
چگُوً می تُان بً دادي ٌای یک آسمایشگاي مُاد 

 مؼذوی اػتماد کزد؟

 شزکت مطالؼات مُاد مؼذوی سرآسما

 :مقذمً

 آیا خْاتِای ایي آصهایؾگاٍ دسعت اعت؟

 چگًَْ هتْخَ فحت ّ دلت خْاتِا تؾْین؟

 چَ پاساهتشُای کٌتشلی سا هی تْاى تشای تغت آصهایؾگاٍ لشاس داد؟

 چَ هؼیاسُایی هی تْاًذ دس آًالیض ًوًَْ ُای هؼذًی حائض اُویت تاؽذ؟

 تا چَ دسفذ خيایی هی تْاًن ًتایح تکشاسی سا لثْل کٌن؟

ّ 

. 

. 

عْاالتی اص ایي لثیل، عالِاعت کَ رُي اکتؾافگشاى، هحممیي، هؼذًکاساى ّ 

تاصسگاًاى سا دسگیش خْد کشدٍ اعت، اص ىشفی عشٍ اص ًاعشٍ خذا ًؾذٍ ّ دعت 

. آصهایؾگاٍ هی تْاًذ تشای اسایَ ُش پاعخی حتی اؽتثاٍ، کاهال تاص تاؽذ

. تٌاتشایي ًیاص تَ تؾشیح تشخی هغائل کٌتشلی دس خقْؿ آصهایؾگاٍ الضاهیغت

فحثت اص تْمیح کاهل پاساهتشُای کٌتشلی دس یک آصهایؾگاٍ تا تْخَ تَ 

گغتشٍ ّعیغ هْاسد کٌتشلی اص هشحلَ ًوًَْ تشداسی تا ًحٍْ اسایَ ًتایح دس 

اص ىشفی آؽٌایی تا سّاتو آهاسی پیچیذٍ ّ کاستشدُای . ایي همالَ ًوی گٌدذ

آًِا هاًٌذ هحاعثَ ػذم ليؼیت کل ّ غیشٍ تشای ًْیغٌذٍ کَ تخققی دس ػلن 

ؽیوی ّ سّاتو آهاسی داسد ىالت فشعا هی تاؽذ ّ تشای خْاًٌذگاًی کَ 

اص عْی دیگش . آؽٌایی تَ ایي هيالة ًذاسًذ هالل آّس ّ کن فایذٍ خْاُذ تْد

اص گزؽتَ یک فنای هتفاّت تشای تفِین هيالة دس هیاى خْاعتَ صهیي ؽٌاعاى 

ّ سػایت افْل سّؽِای آًالیض تْعو کاسؽٌاعاى ؽیوی ّخْد داؽتَ، تٌاتشایي 

عؼی تش آى ؽذٍ کَ تا عادٍ ًگاسی ّ پشداختي تَ هْمْػات کلیذی اتِام 

 :خْاًٌذٍ دس صهیٌَ ُای صیش تشىشف ؽْد

 آؽٌایی تا تشخی هفاُین افْلی آهاسی      -  

 چگًْگی اػوال پاساهتشُای کیفی دس داخل آصهایؾگاٍ       - 

 فشآیٌذ اسصیاتی سًّذ آًالیض تْعو آصهایؾگاٍ       -  

 : ّ هِوتش ایٌکَ

چگًَْ اص فحت ّ دلت خْاب آًالیض ًوًَْ ُای اسعالی تَ آصهایؾگاٍ  -

 .هيلغ ؽْیذ

 :تَ فْست کلی هفاُین تَ دّ تخؼ افلی تمغین هی ؽًْذ

 سّؽِای کٌتشل تِیٌَ کیفیت دس آصهایؾگاٍ -1



 سّؽِای کٌتشل ًتایح آصهایؾگاٍ تْعو هالکاى ًوًَْ -2

 رَشٍای کىتزل بٍیىً کیفیت در آسمایشگاي: بخش اَل 

دس ایي تخؼ تْمیح هختقشی ساخة تَ هؼیاسُای هْسد ًظش تشای کٌتشل سًّذ 

 .کاس آصهایؾگاٍ دادٍ خْاُذ ؽذ

 : (Quality Assurance)  تضمیه کیفیت 

ُواًيْس کَ اص اعن آى هؾخـ اعت تَ ؽشه سػایت ایي تشًاهَ، کیفیت آًالیض 

تشًاهَ تنویي کیفیت یک . ّ اسائَ ًتایح تْعو آصهایؾگاٍ تنویي هی ؽْد

 .کٌتشل کیفیت ّ اسصیاتی کیفیت: آصهایؾگاٍ اص دّ تخؼ تؾکیل ؽذٍ اعت 

  : (Quality Control)کىتزل کیفیت 

تشًاهَ ُای کٌتشل کیفیت، ؽاهل تواهی فؼالیت ُایی اعت کَ اعتفادٍ هی ؽْد 

تَ فْست کلی سًّذ کٌتشل کیفی یک . تا یک عیتن تحت کٌتشل آهاسی لشاس گیشد

 :آصهایؾگاٍ تَ فْست صیش هی تاؽذ

 تِیَ سّؽی تشای ثثت ّ پشداصػ دادٍ ُا -

 تِیَ سّؽی تشای ًحٍْ کالیثشاعیْى، ًگِذاسی دعتگاٍ ّ تدِیضات  -

 سّؽی تشای اػتثاس عٌدی پشداصػ ّ گضاسػ ًتایح -

تشًاهَ ای تشای اعتفادٍ اص ًوًَْ ُای کٌتشلی ّ اعتاًذاسد تَ  -

 ...هٌظْس چک کشدى تکشاسپزیشی، فحت ّ 

  : (Quality Assessment)ارسیابی کیفیت 

تشًاهَ ُای اسصیاتی کیفیت، هؾخـ هی کٌٌذ کَ آیا عیغتن تحت کٌتشل آهاسی 

لشاس گشفتَ اعت یا خیش ّ ایٌکَ عیغتن اص کٌتشل آهاسی خاسج ؽذٍ اعت یا 

 .خیش

اّلیي لذم دس اخشای فشآیٌذ اسصیاتی کیفیت آصهایؾگاٍ دس تخؼ تدضیَ ای 

ػلیشغن تواهی تالؽِا، ّخْد خيا دس آصهایؾگاُِا . تؼییي خيای هداص هی تاؽذ

تيْسیکَ حتی اگش دس یک . حتی دس تِتشیي ؽشایو اختٌاب ًاپزیش هی تاؽذ

آصهایؾگاٍ، یک کاسؽٌاط،  آصهایؼ ثاتتی سا تا دعتگاٍ هؾخـ تش سّی ًوًَْ 

ّاحذ تَ دفؼات اًدام دُذ، اخز ًتایح هؾاتَ ّ یکغاى دس تواهی هْاسد تؼیذ 

پظ هذیش کٌتشل کیفیت آصهایؾگاٍ هی تایغت تا دس ًظش . تَ ًظش هی سعذ

گشفتي هدوْع ؽشایو آصهایؾگاٍ ّ ًیض تا تْخَ تَ عيح کیفیت هْسد ًیاص 

خْد، هیضاى ػذم دلت ّ ػذم فحت ّ یا هدوْػا خيای کلی هداص خْد سا هؾخـ 

 . ًوایذ

 

 :ارسیابی کیفی آماری

 :هْمْػات لاتل تشسعی 

  :(Precision)دقت، تکزارپذیزی 



. دلت سا دس یک خولَ هی تْاى ًضدیکی ًتایح دادٍ ُا تَ یکذیگش تْمیح داد

تشای کٌتشل دلت اص ًوًَْ ُای هْسد آًالیض، ًوًَْ تکشاسی اًتخاب ؽذٍ ّ 

ُوشاٍ تا عایش ًوًَْ ُا تا ُواى ؽشایو، آهادٍ عاصی هی ؽْد ّ دس ًِایت 

تا همایغَ تکشاسپزیشی ًتایح تا اعتفادٍ اص سّاتو آهاسی هی تْاى دلت 

یکی اص ایي سّاتو اص ىشیك تذعت آّسدى دسفذ . آًالیض سا اسصیاتی کشد

دسفذ هحاعثَ هی ؽْد دسفذ خيا 99.9اًحشاف اختالف ًغثی تا دسخَ اىویٌاى 

 : اص ساتيَ صیش هحاعثَ هی ؽْدA1 ّ A2تشای دّ ًوًَْ تکشاسی 

%𝑅𝑃𝐷1 =  
𝑆

𝑥
 × 100 

S =  𝐴1− 𝐴2  

x = Average(A1,A2) 

ًکتَ هِن دس یشسعی تکشاس پزیشی دادٍ تشهی گشدد تَ ایي عْال کَ تا چَ 

 دسفذی هی تْاى دادٍ ُا سا هشدّد کشد ّ یا پزیشفت؟

ػذد هؾخقی سا ًوی تْاى دس خْاب ایي عْال تیاى کشد ّ دس ّالغ ایي همذاس 

تَ . کاهال تَ صهیٌَ کاسی ّ ػیاس ػٌافش هختلف دس ًوًَْ ّاتغتگی داسد

 ّ حتی 30، 10فْستیکَ هحاعثَ دسفذ خيا دس آصهایؾگاُِای هؼتثش هی تْاًذ 

 تشاتش حذ تؾخیـ تاؽذ تَ ػٌْاى هثال دس ّتغایت ؽشکت تاصسعی اط خی اط 50

.  دسفذ خيا لاتل لثْل اعت50 تشاتش حذتؾخیـ همذاس 5تشای دادٍ ُای 

 .تٌاتشایي ُیچ ًغخَ هؾاتِی سا ًوی تْاى تشای توام ًوًَْ ُا پیچیذ

  :(Accuracy)صحت  

تَ هٌظْس تشسعی . فحت یک آًالیض، ًضدیکی دادٍ ُا تَ همذاس ّالؼی هی تاؽذ

 ّ یا (CRMs)فحت یک آًالیض اص ًوًَْ ُای اعتاًذاسد هشخغ تاییذ ؽذٍ 

ًوًَْ اعتاًذاسد هحلْل دس تاصٍ ُای هؾخـ هاتیي ًوًَْ ُای هحلْل اعتفادٍ 

 تایی اص ًوًَْ خاکی تَ هٌظْس 50تَ ػٌْاى هثال دس یک دعتَ . هی ؽْد

 تا سّػ تیضاب اص اعتاًذاسد هشخغ عشب تا غلظت (Pb)آًالیض هیضاى عشب 

ppm250 اعتفادٍ ؽذٍ اعت پظ اص اًحالل، خْاًؼ ّ پشداصػ دادٍ ُا غلظت عشب 

اص آًدا کَ اعتاًذاسد .  هحاعثَ هی ؽْدppm220ایي اعتاًذاسد تشاتش تا 

هزکْس دلیما تا ُواى ؽشایو ًوًَْ ُای دیگش آهادٍ عاصی ؽذٍ ًتیدَ گیشی 

 تَ عایش ًوًَْ ُای آهادٍ عاصی ؽذٍ  ppm30هی ؽْد کَ تایذ تَ همذاس 

 .ُوشاٍ امافَ کشد

 

 

 :دس ؽکل صیش هثال آؽٌای تفاّت دلت ّ فحت سا هؾاُذٍ هی کٌیذ

 

 

 

                                                           
1
 - Relative Percent Deviation 

2
 - Certified Reference Materials 



 

 

 

  :(Reproducibility)تکزارپذیزی در سمان 

یکی اصهؾکالت هحمماى صهیي ؽٌاعی پایذاس ًثْدى پاعخِای آصهایؾگاٍ ًغثت تَ 

تَ ایي هؼٌی کَ پاعخ یک . ًوًَْ ُای اسایَ ؽذٍ تَ آًِا دس گزس صهاى اعت

آصهایؾگاٍ تا گزؽت حتی عالِا پظ اص آًالیض یک ًوًَْ یکغاى، ًثایذ تا 

اعتِالک دعتگاُِای خْاًؾی، تؼْیل تکٌغیٌِا، . اختالف هؼٌی داسی ُوشاٍ تاؽذ

تؼْیل اعیذُا ّ هْاد هقشفی، تغییش اعتاًذاسدُا ّ دس تشخی کاًیِا تاثیش 

گزس صهاى تش آًِا ّ غیشٍ تواها اص ػْاهلی ُغتٌذ کَ هوکي اعت پاعخ 

آًالیض یک ًوًَْ سا دعتخْػ تغییش کٌٌذ ّ ُوْاسٍ چک کشدى  پایذاسی 

ایي . خْاتِا تا گزس صهاى هی تایغت دس دّسٍ ُای هؼیٌی اًدام گیشد

پاساهتش تا اعتفادٍ اص لشاس دادى ًوًَْ ُای لثلی هشتْه تَ پشّژٍ ُایی 

کَ هاُِا، تلکَ عالِا لثل کاس ؽذٍ اًذ ّ همایغَ ًتایح آًِا تا ًتایح 

 .گضاسػ ؽذٍ لثلی لاتل کٌتشل هی تاؽذ

تؼییي هیضاى خيای تدذیذ پزیشی ًیض ُواًٌذ تکشاسپزیشی تَ صهیٌَ کاسی 

 .ّاتغتَ اعت

  :(Blank)ومُوً شاٌذ 

 (Equipment Blank)ًوًَْ ؽاُذ هؼوْلی 

ایي ًوًَْ دس اتتذای ًوًَْ ُا تَ هٌظْس چک کشدى هیضاى آلْدگی حافل اص 

 .دعتگاٍ ّ تدِیضات دس پشّعَ خْاًؼ لشاس هی گیشد

 (Method Blank)ًوًَْ ؽاُذ سّػ 

ایي ًوًَْ تا هاتشیکظ هؾاتَ ًوًَْ ُای آًالیض تَ هٌظْس اص تیي تشدى اثش 

 .صهیٌَ دس هشحلَ پشداصػ دس پشّعَ خْاًؼ لشاس هی گیشد

  :(Outliers)وتایج خارج اس ردي 

ؽٌاعایی ّ حزف ًتایح هؾکْک چَ دس هشحلَ کالیثشاعیْى ّ چَ دس تفغیش دادٍ 

ُا اص اُویت تغضایی تشخْسداس اعت اص آى خِت کَ ّخْد یک یا چٌذ دادٍ 

هؾکْک دس هیاى دادٍ ُا هی تْاًذ کلیَ ًتایح سا تَ عوت اؽتثاٍ عْق دُذ 

 هی تْاًذ دستاسٍ Tn ّ آصهْى Q-Testلزا اعتفادٍ اص سّؽِای آهاسی هاًٌذ 

ایٌکَ ّالؼا ًتیدَ هؾکْک . تقوین گیشی سد یا لثْل یک دادٍ کاسگؾا تاؽذ

هشتثو تا تدِیضات آصهایؾگاُی اعت یا ایٌکَ ًوًَْ داسای ػیاسی هتوایض اص 

عایش ًوًَْ ُا اعت ًیض هغالَ هِوی اعت کَ تایغتی اتتذا اص ایي هغالَ 

 .اىویٌاى کافی سا تَ دعت آّسد

دس اداهَ پاساهتشُایی کَ هذیشفٌی هی تْاًذ تْعو آًِا آصهایؾگاٍ ّ 

 :سّؽِای خْد سا اسصیاتی کٌذ تَ فْست هختقش تْمیح دادٍ هی ؽْد

 : سیگىال ٌا، شکل َ وُع پیکٍا 



لثل اص ؽشّع آًالیض تْعو دعتگاٍ اىویٌاى اص کالیثشٍ تْدى دعتگاٍ ًغثت 

تَ ىْل هْخِای آًالیض، ُوچٌیي تشسعی کیفی پیکِا ّ پاعخ کوی دعتگاٍ ًغثت 

ایي کالیثشاعیْى تَ فْست دعتی ّ . تَ ًوًَْ تا غلظت هؾخـ اًدام هی گیشد

 .یا تَ فْست خْدکاس تْعو ًشم افضاس دعتگاٍ اًدام گیشد

 : (Linearity)  خط کالیبزاسیُن

خيی تْدى کالیثشاعیْى ًؾاى اص دسعتی اعتفادٍ اص دادٍ ُا دس هؼادلَ خو 

کٌتشل خيی تْدى سّاتو تیي غلظت ّ پاعخ دعتگاٍ دس سّػ .دسخَ اّل هی دُذ 

A حاکی اص آى اعت کَ ًوًَْ دس ُواى سًح سا هی تْاى تا سّػ A آًالیض 

 .کشد

  :(Internal standard)استاوذارد داخلی 

اعتاًذاسد داخلی هادٍ ای تا خْاؿ هؾاتَ تا آًالیت هْسد ًظش اعت کَ تا 

غلظت هؾخـ ّ حدن هؼیٌی تَ ًوًَْ ُای اعتاًذاسد ّ ًوًَْ ُای هْسد آًالیض 

اص اعتاًذاسد داخلی تَ هٌظْس تشسعی دسعتی سّػ آهادٍ عاصی . امافَ هی ؽْد

 .ًوًَْ اعتفادٍ هی ؽْد

 & Standard Soils)استفادي اس محلُل ٌا َ خاکٍای استاوذارد 

Solutions):  

ؽایذ یکی اص هِوتشیي هشاحل آًالیض، اًتخاب اعتاًذاسد فحیح تا هاتشیکظ 

تَ هٌظْس تؼییي فحت دس آًالیض  (اعتاًذاسدُا)هْاد هشخغ . هؾاتَ تاؽذ

تَ فْست کلی فاسؽ اص هحلْل ُا، اعتاًذاسدُای خاکی تَ دّ . تکاس هی سًّذ

 .   تمغین هی ؽًْذ(RMs) ّ هْاد هشخغ (CRMs)ًْع هْاد هشخغ تاییذ ؽذٍ 

هْاد هشخغ تاییذ ؽذٍ تْعو عاصهاًِای تغیاس هؼتثش ّ تا سّؽِای هختلف 

اًذاصٍ گیشی ؽذٍ ّ ُوشاٍ تا گْاُیٌاهَ ّ رکش سّػ کاس تا غلظت ُای هؾخـ 

اص خولَ ایي عاصهاًِا     هی تْاى . تشای فشّػ دس اختیاس لشاس هی گیشًذ

 . اؽاسٍ کشدNIST (USA) ،  BAM (Germany)،   Geostats (Australia)تَ 

هْاد هشخغ ًیض هْادی ُغتٌذ کَ تذّى اسائَ گْاُیٌاهَ ّ اًدام چٌذ 

آًالیض، غلظت ػٌافش دس آًِا گضاسػ ؽذٍ تٌاتشایي  اص اػتثاس کوتشی ًغثت 

 ُا تشخْسداسًذ ّ دس هْاسدی کَ فحت آًالیض اص اُویت پاییٌتشی CRMتَ 

 .تشخْسداس اعت هی تْاى تَ آًِا اعتٌاد کشد

 

  .دس ػکظ صیش یک ًوًَْ اص هْاد هشخغ تاییذ ؽذٍ سا هؾاُذٍ هی فشهاییذ
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  :(Drift)راوش دستگاٌی  

ساًؼ دعتگاُی سا تغیش هحغْط دس پاعخِای یک ًوًَْ تا گزس صهاى دس یک 

اص ػْاهل افلی ساًؼ هی . فشایٌذ خْاًؾی تا ؽشایو یکغاى تؼشیف هی کٌٌذ

. تْاى تَ تاثیش ًْیضُا ّ گشها تشسّی ليؼات الکتشیکی دعتگاٍ اؽاسٍ کشد

تا رکش هثال هی تْاى ایٌگًَْ فشك کشد کَ دس اتتذای خْاًؼ، دعتگاٍ پاعخ 

ppm20 سا تشای یک ًوًَْ گضاسػ کشدٍ، دس اداهَ خْاًؼ ّ ثاتت تْدى 

 عاػت هدذدا ُواى ًوًَْ تشای خْاًؼ دس دعتگاٍ 5پاساهتشُای هختلف پظ اص 

 تْعو دعتگاٍ گضاسػ هی ؽْد تَ ُویي تشتیة پظ ppm15لشاس هی گیشد ّ پاعخ 

هؾاُذٍ هی ؽْد کَ تا اداهَ .  گضاسػ هی ؽْدppm12 عاػت پاعخ 10اص گزؽت 

دادى خْاًؼ اص اتتذا تا یک ساًؼ هٌفی دس دعتگاٍ هْاخَ ُغتین کَ ُوْاسٍ 

تشای اص تیي تشدى ایي اثش ًیاص تَ کالیثشاعیْى دّتاسٍ دعتگاٍ ّ یا 

 .اعتفادٍ اص سّاتو پیچیذٍ سیامی  هی تاؽذ

  :(Memory effect, Carry Over)اثز حافظً  

اثش حافظَ دس دعتگاٍ اغلة هاحقل آلْدٍ ؽذى یک یا چٌذ ًوًَْ اص ًوًَْ یا 

ًوًَْ ُای لثلی تا ػیاس تاال دس فشآیٌذ خْاًؼ هی تاؽذ کَ هٌدش تَ اسایَ 

دس ػول ًحٍْ یافتي ایي آلْدگی . ًتایح غلظتی تاال ّ اؽتثاٍ هی ؽْد

اعتفادٍ اص ًوًَْ تا غلظت هؾخـ ّ ُوچٌیي هالحظَ ًْع ًوًَْ ُای خْاًؾی 

تَ ػٌْاى هثال اگش دس تشتیة خْاًؾی دعتگاٍ اتتذا ًوًَْ ُای . لثلی اعت

تا ػیاس تاال  خْاًؼ ؽًْذ ّ عپظ ًوًَْ ُای سعْب آتشاَُ ای، احتوال 

اص سّؽِای خلْگیشی اص آلْدگی هی . آلْدگی عشی دّم ًوًَْ ُا تاال هی سّد

تْاى سػایت تشتیة غلظتی ًوًَْ ُا دس خْاًؼ تا آگاُی اص حذّد غلظت ًوًَْ 

ُا ّ اعتفادٍ اص هحلْل ؽغتؾْی هٌاعة دس تیي خْاًؼ ُش ًوًَْ ّ صهاى 

 .هٌاعة ؽغتؾْ تْعو دعتگاٍ سا ًام تشد

 

 

  :(Proficiency Tests)شزکت در آسمُن ٌای مٍارت 

تا ّخْد کٌتشل کاهل کیفی ّ اسصیاتی داخلی آصهایؾگاٍ تْعو پشعٌل داخلی ّ 

اسایَ ًتایح تَ ػٌْاى عٌذ اػتثاس، اها ُوْاسٍ ؽشکت دس آصهًِْای هِاست 

خاسخی ّ تیي الوللی هِش هحکوی سا تش تاییذ ًتایح آصهایؾگاٍ اص ًظش 

تَ ایي هؼٌی کَ تا ؽشکت دس ایي آصهًِْا، اىویٌاى اص . هؾتشیاى هی صًذ

ًحٍْ فحیح ّ اعتاًذاسد تشگضاسی آصهْى، اسایَ ًتایح اص ىشف عاصهاى 

تشگضاسکٌٌذٍ تذّى دخالت آصهایؾگاٍ ّ اعتفادٍ اص سّاتو آهاسی دس اسصیاتی 

 .ًتایح تَ فْست عادٍ هیغش خْاُذ تْد



 یکی اص اًْاع آصهًِْای هِاست ُغتٌذ کَ ؽشکت (Round Robin)هغاتمات ًْتتی 

 اعتشالیا دس دًیا الذام تَ اًدام آى دس  Geostatsُای اعتاًذاسدعاص هاًٌذ 

تیي آصهایؾگاُِا هی کٌٌذ تَ ایٌقْست کَ تؼذادی ًوًَْ پظ اص آهادٍ عاصی 

 آصهایؾگاٍ ّ هشکض آًالیض تْصیغ ؽذٍ ّ 100ّ ُوْژى ؽذى دس تیي تیؼ اص 

آًِا سا هْظف تَ آًالیض ػٌافش ّ رکش سّػ اًحالل ّ خْاًؼ دس یک تاصٍ 

ًتایح اعتخشاج ؽذٍ اص ایي آصهْى تشای یک آصهایؾگاٍ . صهاًی هؼیي هی کٌٌذ

حاکی اص تاییذ ًظام فحیح کٌتشلی دس داخل ّ لاتلیت اسایَ ًتایح هؼتثش 

 .  تشای هؾتشیاى خْاُذ تْد

 

پیشىٍادٌایی کً بتُاویذ بذَن آشىایی با اصُل : بخش دَم 

کار تجشیً َ بً صُرت حزفً ای، درستی وتایج یک آسمایشگاي 

 :را ارسیابی کىیذ

 :تٍیً استاوذارد خاکی مزجغ تاییذ شذي 

اُویت فحت دادٍ ُا دس پشّژٍ ُای حفاسی، تؼییي رخائش ّ  تَ ىْس هؼوْل

هْاسد تاصسگاًی خشیذ ّ فشّػ هْاد هؼذًی اص اُویت تغیاس تاالیی تشخْسداس 

اعت تٌاتشایي پیؾٌِاد هی ؽْد کَ هالکاى ًوًَْ دس تیي ًوًَْ ُای اسعالی 

 خِت (CRM)خْد تَ آصهایؾگاٍ حتوا اص ًوًَْ ُای اعتاًذاسد هشخغ تاییذ ؽذٍ 

الصم تَ رکش اعت کَ هاتشیکظ ًوًَْ . کٌتشل فحت  ًتایح اعتفادٍ کٌٌذ

اعتاًذاسد تایغتی تا حذ هوکي هؾاتَ ًوًَْ ُای اسعالی تاؽذ کَ تتْاى دس 

تَ ػٌْاى هثال تشای . خقْؿ فحَ گزاسی ًتایح لناّت دلیمتشی اًدام داد

% 0.1 ػذد ًوًَْ کالکْپیشیت دس هحذّدٍ غلظتی 200اًذاصٍ گیشی ػٌقش هظ، 

، % 0.3اص عَ اعتاًذاسد خاکی تا هاتشیکظ عْلفیذی ّ غلظت ُای حذّد % 1تا 

 .هظ اعتفادٍ هی ؽْد%  1ّ % 0.5

 :تٍیً استاوذارد مزجغ 

 دس تشخی هاتشیکغِای خاؿ ّ غلظت ُا CRMاص آًدا کَ تِیَ اعتاًذاسدُای 

دؽْاس هی ًوایذ ّ اص ىشفی تایذ تِای صیادی تشای خشیذ ایي هْاد پشداخت 

گشدد لزا ؽایذ دس تشخی هْاسد کَ تؼذاد ًوًَْ کوتش تْدٍ ّ فحت ًتایح هی 

تْاًذ تا خيای تاالتش هْسد لثْل  ّالغ ؽْد اعتفادٍ اص اعتاًذاسدُای هشخغ 

RMهٌيمی تشیي ّ تَ فشفَ تشیي سّػ تشای تشسعی فحت هی تاؽذ . 

تِیَ اعتاًذاسد هشخغ هیتْاًذ تَ فْست ؽخقی اًدام تگیشد تَ ایي تشتیة کَ 

هؾاتَ ) هیکشّى 40پظ اص اًتخاب ًْع خاک هْسد ًظش ّ ًشهایؼ تَ اًذاصٍ 

ًوًَْ تشای اًذاصٍ گیشی  (سّػ آهادٍ عاصی اعتاًذاسد هشخغ تاییذ ؽذٍ

ػٌافش هْسد ًظش ُوضهاى تَ چٌذ آصهایؾگاٍ هؼتثش دس خاسج ّ یا داخل کؾْس 

عپظ ًتایح خوغ آّسی ؽذٍ ّ ًتایح پشت حزف هی ؽْد، دس . تْصیغ هی ؽْد

ًِایت اص عایش دادٍ هیاًگیي ّ اًحشاف اعتاًذاسد گشفتَ هی ؽْد، ًتیدَ 

هیاًگیي دادٍ ُا ػذد هؾخقی تشای غلظت ػٌقش هْسد ًظش خْاُذ تْد کَ تا 

دس ؽشایيی کَ اهکاى اسعال . مشیة اىویٌاى تاال هی تْاى تَ آى اعتٌاد کشد

ًوًَْ تَ چٌذ آصهایؾگاٍ ّخْد ًذاؽتَ تاؽذ هی تْاى تا دس ًظش گشفتي یک 

آصهایؾگاٍ هؼتثش، ًوًَْ سا تَ فْست چٌذ هشتثَ هتْالی تشای آًالیض اسعال 

 .کشد

 :مقایسً استاوذارد مزجغ تاییذ شذي َ استاوذارد مزجغ 



اعتاًذاسد هشخغ تاییذ ؽذٍ  

CRM 
 RMاعتاًذاسد هشخغ 

   فحت

   اػتثاس

   لیوت

   همذاس

   هاتشیکظ

 

قزار دادن ومُوً ٌای تکزاری اس ٌمان پزَژي َ پزَژي ٌای 

 : قبلی 

 آعْدٍ تشیي سّػ، اعتفادٍ اص تَ  هٌظْس تشسعی تکشاسپزیشی ّ تدذیذ پزیشی

 دسفذ اص ًوًَْ ُای 10 - 3ًوًَْ ُای تکشاسی اعت تَ ایي فْست کَ حذّد 

تٌاتشایي . هْسد آًالیض تا کذ هتفاّت ّ ُوشاٍ ًوًَْ ُا اسعال هی ؽًْذ

. کٌتشل دلت ًتایح تا اعتفادٍ اص فشهْلِای هؾخـ ؽذٍ تشاحتی هیغش هی ؽْد

ٌُگاهی کَ تاصٍ ُوکاسی تا آصهایؾگاٍ ىْالًی ّ چٌذ عالَ تاؽذ کٌتشل تدذیذ 

اعتفادٍ اص ًوًَْ ُایی کَ دس هاُِا . پزیشی ًیض تغیاس حائض اُویت اعت

تلکَ عالِای لثل تشای آًالیض فشعتادٍ ؽذًذ دس التَ الی ًوًَْ ُای اهشّصی 

هی تْاًذ هؾکل گؾا تاؽذ تذیي تشتیة تکشاسپزیشی دس صهاى تا سّؽی کاهال 

 .عادٍ کٌتشل خْاُذ ؽذ

مشاٌذي وتایج حاصل اس مشارکت آسمایشگاي در مقایسات بیه 

 :آسمایشگاٌی

تا ّخْد ایٌکَ تواهی پاساهتشُای کٌتشلی تشسعی ّ اػوال ؽذٍ اها ُوچٌاى 

هؾاُذٍ ًتایح حافل اص هؾاسکت آصهایؾگاٍ دس آصهًِْای هِاست کَ تَ فْست 

اعتاًذاسد ّ تیي الوللی ّ دس تاصٍ ُای صهاًی هغتوش هی تاؽذ رُي سا دس 

 . هْسد دسعتی آًالیض ّ اسعال ًوًَْ آعْدٍ خاىش هی کٌذ

اؽکال صیش دّ ًوًَْ اص گضاسػ ًتایح  ؽشکت صسآصها دس آصهْى هِاست ؽشکت 

Geostatsسا ًؾاى هی دٌُذ . 

 

                                                           
7
 - Reproducibility 



 

 

تَ هٌظْس تحلیل ًتایح ُش آصهایؾگاٍ اص هٌحٌی تْصیغ ىثیؼی یا ًشهال 

 تشای ُش آصهایؾگاٍ اص Z - Scoreاعتفادٍ هی ؽْد دس عادٍ تشیي حالت همذاس 

 . لاتل لثْل اعت3𝑍±ساتيَ صیش هحاعثَ ؽذٍ ّ ًتایح تا 

 

 

 : کَ دس آى

X = ٍهمذاسی کَ آصهایؾگاٍ گضاسػ کشد 

µ = همذاس هیاًگیي خْاب توام آصهایؾگاٍ ُا 

  اًحشاف اعتاًذاسد خْاب توام آصهایؾگاٍ ُا =

 

اص سّی ًوْداس ًتیدَ هی ؽْد کَ ُشچَ دادٍ گضاسػ ؽذٍ تْعو آصهایؾگاٍ تَ 

 کوتش Zًضدیکتش تاؽذ ًؾاى اص فحت تاالتش ّ همذاس  (هیاًگیي)همذاس ّالؼی 

 .داسد

 :وتیجً گیزی 

تا تْخَ تَ تْمیحات اسائَ ؽذٍ، خِت تشسعی کیفیت ًتایح کاس آصهایؾگاٍ 

 :هْاد هؼذًی هی تْاى هْاسد صیش سا تَ ػٌْاى ؽاخقِای افلی هؼشفی ًوْد

عیغتن کٌتشل کیفیت داخلی آصهایؾگاٍ کَ هؾتول تش اعتفادٍ اص ًوًَْ  -

 . هی تاؽذBlank ، CRM ،RM ،Duplicate ّ Replicateُای 

  تاًکی اص اًْاع ًوًَْ ُای هشخغ تاییذ ؽذٍ -

 (Round Robin)گضاسػ ؽشکت دس همایغات تیي الوللی آصهایؾگاُی  -

 iso17025 ّ iso9001داسا تْدى گْاُی ُای هؼتثش  -

حال دس فْست داؽتي هْاسد فْق هالکاى ًوًَْ هی تْاًٌذ تا اسعال ًوًَْ 

ُای هدِْل خِت کٌتشل دلت ّ فحت ًتایح آًالیض ّ تا اعتفادٍ اص ًوًَْ ُای 

 .اعتاًذاسد دس خقْؿ کیفیت ًتایح آصهایؾگاٍ اىویٌاى حافل ًوایٌذ
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