شدت تعیین
میکنــد در حالی کــه روشهای جزءبهجــزء (مثــل روش جزءبهجزء
کــردن بــا میدان-جریــان) کــه بــا یــک دســتگاه  ICP-MSهمــراه
میشــوند ،توزیعی بر مبنای جرم ارائه میدهند .مرحله تبدیل پس
از آن ،پیچیده بوده و بر مبنای فرضیاتی است که ممکن است منجر
به ورود یک ســری خطا به نتایج شــوند .از آنجا که جرم ذرات یک
مــاده مشــخص ،هم عــرض با مکعــب اندازه ذره اســت ،بیشــترین
خطاهــا از تبدیــل جــرم ذرات کوچــک واقــع در انتهای طیــف اندازه
ذرات نشــأت میگیرند (شــکل  ۲قسمت  eو  .)fتغییرات کوچکی در
اندازهگیــری واحدهــای جــرم میتواند منجر به تفاوت چشــمگیری
در تعییــن تعــداد ذرات شــود .به عنوان مثال ،یک ســیگنال نویز در
انــدازه  ۱۰نانومتــر ،متناظر با کمتر از  ۰/۱درصــد از جرم کل ،میتواند
مادهای که شــامل کمتــر از  %۲۰ذره کوچکتر از  ۱۰۰نانومتر اســت را
ً
(شکل  ۲قسمت  cو  )dطوری نشان دهد که گویی از تقریبا  %۷۰ذره
کوچکتر از  ۱۰۰نانومتر تشکیل شده است (شکل  ۲قسمت  eو  .)fبه
عالوه ،هنگام تبدیل توزیع بر مبنای جرم به توزیع بر مبنای تعداد،
شــکل ذرات کــروی فرض میشــوند لــذا اگــر نانوماده حاوی شــکل
دیگــری همچون ذرات ســوزنی شــکل باشــد ،خطا ایجاد میشــود.
هرچــه ماده از نظر توزیع و شــکل ذرات ،غیرهمگنتر باشــد ،چالش
بیشتری برای آنالیز آن ماده وجود دارد.
آژانــس حفاظــت از محیطزیســت آمریــکا ( )EPAدر قانــون فــدرال
 40 C.F.R. § 704.20،گزارش و وظایف جدیدی به هنگام تولید
ماده شیمیایی «در مقیاس نانو» تعیین کرد .این وظایف همچنین
در مورد مواد شــیمیایی که در محــدوده  ۱-۱۰۰نانومتر بوده و دارای

ویژگیهای منحصربهفرد هســتند و در بخش  ۳کنترل مواد ســمی
تعریف شــدهاند نیز قابل اعمال اســت .جالب است که این تعریف،
شامل موادی که از طریق اندازهگیری وزن ،کمتر از  %۱ذرهبین -۱۰۰
 ۱نانومتــر دارا هســتند ،نمیشــود .با توجه به چالشهــای حاصل از
حد تشــخیص در توزیع اندازه ،انتخاب یک محدوده براساس وزن
میتوانــد روش کاربــردی و منطقیتری باشــد .در بیشــتر مــوارد (که
ذرات توزیع پیوستهای دارند) ،اگر بیش از  ۵۰درصد ذرات موجود در
ماده موردنظر در محدوده اندازه معین باشد ،باالتر از محدود ه وزنی
 %۱هم قرار میگیرد .محدوده یک درصدی که بر مبنای جرم است،
ً
معمــوال پایدارتــر از آن محــدوده  %۵۰آســتانه مبتنــی بــر تعداد اســت
(شکل  ۲قسمت  dرا مشاهده کنید).
در نهایت ،تعیین ســطح ویژه برمبنای حجم به عنوان جایگزینی
برای دســتهبندی نانومواد به وســیله توصیه  ،۲۰۱۱پیشــنهاد شــده
است.
منشأ
توصیه  ۲۰۱۱به نانومواد «طبیعی ،تصادفی و ساخته شده» اعمال
میشود .مواد «طبیعی» بدون دخالت انسان در محیطزیست یافت
میشوند (برای مثال خاکستر آتشفشان ،کانی ُرس).
ً
«ســاخته شــده» معمــوال بــه مــوادی اشــاره میکند که بــرای هدف
خاصــی ســاخته شــدهاند« .تصادفــی» یعنــی حاصــل از یــک فرآیند
ً
انســانی کــه هــدف آن تولید نانوماده نبوده اســت؛ مثــا فرآیندهای
احتراق .قوانین لوازم آرایشی و غذا محدودترین حوزه را دارند :آنها
ً
تنهــا بــه مــواد «هدفمند تولید شــده» و «عمدا ســاخته شــده» اشــاره
کردهانــد .واضح اســت که این تعریف ،شــامل مواد طبیعــی نبوده و
ً
لفظ «عمدا» نیز مواد تصادفی را از حوزه این تعریف خارج میکند .در
ً
مجموع ،عبارت «ساخته شده» در قانون  EUلزوما به معنی مادهای
که برای هدفی خاص ســاخته شــده نیســت چــرا کــه در آن صورت،
ً
نیازی به واژه «عمدا» نبود.
جالــب اســت کــه برخــاف توصیــه  ،۲۰۱۱قانــون آفتکــش تنها به
مواد «طبیعی یا ســاخته شده» اشــاره میکند .پاسخ پارلمان اروپا به
ً
پیشنهاد کمیسیون ،تنها «مواد عمدا ساخته شده» را همانند قانون
غــذا شــامل میشــود .عبــارت «طبیعی» بعدهــا به قانــون آفتکش
اضافه شــد که این به معنی افزایش محدوده این الیحه ،به ســبک
توصیــه  ۲۰۱۱بــوده اســت .هنــوز مشــخص نیســت کــه حــذف واژه
«تصادفــی» بــه منظــور کاهش محــدوده قانــون آفتکش بــوده و یا
استفاده از لفظ «ساخته شده» به معنی هرگونه ماده ساخته شده از
قصد و یا تصادفی به وسیله انسان بوده است .برخالف پیشینه ثبت
شده ،ما بر این باوریم که نتیجهگیری دوم منطقیتر است.
پياپی  | 263شماره  | 6شهریور  | 1398سال هجدهم |

| 31

مقاالت
پی بردن عملی به منشــأ یک ماده بســیار چالشبرانگیز اســت .نه
تنهــا اطالع داشــتن از تفاوتهــای ذاتی آن ماده با منابع مشــخصی
مورد نیاز است ،بلکه نیاز به روشهای آنالیزی با قابلیت تشخیص
ایــن تفاوتهــا نیــز وجــود دارد .چنیــن تفاوتهایــی میتوانــد بین
پوشــشهای مختلــف شناســایی شــده بــا میکروســکوپ الکترونی
عبــوری ( 9)TEMوجــود داشــته باشــد .راهبــرد دیگــر ،مقایســه
نســبتهای عنصری اســت که بین نانومواد طبیعی و ساخته شده
بــه شــدت با یکدیگــر تفــاوت دارنــد .متاســفانه ایــن روش ،نیازمند
دستگاههای آنالیز حرفهای همچون طیفسنجی جرمی زمان پرواز
پالســمای جفت شــده القایی ( 10)ICP-TOFMSاســت کــه قادر به
آنالیــز چنــد عنصری هــر ذره بوده و فرآیند آنالیز را به شــدت پرهزینه
و دور از آنالیزهــای روتیــن میکنــد .پیشــینهای طبیعــی از نانومــواد
همچنیــن در محصوالت یافت میشــود؛ به عنوان مثــال نانوذرات
طبیعی سیلیکا (اکسید سیلسیم) در غذا .اگرچه روشهای آنالیز در
دســترس ،تنهــا قادر به تعیین میزان کلی ســیلیکای موجــود بوده و
نمیتوانند انواع مختلف ذرات را از هم تشخیص دهند.
دو راهبرد پایه امکانپذیرند :تعیین منشأ ماده از طریق فرآیندهای
طوالنی و پیچیده آنالیز ویژگیهای ماده نظیر پوشش ،نسبتهای
عنصــری یا ایزوتوپ ،شــکل؛ و یــا از طریق کار بــر روی فرضیات .به
عنــوان مثــال ،اگــر نمونــهای از ماده شــناخته شــدهای باشــد که در
صنعت اســتفاده میشــود ،میتوان فرض کــرد که این مــاده دارای
منشأ تکنیکی است .این روش نیازمند اطالعاتی در مورد استانداردها
و شکســتهای صنعــت در مــورد مــواد توســعه یافتــه اخیــر اســت.
بحرانیترین وظیفه ،تعیین «قصد و اراده» است .به جز نانوموادی
که کاربرد خاص و منحصر به مقیاس نانو داشته و برای کاالی مورد
بررســی ضروری هســتند ،ما هیــچ راه مورد اطمینــان و عملی ،برای
اطــاع از قصد تولیــد کاال نمیبینیم ،مگر از طریــق خود تولیدکننده
آن کاال.
(عدم) حاللیت /زیست پایداری
تنهــا تعریــف نانومواد در قانون لوازم آرایشــی اســت که بــه نانومواد
«نامحلــول و یــا زیســت پایــدار» محدود میشــود .عبــارت نامحلول
بــودن یا (زیســت) پایــداری که به جــای یکدیگر نیز در قانــون لوازم
آرایشــی اســتفاده میشــوند ،بــه معنی تجزیه نشــدن ماده بــه اجزاء
مولکولی و از بین رفتن خواص نانویی است .در نتیجه ،نانوموادی
کــه در مقیاس نانو بوده اما نامحلول و زیســت پایدار نبودهاند (مثل
لیپوزوم) ،از دامنه تعریف خارج شدند.
از دیدگاهــی علمــی ،هنگامــی که از «نامحلــول» یا «زیســت پایدار»
صحبــت میشــود ،نــرخ حاللیــت بســیار کــم بــه ذهــن میرســد نــه
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عــدم حاللیــت مطلــق .روشهــای زیــادی بــرای تعییــن حاللیــت
(ترمودینامیــک) یــا نــرخ حاللیــت (ســینتیک) وجــود دارنــد مثــل
دستگاههای دیالیز ،روشهای سانتریفیوژ/فیلتر کردن و روشهای
طیفســنجی و عکسبــرداری .اگرچــه بیشــتر ایــن روشهــا بــرای
زمینههــای ســاده (آبی) ایجــاد شــدهاند .البتــه ویژگیهای محیط
اطــراف (مثــل ترکیــب شــیمیایی و بیولوژیکــی pH ،و دمــا) حاللیت
نانومــاده را بــه شــدت تحت تأثیــر قــرار میدهند .متاســفانه تعریف
موجــود در قانــون لــوازم آرایشــی ،نــه محــدوده مشــخصی از میــزان
حاللیت/نــرخ حاللیــت و نه شــرایط مورد نیــاز آزمــون را تعیین کرده
است؛ بنابراین در زمان اعمال نانومواد نامحلول در محصول واقعی،
باید صحت روشهای فعلی برای شــرایط پیچیدهتر ،بررســی شود،
در این صورت با چالشهای قابل مالحظهای مواجه میشویم .به
عالوه ،آزمایش حاللیت یک نانوماده در تمامی محیطهایی که آن
نانومــاده در چرخه عمر خود با آنها روبهرو خواهد شــد ،به ســرعت
منابع زمانی و مالی را تحت فشار قرار خواهد داد.
ً
منطقی نیســت که یک نانوماده صرفا به این دلیل که در شرایطی
(دشــوار) که ممکن اســت در طول کل عمرش با آن مواجه شــود ،از
تعریــف قانــون لوازم آرایشــی خارج شــود .ایــن متن مواد زیــادی را از
حــوزه تعریــف این قانــون خارج کــرده و بــه دلیل ابهاماتــش ،اجازه
میدهــد روشهای مختلف بتوانند تعابیــر و محدودههای دلخواه
خــود را در جهــت اهدافشــان ،به کار گیرند .به منظور روشــن شــدن
عبــارات «نامحلــول» و «زیســت پایــدار» در قانــون لــوازم آرایشــی و
مشخص کردن راهبرد آنالیز ،نیاز به تعیین شرایط مرجع و محدوده
حاللیت است.
ویژگیهای مشخصه
قانون غذا به ســاختارها ،آ گلومرهها و تودههایی که بزرگتر از ۱۰۰
نانومتر هســتند اما «ویژگیهایی که مختص مقیاس نانو هستند را
ً
حفظ کردهاند» اشاره کرده است .عمال ،این بدان معنا است که باید
دو گروه ماده را آزمایش کرد .از یک طرف موادی با اندازه کمتر از ۱۰۰
نانومتر (آنالیز خواص مورد نیاز نیست) و از طرفی تمامی مواد موجود
در نمونــه که بزرگتر از  ۱۰۰نانومتر هســتند بایــد در برابر ویژگیهای
مشخصه مقیاس نانو آزموده شوند.
تعریــف «مشــخصه نانو» به ســبک عمومی بســیار مشــکل اســت.
 EFSAادعــا میکند که افزایش نرخ حاللیت یا تجزیه یک نانوماده
به حالت غیرنانو یا وجود تودههایی با پیوند قوی ،نشــاندهنده از
بین رفتن ویژگیهای نانو است .قانون غذا به مساحت سطح ویژه
زیــاد و وجود ویژگیهای فیزیکی-شــیمیایی که با حالت غیرنانوی
همان ماده متفاوت هستند ،اشاره میکند .مساحت سطح ویژه باال

چالشهای عملیاتی و قانونی در دستهبندی نانومواد
میتواند به عنوان یک محدوده مشــخص به حســاب بیاید زیرا به
معنی اندازه خاصی برای نانومواد کروی است .یک مقدار محدوده
مشــخص میتوانــد بــه کمک قانــون بیاید .بــا این حال معیــار دوم
خواص فیزیکی-شــیمیایی متمایز ،بســیار مبهم و گنگ اســت .در
مجمــوع ،از نقطه نظر قانونــی ،معیار «خواص ویــژه» برای خیلی از
مواردی که در آنها خواصی به عنوان «ویژه مقیاس» شناخته نشده
اســت ،قابل اعمال نیســت .با توجه به ابهامات موجــود در عبارات
«ویژگیهــای مشــخصه مقیــاس نانــو» ،ممکن نیســت کــه در مورد
روشهای آنالیز مورد نیاز برای آزمودن چنین معیاری بحث شود.
 -2دیگر چالشهای عملی
چندیــن مطالعه به تعییــن روشهای مشــخصهیابی نانومــواد در
زمینههای پیچیده پرداختهاند .آمادهسازی نمونه به میزان کافی،
یک جنبه حیاتی در فرآیند سنجش است که باید متناسب با روش
آنالیز مورد اســتفاده و ویژگیهای محصول موردنظر باشــد .هدف از
هرگونه فرآیند آمادهسازی نمونه این است که مطمئن شویم نمونه
در هنــگام آمادهســازی تغییر نکنــد ،آ گلومره و یا حل نشــده و از نظر
شیمیایی تغییر نکند .اگر تنها توزیع اندازه موردنظر باشد ،تغییرات
شیمیایی تا جایی که منجر به تغییر توزیع اندازه نشوند ،قابل قبول
هســتند .به عالوه ،اندازه و انتخاب نمونه باید به نحوی باشــد که
نمایانگر ویژگیهای محصول باشد ،به عنوان مثال با تعیین روشی
بــرای همگنســازی کامل نمونــه (مثل مخلــوط کــردن ،لرزاندن یا
اولتراســونیک) ،میتوان مقــدار نمونه و تعداد دفعات تکــرار آنالیز را
ً
بــه حداقل رســاند .نانومــواد آلی عمومــا کمتر از معــادل غیرآلی خود
تحــت آزمون قــرار میگیرند اما اســتفاده آنهــا رو به افزایش اســت.
ً
مشــخصهیابی نانومــواد آلی دشــوار اســت؛ مثــا روشهــای معمول
آمادهســازی نمونــه ماننــد حل ماتریس 11ممکن اســت نمونــه آلی را
دســتخوش تغییر کند .به عالوه ،بیشــتر روشهــای اندازهگیری که
بــرای مــواد غیرآلی بــه کار مــیرود ماننــد  ،ICP-MSبرای مــواد آلی
قابل اســتفاده نیســت و ذرات آلی ممکن اســت کنتراســت مورد نیاز
برای میکروســکوپ الکترونی را نداشــته باشــند .روشهای آنالیزی
مشــخص شــده هنوز جای توســعه دارند ،برای مثال طیفســنجی
رامان ،12طیفسنجی تبدیل فوریه 13یا  NMRدر مقیاس نانو.
 -3تفسیر تعاریف
تفســیر تعاریف مختلف  EUاز نانومواد بســیار مشکل بوده و آنالیز
قانونی ما نشــان داد که این تعاریف دارای ابهاماتی هستند که به
ســادگی قابل رفع نیست .این چالشها مربوط به تعیین محدوده
توزیــع انــدازه و یــا میــزان حاللیــت مــاده موردنظر هســتند .قوانین

آرایشــی و غذا مشــکلترین موارد هســتند زیرا شــامل عبارتی نظیر
«نامحلول/زیســت پایدار» و یا «ویژگیهای مشخصه نانو» هستند
که تعبیرشــان بســیار مشکل اســت .انعطافپذیری ناشی از تعبیر،
در بســیاری از زمینههــا رخ میدهــد کــه کار بــا آنها وظیفــه وکال و
قضــات اســت .بــا این حــال عدم قطعیــت قانونــی قابــل توجه در
ارزیابی فعلی ،مانعی است برای توسعه ایمن و به کارگیری فناوری
نانو .حتی در جایی که اسناد راهنمای  EUموجود هستند ،نیاز به
شفافسازی الیحه ،به منظور توسعه و به کارگیری استانداردهای
صنعتی وجود دارد.
در واقــع ،اعمــال تعاریــف مختلــف بــرای نانومــواد در قوانیــن
مختلف ،منطقی است .یکی از آنها ممکن است بخواهد روندی
محافــظ کارانهتــر برای مــوادی که انســان میخورد ،بــه کار ببرد.
ایــن امــر توضیــح میدهــد کــه چــرا قانــون غــذا ،مــواد بیشــتری را
پوشش میدهد (شکل  .)۱با این وجود ،همه تفاوتهای موجود
در تعاریــف ،توجیهپذیــر نیســت .برای مثال ،دلیلــی برای اهمیت
بیشــتر «مشــخصه نانو» در قانون غذا نسبت به لوازم آرایش وجود
نــدارد؛ زیــرا هــر دو محصــول بــه طــور مســتقیم در تمــاس بــا بدن
انسان قرار میگیرند .با توجه به اینکه پیشنهادهای قانونی اولیه
کمیســیون شامل تعاریفی از نانومواد نمیشد و چنین تعاریفی تنها
به وسیله پارلمان اروپا و یا مجلس اروپا ارائه شد ،ممکن است این
ســؤال پیش آیــد که آیــا کمیســیون ،از بندهای توافقــی موجود در
قوانین برای تنظیم تعاریف استفاده میکند یا خیر.
قابل ذکر است که این بندها انعطاف قابل توجهی ایجاد میکنند
زیــرا هیــچ رونــد قانونــی بــرای اصــاح ایــن تعاریــف ،الزم نیســت.
اگرچه اســتانداردهای توافقی یکپارچــه نبوده و از لغتهای مبهم
ً
رنج میبرند؛ و این بندها اگرچه ظاهرا به وسیله قانونگذار ایجاد
ً
میشــوند ،اصالحاتــی صرفــا تکنیکــی یــا علمــی نیســتند .تعاریــف
نانومواد حوزه وظایف قانونی و جرائم را مشــخص کرده و در ابتدا
بــه طور سیاســی تعیین میشــوند .این مشــکل از آنجاکــه پارلمان
و شــورای اروپــا قــدرت لغو جواز کمیســیون یــا مخالفت بــا بندها را
دارند ،کاهش یافته است.
 -4به کارگیری تعاریف
علیرغم پیشرفت قابل توجه روشها ،محدودیتهای ابزارهای
آنالیــز مانع از ارزیابی کامل نمونه بــرای طبقهبندی نانومواد طبق
ملزومات قوانین میشوند .اساس این مشکالت ،مربوط به تعیین
انــدازه و توزیــع انــدازه و همچنین حد شناســایی بــرای اندازههای
کوچک اســت .تنهــا ترکیبــی از روشهای مختلــف میتواند منجر
به شناســایی هویت ،کمیت و مشــخصههای یک نانوماده شــود.
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مقاالت
چنین ترکیبی نشان میدهد که به کارگیری این تعاریف در برخی
موارد ممکن است اما نیاز به چهارچوبها و راهنماییهای شفاف
و واضح وجود دارد.
اجــرا بــه عنــوان قانــون بــا آنچــه در عمــل روی میدهــد متفاوت
اســت .منابــع مــورد نیاز بــرای چنیــن آنالیــزی (در دســترس بودن
تجهیزات ،روشیابی معتبر ،تنظیمات دستگاه و کارکنان آموزش
دیــده) مهم هســتند .به عــاوه ،انطبــاق دادن پروتکلهــای اجرا
شــده بــا دیگر انواع محصــوالت ضــروری خواهد بــود .در مجموع،
هزینــه و زمــان مورد نیــاز ،مجریان دولتــی را که بایــد تعاریف را به
طــور روزانــه بــه کار گیرند ،تحت فشــار قــرار میدهنــد .معیارهایی
غیــر از ملزومــات توزیــع انــدازه -منشــأ ،حاللیت ،مشــخصات ویژه
نانومــاده -بــه ندرت در منابع مورد بررســی قــرار گرفتهاند .این امر
میتواند به دلیل معانی نامشخص این ملزومات باشد .ارزیابی ما
نشــان داد که آنالیز منشــأ نانومواد ،رضایتبخش نیســت .امکان
پیادهسازی معیارهای حاللیت و خواص ویژه نانومواد ،بستگی به
معنی نســبت داده شــده به این معیارها دارد؛ در هر موضوع ،باید
بررسی و ارزیابی موردبهمورد انجام شود.
 -5پنج پیشنهاد برای قانونگذاری نانومواد
جــدا از محدودیتهــای دســتگاهی ،مقرونبهصرفــه بــودن نیــز
مانعــی برای اجرای ملزومات قانونگذاری نانومواد اســت .جایی
که چهارچوب قانونی قابلیت پیادهســازی نداشــته باشد ،عواقب
قانونــی آن هــم قابل اجرا نخواهد بود .فهم ناقص از معنی دقیق
تعاریف و درنتیجه ایجاد تعابیر احتمالی ،برای توسعه روشهای
آنالیز مخرب هســتند .ارزیابی پیوســته و توســعه بیشتر هم از نظر

قانونــی و هــم از نظر عملی ،ضروری هســتند .در مجموع ،به نظر
میرســد ملزومــات قوانیــن  EUمربوط به نانومــواد «جلوتر از زمان
خود» هستند؛ زیرا شرایطی را ایجاب میکنند که عملی کردنشان
ً
با توجه به روشهای آنالیزی موجود تقریبا غیرممکن است.
بــه عنــوان نتیجهگیــری از بحثهــای بــاال ،پنج پیشــنهاد برای
قانونگــذاری نانومواد ارائه میدهیم .این پیشــنهادها نه تنها به
نفع قانون اتحادیه اروپا اســت بلکــه برای هر حوزه قضایی که در
آن روندی قانونی برای نانومواد به بحث گذاشــته میشود ،مفید
خواهد بود.
بــرای قطعیــت قانونــی و بــه منظــور قابل اجــرا بــودن قوانین،
تعاریــف نانومــواد بهتــر اســت بــه دور از عبــارات ناقــص و شــامل
محدودههای واضح و شــفاف باشند (برای مثال در مورد حاللیت
در قانون لوازم آرایشی).
قوانیــن مختص-نانــو کــه در عمل قابل اجرا نیســتند ،کارآیی
ندارند؛ برای مثال حفاظت از انســان و محیطزیســت ،لذا نیازمند
اقتباس خواهند بود.
بهتــر اســت کــه قوانیــن انطباقــی هماهنــگ باشــند و بیــن
جنبههــای فنی و علمی و جنبههای مدیریت سیاســی و مدیریت
ریسک آنها ،تمایز مشخصتری وجود داشته باشد.
تولیدکننــدگان محصوالت باید وظیفه اثبات منشــأ نانوماده را
به عهده بگیرند.
محدوده  %۵۰عددی بهتر اســت با آســتانه وزنــی  %۱جایگزین
شــود تــا تعاریــف طبــق روشهــای آنالیــز ذرات موجــود قابــل اجرا
باشــند و ارتبــاط متعادلتــری بیــن تدویــن و اجــرای قوانیــن نانو
ایجاد شود.

پینوشتها

7. Field-flow fractionation
8. Dynamic Light Scattering
9. Transmission electron microscope
10. Inductively coupled plasma time-of-flight mass
spectrometer
11. Matrix digestion
12. Raman spectroscopy
13. Fourier-transform infrared spectroscopy

1. European Union
2. Biocides
3. Registration, Evaluation, Authorization and
Restriction of Chemicals
 .4لوازم پزشکی و  REACHاز توصیه  ۲۰۱۱استفاده کرده و لذا در
این جدول به طور مجزا آورده نشدهاند.
5. Recommendation 2011
6. Single particle inductively coupled plasma mass
spectroscopy
منبع

M. Miernicki, T. Hofmann, I. Eisenberger, F. Kammer, A. Praetorius, “Legal and practical challenges in classifying nanomaterials according to regulatory definitions”, Nature Nanotechnology, 208 14, (2019), 208-216.
| 34

| سال هجدهم | شهریور  | 1398شماره  | 6پياپی 263

