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 خدا نام به

 ايران استاندارد سازمان ملي با آشنايي

و  تاندارداسـ  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تـدوين  تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

 .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

ـ  29/6/90 مورخ اداري عالي شوراي جلسه دومين و پنجاه و يكصد موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه نام ه ب
  .جهت اجرا ابالغ شده است 35838/206ايران تغيير و طي نامه شماره  سازمان ملي استاندارد

مؤسسـات   و مراكـز  نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هايكميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شـرايط  توجه با و ملي مصالح با امهمگ وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس  پـيش  .شـود  مي حاصل دولتي غير و دولتي هايسازمان نهادها، تخصصي، و  علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي داردهاياستان

ايـران   )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
 .شود مي منتشر و چاپ

كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مندعالقه هايسازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش
بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  يـران ا ملـي  اسـتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد سازمان كه مربوط استاندارد

المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون (ISO) 1استاندارد المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد
2(IEC) 3 يقانون شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كدكس  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است

هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5غذايي
  .شودمي گيريبهره الملليبين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هايپيشرفت آخرين از كشور، خاص

 سالمت كنندگان، حفظمصرف از حمايت براي قانون، در شده بينيپيش موازين رعايت با تواند مي ايران ملي استاندارد سازمان

 از اجـراي بعضـي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و

 استاندارد، اجبـاري  عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/ و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  بـراي  المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعـال  مؤسسات و هاسازمان دماتخ از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هايسيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بـر  را مؤسسات و هاسازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ،سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز

 هاآن عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي

 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي ردهاياستاندا سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

 

                                                 
  

1-International organization for Standardization 
2-International Electro technical Commission 
3-International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal)  
4-Contact point 
5-Codex Alimentarius Commission 
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 كميسيون فني تدوين استاندارد

  »هاي آزمون آب ـ آيين كارنگارش مشخصات كنترل كيفيت براي روش« 
 يا نمايندگي/سمت و :رئيس

  جواد، پورولي
  )دكتراي شيمي تجزيه(

  :دبير
  مليحه، زادهحسين

  )پزشكيدكتراي (
  ):الفباءبه ترتيب حروف (اعضاء 

  البنينآل احمد، ام
  )تجزيهليسانس شيميفوق(
  

  اصالني، سعيد
  )ليسانس مهندسي شيمي(
  

  الناز، زهتاب لطفي
  )ليسانس شيمي آليفوق(
  

  زماني، عليسالك
  )ليسانس مهندسي كشاورزيفوق(
  

  زماني، مريمسالك
  )ليسانس علوم تغذيهفوق(
  

  كاظميان، نعيمه
  )ليسانس شيمي كاربرديفوق(
 

  مبين، هايده
  )دكتراي ميكروبيولوژي(
 

  يحيوي، اتابك
  )ليسانس علوم تغذيه(

  دانشگاه صنعتي سهند 
 
 

  شركت اسلوب آفرينان آريا آذربايجان
  
  

انجمن صنفي مسئولين فني و كنترل كيفي صنايع غذايي، 
  آرايشي، بهداشتي آذربايجان شرقي 

  
 

  پارك علم و فناوري استان آذربايجان شرقي
  
 

  آب و فاضالب شهري استان آذربايجان شرقي شركت
 
  

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان 
  شرقي

  
  اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي

  
  

  شركت آب و فاضالب شهري استان آذربايجان شرقي
  
  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز
  
 

  شبكه بهداشت و درمان جلفا
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران

 ج كميسيون فني تدوين استاندارد

 ه گفتارپيش

 1 هدف و دامنه كاربرد 1

 1 مراجع الزامي 2

  1  اصطالحات و تعاريف  3
 3 كار اساس 4

 4  هاي آزموندر روش QCالزامات براي مشخصات  5

 12 تصويب 6

 13 هاهنماييرا) اطالعاتي(پيوست الف 

 16 هامثال) اطالعاتي(پيوست ب 

 22 در هر روش آزمون QCمتن پيشنهادي براي بخش ) اطالعاتي(پيوست پ 
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 پيش گفتار

 آن نويسپيش كه  "هاي آزمون آب ـ آيين كارنگارش مشخصات كنترل كيفيت براي روش " داستاندار
يك هزار و  در و تدوين شده و تهيهتوسط شركت اسلوب آفرينان آريا اذربايجان  مربوطفني  هايوندركميسي

 قرار تصويب مورد 6/12/91  مورخ  صنايع شيميايي و پليمر استاندارد ملي كميتة يهاجالس سي و نهمين

 ايران، استانداردملي سازمان مقررات  و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته

   .شودمي منتشر ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و صالحا براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين، . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

  .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيأمنبع و م

  
ASTM D 5847: 2012, Standard practice for writing quality control specifications for standard 
test methods for water analysis 
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  هاي آزمون آب ـ آيين كارنگارش مشخصات كنترل كيفيت براي روش

 هدف  و دامنه كاربرد    1 

 مربوط به اطالعاتهاي اجرايي روشگنجانيدن براي  ويژه ماتالزا استاندارد، تعيين اين هدف از تدوين 
  . آب است هاي آزمونروش در QC(1( تكنترل كيفي

هاي آزمون ميكروبيولوژي در دامنه روش. كاربرد دارددر آب هاي آزمون شيميايي روشاين استاندارد براي 
  .  هاي كيفي نيز كاربرد ندارداين استاندارد براي آزمون. گيردكاربرد اين استاندارد قرار نمي

  
  مراجع الزامي      2

. ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
  .شودبدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن جاع داده شده باشد، اصالحيهدرصورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ار
ها ارجاع داده شده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظراين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر استهاي بعدي آننظر و اصالحيه است، همواره آخرين تجديد
  

  :ستاندارد الزامي استجع زير براي كاربرد اااستفاده از مر
هاي ها و روشويژگيـ مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه ـ آب  ،1728استاندارد ملي ايران شماره     2-1

 آزمون

    
2-2 D 2777, Practice for Determination of Precision and Bias of Applicable Test Methods 
of Committee D19 on Water 
2-3 D 3648, Practices for the Measurement of Radioactivity 
2-4 D 3856, Guide for Good Laboratory Practices in Laboratories Engaged in Sampling 
and Analysis of Water 
2-5 D 4375, Practice for Basic Statistics in Committee D19 on Water 
2-6 D 5789, Practice for Writing Quality Control Specifications for Standard Test 
Methods for Organic Constituents 
2-7 D 5810, Guide for Spiking into Aqueous Samples 
  
 

 اصطالحات و تعاريف       3

  :رودكار ميبه  زير تعاريف واصطالحات  ،دراين استاندارد
  
  

                                                 
1-Quality Control    
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3-1  
  1بچ

 ينمونه كنترل آزمايشگاه QC [هايشده كه در آن نتايج آناليز نمونهناليزهاي آنمونه از) گروهي(اي دسته
)LCS(2  ،اسپايك ماتريس ،3تهي )MS (4، بچ باشده ناليزآ ]6سيا تكرار اسپايك ماتري 5و تكرار ،  

  .باشند بچهاي درون دهنده كيفيت نتايج آناليز نمونهنشان
  براي اطالعات بيشتر به .شودتوسط كارگروه مسئول براي روش مورد نظر تعريف مي بچها در تعداد نمونه  ـ1يادآوري 

  .مراجعه كنيد الفپيوست و  4-5 بند 
 عملكرديكردن معيارهاي برآورده قادر به ،بچمربوط به  QCهاي يك از نمونه هاي هرهنگامي كه نتايج آزمون ـ2يادآوري 

اي به گونهبايستي  بچ تعريف ،چنين پاسخي اعتباربراي . شود مشخصروش آزمون بايستي در اقدام اصالحي مناسبي باشند، ن
به صورت يكسان از نظر آماري ، بچر هاي موجود دتمام نمونه بر ،بچمتغيرهاي موثر روي  همه اطمينان حاصل شودكه  باشد

  . موثر خواهند بود
3-2   

  استاندارد كاليبراسيون 

در شده تهيهو يا  آزمايشگاهيبروناز منبع  شدهخريداري ،غلظت معلوم بامورد نظر  7محلول حاوي آناليت 
مورد يري گم اندازهبراي كاليبراسيون سيست ، كه، يا هر دومعيناز موادي با خلوص يا غلظت  آزمايشگاه داخل

  . گيردقرار مياستفاده 
3-3   

  8حد تشخيص
  .تشخيص داده شوداي شدهشناختهتواند با درجه اطمينان غلظت يا مقداري از ماده كه مي ينهكم
3-4  
  IRM(9(مواد مرجع مستقل  
  . منابع معتبر تهيه شده باشنداز موادي با خلوص و غلظت مشخص كه  

  . به دست آيد به كار رفته است،از موادي كه براي كاليبراسيون  يمتفاوتز بهر ابايستي  IRMـ  يادآوري
3-5  

   نمونه كنترل آزمايشگاهي
 روش در سراسر ناليتيكيسيستم آ تحت كنترل بودناي با غلظت و تركيب مشخص كه براي تشخيص نمونه

به استاندارد ملي ايران (ي تجزيه هامناسب براي آزمايشگاهبايستي از آب  LCS .شودكامل برداشته ميآزمون 
  .تهيه شود ،دنمورد چالش قرار ده به حد كافي و از موادي كه آزمون را  )مراجعه كنيد 1728شماره 

                                                 
1- Batch 
2-Laboratory control sample  
3- Blank 
4- Matrix spike 
5- Duplicate 
6- Matrix  spike duplicate 
7-Analyte  
8-Detection limit   
9- Independent reference material 
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  .الف مراجعه كنيدپيوست  هاي بيشتر بهبراي آگاهي  ـ 1يادآوري 
از موادي با  آزمايشگاه داخل شده درتهيهيا  وآزمايشگاهي برونآمده از منبع دستهب  IRMتواند يك مي LCS ـ 2يادآوري 

  . غلظت و خلوص مشخص باشد
تعيين شده   كاملبه طور آن  مشخصاتو  شدهناليزآ نوعاكه باشد اي واقعي از ماتريسي تواند نمونهمي LCS ـ  3يادآوري 

  .است
  .شودميشناخته نيز  ORP(1(" بندهياو بازيابي تداومنمونه دقت "يا    "تنمونه كنترل كيفي"به عنوان  LCSـ 4يادآوري 

3-6  
  اسپايك ماتريس 
 ياجزا باارزيابي تداخل  به منظور ،ماتريس خاص معرف از آناليت به نمونه روزمره يغلظت مشخص ودنافز 

  .باشدماتريس مي
  .مراجعه كنيد ASTM D 5810هاي بيشتر به استاندارد ـ براي كسب آگاهي يادآوري

3-7  
  )تهي( 2روش تهيِ 

 فقطكه فاقد اجزاء مورد نظر يا حاوي ) مراجعه كنيد 1728به استاندارد ملي ايران شماره (آب واكنشگري  
  .استشده زدهبرابر حد تشخيص تخمين پنج تا كمينه اجزاء با غلظت مشخصآن مقدار كمي از 

گيري مقدار قابل اندازه ،يا هر دو اليتيكي،آناست كه  واكنشگرها يا سيستم  نكته اين تائيدروش، تهي هدف از آناليز  ـ يادآوري
   .شودمي تعيين هادر صورت ورود اين اجزاء، سهم آن يا كنند،وارد نميهاي روزمره حين آناليز نمونهرا اجزاء مورد نظر  از
3-8  

  3مقداريابي حد

  .گيري شوداندازهمشخصي تواند با درجه اطمينان ماده كه مي غلظت يا مقدار ينهكم
3-9  

  )آمايشپيش(  نمونه 4 آمايشپيش

  . شودنمونه ناميده مي آمايش، پيشوناز آزم پيشنمونه  ، يا آمايش6دستكاري، 5يورزهر گونه دست 
  .و استخراج pHتنظيم ، رقيق كردن صاف كردن، هضم كردن، ـ هامثال

  
  اساس كار  4
گنجانيده شود، به كاربران روش آزمون  QCبايستي در بخش كه مراحل خاصي  كار،در اين آيين  4-1
كه استفاده از  ،هاي آزمون استانداردروش همهدر  QCبخش . شودارائه مي) هاي آزمونكنندگان روشتدوين(

  :اين اقدامات به شرح زير است .مورد نياز است ،است الزام شده هادر آن QC اقدامات

                                                 
1- Ongoing precision and recovery sample 
2-Method blank   

 Quantitation limit 3- 
4-Pretreatment    
5-Handling    
6-Manipulation  
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   ،گيريندازهكاليبراسيون سيستم ا 1تصديقكاليبراسيون دوره اي يا    4-1-1
  ،آزمايشگاه 2توانمندياوليه  اثبات  4-1-2
  ،بچدر  تهييك  كمدستآناليز    4-1-3
  ،بچدر LCSيك  كمدستآناليز    4-1-4
  و ،قابل اعمال بودن در صورت ،بچدر  MSيك  كمدستآناليز   4-1-5
  . IRMاي يك آناليز دوره  4-1-6
تواند مربوط به نمونه يا آناليز تكراري مي. شوداد ميپيشنه بچيك نمونه در  كمدستآناليز تكراري   4-2

الف مراجعه پيوست  هاي بيشتر بهبراي آگاهي( باشد) MSD3؛ اسپايك ماتريستكرار ( اسپايك ماتريس
  ).كنيد

 براي روش آزمون خاصيالذكر فوق QCهر كدام از الزامات بر عدم كاربرد اگر داليل معتبر مبني   4-3
  . مستند شوند ،روش آزمون QCدر بخش  بايستي، وجود داشته باشد

  
  هاي آزموندر روش QCالزامات براي مشخصات    5
 تقريبا الزامات قابل كاربرد زير،شده در فهرستموارد . داشته باشد QCبخش د باي  هر روش آزمون   1- 5

 كه روش آزمون وداطمينان حاصل شد تا نشو دنبالو بايستي  باشندميهاي آزمون شيميايي روش همه براي
  . شودميگذاري دست آمده براي يك ماتريس خاص صحهه هاي بداده 4تحت كنترل است و صحت

  :استبه شرح زير  هاآنهاي آزمون مشخص شوند و داليل روش QCدر بخش  دكه باي اقداماتي  1-1- 5
سيستم  مناسبن شدكاليبرهحصول اطمينان از كاليبراسيون براي  تصديقكاليبراسيون و  1-1-1- 5

  .ضرورت دارد آزمون بازه انجام  طيدر  آناليتيكي
ناآشنايي با آزمون الزم  حاصل از  آزمايشگاه براي جلوگيري از خطاهاي توانمندياوليه  اثبات  1-1-2- 5

  .است
آلودگي ايجاد شده  به سبب 5هدر آزماي ممكن است نشان دهد كه آناليت بچدر هر  تهيآناليز  1-1-3- 5

  .است
ها تحت آناليز نمونه هنگامگيري شود تا مشخص شود كه سيستم اندازه ونآزم بچدر هر  LCSيك  1-1-4- 5

  . كنترل است
 خاص،روش آزمون در ماتريس  6سوگيرياطالعاتي را در مورد ) بازيابيكنترل (  MSيك نمونه  1-1-5- 5

  .كندفراهم مي

                                                 
1-Verification 
2-Capability 
3- Matrix spike duplicate   
4-Accuracy   
5-Test sample   
6- Bias     
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دهنده تكرارپذيري روش براي نشان) MSD؛ ماتريستكرار اسپايك ( MSآناليز تكراري يا تكرار  1-1-6- 5
  . ماتريس خاص است

5 -1-1-7  IRM  براي  به كار رفتهصحت سيستم آزمون و استانداردهاي  تاشود آناليز مي ادواريبه طور
  .گذاري شودصحه كاليبراسيون،

 تعييند تشخيص و حد حداراي بايستي   زمونآ، هر روش الذكرفوقمورد نياز  QC اقداماتعالوه بر  1-2- 5
   .مقدار باشد

سطح اطمينان  در انجام شوند، به عبارتي α  ≥ 01/0 داريهاي آماري بايستي در سطح معنيآزمون  1-3- 5
  . بايستي در روش ذكر شود آندليل  ،ديگر سطوح تعييندر صورت  . ≤%99 
 تا ههاي راديواكتيويتگيرياندازه برايآشكارسازهاي مورد استفاده  مشخصاتو  ياتياصول عمل 1-4- 5

  بنابراين. استخواص فيزيكي و شيميايي  گيرياندازه براي به كار رفته وسايلمتفاوت از  يودحد
 در هر را، بايستي راهنماي مشخصيه، هاي راديواكتيويتگيريهاي آزمون براي اندازهروش كنندگانتدوين
  .فراهم نمايندقابل اعمال   QCت برنامه الزاما اب مرتبطيا راهنماي كار آزمون، آيينروش 

هايي در مورد تهيه و استفاده از رواداري ، راهنماييD3856 ASTMو  D3648 ASTM استانداردهايدر  ـ يادآوري
  .وسيله و نمودارهاي كنترل ارائه شده است

   كاليبراسيون تصديقكاليبراسيون و  2- 5

تعداد مناسبي از استانداردهاي آزمون ، الزامي استها ر آنوسايل دهاي آزموني كه كاليبراسيون براي روش 
 و حصولستگاه د بودن تنظيم مناسببه منظور اطمينان از  ،آناليزهاانجام  كاليبراسيون در طول روز

. دارد بستگيواقعي استانداردهاي مورد نياز به الزامات روش آزمون  تعداد .، ضرورت داردحساسيت مورد نياز
منحني  تصديقبراي  واحد آناليز استاندارد كاليبراسيون ،دنشويي كه به ندرت انجام ميهابراي آزمون

ممكن است الزم  ،دنشوانجام مي  اتبه كرّكه  هاييونبراي آزم. كفايت كندممكن است  ،كاليبراسيون موجود
 براي هرشود اد ميپيشنه ،تحت اين شرايط. 1پراكنده شوند هاهآزماي در بين تصديقاستانداردهاي  كهباشد 

) غيرهجذب، شدت و (هاي خام داده .از استاندارد استفاده شود متفاوتي غلظت ،كاليبراسيون بار تصديق
مقايسه شود و بايستي بين سه انحراف  ،در گذشته تحت همان شرايط به دست آمده هايبايستي با داده

به طور . قرار گيرد  واحد، آزمايشگردقت دست آمده در گذشته، بر اساس ه استاندارد مقدار ميانگين ب
هاي شده در روش آزمون مقايسه شود يا بايستي از داده بياندادها بايستي با حدود كاليبراسيون  آلترناتيو، 

 . استخراج شود 2مطالعه جمعي

  و D3856 ASTM استانداردهايهاي كاليبراسيون به اطالعات بيشتر در مورد كنترلكسب براي ـ  يادآوري
 D3648 ASTM  كنيدمراجعه.  

محلول  برابر شده درريزيبه صورت برنامه دباي 1هاعيارسنج، 3عيارسنجيآزمون  هايدر روش 2-1- 5
 هالريته ميانگين براي محاسبوم/سپس نرماليته. ر استاندارد شودباريا سه ب برابر استاندارد با غلظت مشخص دو

  . گيردميمورد استفاده قرار 
                                                 
1-Interspers   
2-Collaborative    
3-Titrimetric  
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پايداري مبتني بر و بايستي  شودتعيين ميروش آزمون  كنندهصالحديد تدوين طبقاستانداردكردن  فراوانيـ  يادآوري
  .باشد عيارسنج

استاندارد داخلي، استاندارد  از قبيل 2جايگزينكاليبراسيون  اجراييروش  ددر روش آزمون باي 2-2- 5
  .مشخص شود ،3اينقطهخارجي يا روش كاليبراسيون تك

  .تعيين شود روش آزموندر  دبايآن،  تصديقكاليبراسيون و  اوانيفر 2-3- 5
  آزمايشگاه توانمندياوليه  اثبات  3- 5

هاي قابل داده حصول انجام روش آزمون و در آزمايشگاه توانمندي براي تائيدي آزمون بايد ،در روش آزمون
آزمون دقت و  حسب اقتضا،بر .استتغير مبسته به روش آزمون  ،مزبورآزمون  .وجود داشته باشدقبول 

 تواند به وسيلهمياين مورد  ،هاي آزمونبراي بسياري از روش. گيردانجام مي) بازيابي به عنوان(سوگيري 
مرجع حاوي آناليت در يكي از سطوح غلظتي  مادهشده از تكرار از محلول استاندارد تهيه هفت كمدست ناليزآ

ماتريس و شيمي محلول بايستي طوري باشند كه هنگام اسپايك . ددر مطالعات جمعي انجام گير به كار رفته
هر يك از تكرارها . دست آمده در مطالعات جمعي، ايجاد شوده با نتايج ب آماري از نظر هم ارز  كردن، نتايج

اجرايي هاي از روش و توزيع شودها نمونه شود و بين ساير  ارائه آزمايشگربايستي به صورت نمونه مجهول به 
 ممكن است يتكرارهاي كمتر ،هاي آزمونبراي برخي روش. مورد استفاده در مطالعات جمعي استفاده شود

تكرار  هفتو هنگامي كه كمتر از   ،بنابراين قدرت آماري آزمون به تعداد تكرارها وابسته است به كار رود،
براي  كار،آيينهاي موجود در اين براي مثال( يابدكاهش مي دار بودن مطالعهمعني مورد استفاده قرارگيرد،

هر  :از جملهكامل  آناليتيكيتحت روش  دهر تكرار باي .)تكرار استفاده شده است هفتاز  كمتر ،كار سهولت
 سپس مقدار ميانگين و انحراف استاندارد اين نتايج محاسبه و با دقت .انجام گيرد آمايشگونه پيش 

  .شوندمقايسه مطالعه جمعي  در شدهآزمايشگر مستقل و بازيابي يافت
 دروش آزمون باي كنندهتدوينآزمايشگاه،  در به دست آمدهنتايج بودن قابل قبول  تعيينبراي   3-1- 5

 اب شدهگيرياندازه هايآناليتبراي قابل قبول  بازيابيبراي دقت قابل قبول و گستره  ترحد باال حاويجدولي 
، α = 01/0 داريدر سطح معنيF  4انجام  آزمون يك سويه  باول حد دقت قابل قب .نمايد تهيه ، روش آزمون
. پذيردصورت مي 5دوسويه استيودنت tانجام آزمون  با نيز قابل قبولبازيابي  گسترهتعيين . شودتعيين مي

   .فراهم شده است 2-1-3- 5و  1-1-3-5 بندهايمحاسبات در اين انجام  هايدستورالعمل
  .شده است الي در اين خصوص ذكرب، مثدر پيوست ـ  يادآوري

  :شودموارد زير انجام مياستفاده از  يك سويه براي حد دقت با Fآزمون  3-1-1- 5
  ، SA آزمايشگر،دست آمده توسط ه مربع انحراف استاندارد بـ  الف
  ي كهدر سطح غلظت( ،SO ،در مطالعات جمعيشده گزارشآزمايشگر مستقل مربع انحراف استاندارد ـ  ب

  ، و)شده بودانجام  ،در آنلعات دقت مطا

                                                                                                                                                         
1-Titrants   
2-Alternate    
3-Single-point   
4-One-sided F test   
5-Two-sided Student’s t test    



7 

 

   .SOبه مربع  SAتقسيم مربع  ـ پ
براي تعداد ) 99%سطح اطمينان(  01/0 داريدر سطح معني Fمقدار  معادليا از كمتر د باي حاصل مقدار

 ) 1(فرمول  در اين زمينه از. و تعداد درجات آزادي در مطالعه جمعي باشد آزمايشگر هدرجات آزادي در مطالع
  :شودمياستفاده 
  )1(فرمول 

)1                                                                            ((dfSA,dfSO)     at  99.0
2

2

)(

)(
F

S

S

O

A

              

  :كه در آن
 SA   ؛شده به وسيله آزمايشگريافتانحراف استاندارد  

SO   ؛شده در مطالعه جمعيگزارش مستقل آزمايشگرانحراف استاندارد  
F0.99  مقدارF ؛99%  در سطح اطمينان  
dfSA  تكرار انجام هفت  چون  شود،به طور معمول شش گرفته مي(درجه آزادي در مطالعات آزمايشگاهي
  و ؛)شودمي

dfSO  مطالعه جمعي در توسط آزمايشگر واحدشده زدهتخميندرجه آزادي براي انحراف استاندارد .  
مراجعه  بدر پيوست  يكمثال  به( شودتبديل مي )1(فرمول در  SO/SAبه  SA/SOباشد،  SA > SOاگر 
  .)كنيد

  .آيددست ميه ب )2( فرمولاستفاده از  با گستره بازيابيبراي  استيودنت  tآزمون دوسويه  3-1-2- 5

df   at 99.0                                                )2( فرمول
2

2 ))(1(
)(

X
t

n

Sn
S

X

O

T

A






  

  :كه در آن
AX دست آمده توسط آزمايشگاه،ه مقدار ميانگين ب  

X دست آمده در مطالعه جمعي،ه مقدار ميانگين ب  
 STو ،انحراف استاندارد كلي به دست آمده در مطالعه جمعي  
SO  در مطالعه جمعي دست آمدهه ب آزمايشگر واحدانحراف استاندارد.  
  .بگيريددر نظر  SOرا برابر  ST ،باشد SO < ST در مطالعه جمعي اگر -1 آوريياد
n هفتمعموال ( در مطالعه دقت آزمايشگاه  به كار رفتهتكرارهاي  تعداد(،  

t0.99  مقدارt  و 99%  در سطح اطمينان استيودنت   
df هاي دادههايي كه از تعداد آزمايشگاه كمتر ييك( ده از مطالعه جمعي درجه آزادي براي انحراف استاندارد كل تخمين زده ش

  ).اند، فراهم كردهموندر غلظت مورد آزرا  استفادهقابل 
  .ب مراجعه كنيدمثال يك در پيوست ـ به 2 يادآوري

شود تا  آنقدر تكرار دباي )توانمندي آزمايشگاه( اوليه اثباتالزاماتي باشد كه  د حاويروش آزمون باي  3-2- 5
  .قرار گيرداين معيارها، محدوده  نتايج در
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5 -4  QC بچ  

 QC با ي همراههااز نمونه ايدستهمتشكل از  بچيك . است بچ تحت تاثيرروزمره  ياتبراي عمل   
. است MSDيك تكرار يا  ،و به طور دلخواه، MS ، تهي،LCSشامل  QCهاي نمونه. باشدمي QCهاي نمونه
  دست آمده از ه ب عملكرديمعيارهاي  دباي ،بچهر  همراه QCهاي براي نمونهدست آمده ه ب هنتيج
  مذكورهاي روش سايركار يا آييناين  اجراييهاي با استفاده از روشرا هاي مطالعه جمعي داده

كارگروه . شده استگنجانيده در هر روش آزمون   حدود كنترل. برآورده كند ،ASTM D5789استاندارد در 
  . مشخص كندرا  QCهاي نمونهتوسط  عملكرديتامين نشدن معيار  پيامدهاي ناشي از، ر روش آزموند دباي
 فراوانيو  بچانتخاب اندازه  و بچ بر تاثيرگذارمتغيرهاي كليدي  شناساييبا  بچ فراوانيو  1اندازه   4-1- 5

  تغيير  بچدر حين آناليز و   - گيرندميتحت كنترل قرار  - اين متغيرها اي كهبه گونه ،شودتعيين مي
 آناليزكه نتايج  ماداميرا مشخص كند ، يا هر دو، بچ فراوانييا  اندازهكارگروه ممكن است هر . كنندنمي

LCS، تهي ،MS  وMSD  هاي بر نمونه تاثيرگذارمتغيرهاي  گرانتضمين نمايد كه نمايد نتوانمييا تكرارها
 يكساني تصادفيمتغيرهاي دستخوش  بچهاي موجود در مونهن همه به عبارتي، ؛هستند بچباقيمانده در 

اگر ريسك كم  باشد؛بايستي كوچك  بچاندازه  ،باال باشد QCنمونه  شكست تبعاتاگر ريسك يا . هستند
  تعداد  بيشينه يا QC هايرا بين نمونه يزمان بيشينه دكارگروه باي .باشد تواند بزرگمي بچاندازه  ،باشد
  . به كاربران روش بدهند هاي الزم را ، آموزشمورد ريسك يا در ،تعيين كند ،دو يا هر ،بچها در نمونه

  .ـ به پيوست الف مراجعه كنيد يادآوري
  )تهي( روش تهي  4-2- 5
مراحل روش  همهدر  تهي . انجام گيرد بچبا هر در روش آزمون  د بايدر صورت قابل اعمال بودن، آناليز تهي  

. شودميبرداشته باشد، مورد نياز ها براي نمونه آمايش كه ممكن استيا پيش حفظمراحل  :از جملهآزمون 
 ودزير حد داريمعني به طوربايستي زير حد تشخيص روش آزمون باشد يا  تهيدست آمده براي ه مقدار ب

  .باشد ايه مربوطاز آناليت در آزم ياطمينان براي غلظت مشخص
  )LCS( ينمونه كنترل آزمايشگاه 4-3- 5
 ،بچدر انتهاي  ترجيحا در ابتدا و بچهر با  LCSالزم است  ، در صورت قابل اعمال بودن، در هر روش آزمون 

  .گيري تحت كنترل استكه سيستم اندازه معلوم كندتا  شود ونآزم
5 -4-3-1 LCS مطابق آب مذكور (آب مناسب در به چالش بكشد، به حد كافي از موادي كه آزمون را  دباي

مراحل  همهدر  LCS دباي. )الف مراجعه كنيدپيوست  به(تهيه شود  )1728ندارد ملي ايران شماره در استا
 ، صورت امكان در. )از خطا مشخصيدر گستره ( مشخص باشد دباي LCSغلظت . شود گرفتهروش آزمون 
  .قرار گيرداستفاده مورد  LCSشود ماده مرجع مستقلي به عنوان پيشنهاد مي

براي مقاصد ، جمعي استفاده شده است هدر مطالع غير از آن چه LCSغلظت آناليت براي  انتخاب 4-3-2- 5
آزمون جمعي در  هايگراسيونردست آمده از ه از ميانگين و انحراف استاندارد ب گيريو بهرهاي، مقايسه

                                                 
1-Size    
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 دباي ،بست پيو يكمتفاوت از مثال در اين مورد، روش اجرايي . مورد نياز استشده، غلظت واقعي انتخاب
  .تعيين شودبراي آزمون دو سويه استيودنت  tآزادي براي مقدار  اتدرج استفاده شود تا

  )MS( اسپايك ماتريس 4-4- 5
 MS ، با  بچيك نمونه از هر  كمدستاز  بخشي. سنجدمي ،آناليز مورد  روش آزمون را در ماتريس سوگيري

 آمايش نمونه كهپيش از جمله هرروش آزمون  سراسر درشود و نمونه اسپايك مي تاز آناليي غلظت مشخص
در مورد اسپايك  هاييراهنمايي،  D5810 ASTMدر استاندارد . شودبرداشته مي ،مورد نياز باشد ممكن است

غلظت  و بيشينه پنج برابر دو برابر كمدستشده بايستي غلظت آناليت در نمونه اسپايك. شده است ئهراا
يا  GC(1(هاي چند آناليتي مانند كروماتوگرافي گازي روش براي. باشد ،نشدهيكآناليت در نمونه اسپا

تا دو برابر گستره  باها در غلظتي آناليت همهكردن ممكن است اسپايك  ،ICP( 2( شده القاييجفت پالسماي
در يك  ممكن استها آناليت ،در اين شرايط. مشكل باشد ،نشدهدر نمونه اسپايك هابرابر غلظت آن پنج

غلظت . كمي اسپايك شوند هايها ممكن است در غلظتيا گروهي از آناليت شوند غلظت ثابت اسپايك
براي روش  شدهنشان داده كاري گسترهدر  دنشده بايدر نمونه اسپايك شدهيافتعالوه غلظت ه اسپايك ب

  .آزمون قرار گيرد
 برايمطالعات جمعي  شده درلظت به كار بردهغمتفاوت از  MSانتخاب غلظت آناليت براي نمونه  1- 4-4- 5

آزمون جمعي  دست آمده از رگراسيونه از ميانگين و انحراف استاندارد ب استفاده مستلزم ،ايمقاصد مقايسه
در  يكمتفاوت از مثال  اجرايي روش ،مورددر اين  .است به منظور مقايسهشده، در غلظت واقعي انتخاب

  .براي آزمون دو سويه استفاده شود استيودنت tر اآزادي مقدات رجد تعيينبراي بايد  بپيوست 
هاي ماتريسارزيابي   هنگام، MSبراي بازيابي  عملكرديمعيارهاي  تكويندو انتخاب براي  2- 4-4- 5

  : وجود دارد، چندگانه
كننده سها منعكعياراين م. هاماتريس همه يهاداده 3 ادغامكلي توسط  عملكرديتكوين معيارهاي  ـ الف

يافته براي ماتريس نمونه خاص تكوين معيارهايتر از اما گسترده ،هاستماتريس همهروش آزمون  عملكرد
  .خواهد بود

در مرتبط  عملكرديمعيارهاي ها و ماتريس  براي هر ماتريس شامل جدول عملكرديتكوين معيارهاي  ـ ب
  .همان ماتريس استفاده كنيد عملكرديعيارهاي م تكوينبراي  ،هر ماتريس ونهاي آزمدادهاز . روش آزمون

متفاوت  ماتريسي كامال رايبرا مزبور روش بخواهند  ،روش آزمونو تصويب  گيريراي اگر پس از 3- 4-4- 5
كارگروه ممكن است ، كنندروش آزمون، استفاده  عملكرديمعيارهاي براي ايجاد  ماتريس به كار رفتهاز 

همچنين اگر . نمايد اعمالروش آزمون  در را  معيارهادهد و اين  سعهتوبيشتري را  عملكرديمعيارهاي 
در مطالعات جمعي استفاده شده است، مورد استفاده چه  متفاوت از آن ماتريسي كامال راي روش آزمون ب

معيارهاي روش ممكن است  كاربرقرار گيرد، كار گروه ممكن است در روش آزمون تصريح نمايد كه 
 دكارگروه بايصورت، در اين  .تكوين نمايد  D3856  ASTMس روش مشخص شده در را براسا عملكردي

                                                 
  1-Gas chromatography     

2- Inductivity coupled plasma  
3-Pooling data 
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  روش، دقت كمتري از موارد كاربر به وسيله شدهتكوين عملكرديمعيارهاي تصريح نمايد كه اگر 
معيارهاي شود كه  رسانياطالعها داده كاربريا  كارفرمابه  دبايدر روش آزمون، داشته باشند،  شدهمشخص 

  .الف مراجعه كنيدپيوست  به. با دقت كمتري مورد استفاده قرار گرفته است ،كرديعمل
در  . گيردمورد استفاده قرار مي بازيابيبراي  عملكرديمعيارهاي  تكوينزير براي اجرايي روش  4- 4-4- 5

  .شده است ارائه ب مثالي در اين خصوصپيوست 
  :بگنجانيد )3(به اسپايك با استفاده از معادله  مربوط) P( بازيابيبراي درصد را آزموني   5- 4-4- 5

                                              )    3(معادله 
CV

BVVVA
P

ss 


)(
100  

  : كه در آن

A شده،دست آمده از آناليز نمونه اسپايكه غلظت تخميني ب  
B نشده،دست آمده از آناليز نمونه اسپايكه غلظت تخميني ب  
C شده،از آناليت در محلول اسپايك يت مشخصغلظ  

Vs  و ،حجم نمونه مورد استفاده  
V شدهحجم محلول اسپايك اضافه .  

معادله طبق  دباي) P(اسپايك  بيميانگين درصد بازيا ،شوندمشخص مي 1به طور تجربي Bو Aاز آن جايي كه
  : شود برآورد )4(

)100/)()((                                       )                                   4(معادله  VVXCVP ST   
  

 :كه در آن

TX   غلظت آناليتيكي در  ميانگين مورد انتظار نتايجTكه در آن ، T=CV/(VS+V)  و انحراف استاندارد است
  :شودتخمين زده مي )5(له معادطبق ) SP(اسپايك  هايبازيابيچنين درصد 

SP=(100/CV)(SA                                                       )5(معادله 
2(VS+V)2+SB

2(VS)
2)1/2  

  :كه در آن
SA  يري شده گدر غلظت اندازهآناليتيكي انحراف استاندارد مورد انتظار نتايجA ،و 

SB  يري شده گدر غلظت اندازهآناليتيكي انحراف استاندارد مورد انتظار نتايجB. 

  : زيرين از آزمون جمعي قرار گيرد، قابل قبول است شدهتكويناگر در بازه  Pويژه  دارمق  6- 4-4- 5
)3)(()3)((                                  )                                         6(معادله  PP SPPSP   

شده براي اسپايك در نمونه انتخاب ممكن است مزاحمت ماتريسها قرار نگيرد، حدودهدر اين م Pاگر مقدار 
  :تحت اين شرايط، يك يا چند اقدام اصالحي را بيان كندروش آزمون بايستي . كردن، وجود داشته باشد

  شوند،ناليز آ مجددابايستي  ،بچها در نمونه همهشده و نمونه انتخابـ  الف 
مزاحمت ماتريس قرار تحت تاثير بايستي با روش آزموني كه  بچها در نمونه همهو شده ـ نمونه انتخاب ب

  شوند،  وننگيرد آزم
                                                 
1-Experimentally    
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  مزاحمت ماتريس بايستي حذف شود،ـ  پ
روش  عملكرديمعيارهاي در گستره  هاعدم وقوع آنبر  مبني ايهنشانواجد  دباي مرتبط آناليتيكينتايج ـ  ت

  يا  ،آزمون باشد
   .وجود دارد تاثيرپذيرفتههاي ريس براي نمونهاثر ماتـ  ث
   تكرار   5- 5

نمونه به صورت  آناليز  الزامبايد ها، نمونه ناليزدقت آ مستمركنترل  جهت آزمون،روش  كنندگانتدوين
بيشتر از پنج برابر حد تشخيص روش  مقدارياگر نمونه حاوي  آناليت در  . بگنجانندرا  بچتكراري در هر 

مورد  MSDيك  بايستي در غير اين صورت ؛بدون اسپايك آناليز شوندممكن است ه و تكرار باشد، نمون
  .قرار گيرداستفاده 

  هاي ماتريس ارزيابي  هنگام) MSD يا(براي دقت تكرار  عملكرديمعيارهاي  تكويندو انتخاب براي  5-1- 5
 4-4-5به بند( باشد MS بازيابيبراي  يعملكردمعيارهاي  تكوينسازگار با  دانتخاب باي. چندگانه، وجود دارد

  ). مراجعه كنيد
 ،معياراين   .كنيد تكوينها ماتريس همه برايها داده ادغامتوسط را  يكل عملكرديمعيارهاي  5-1-1- 5

يافته براي تكوين معيارهاياما احتماال از  ،منعكس خواهد كردها ماتريس حول همهروش آزمون را  عملكرد
  .تر خواهد بودوسيع هنمون ماتريس خاص

معيارهاي ها و جدولي از ماتريس وكنيد  را تكويناي جداگانه عملكرديمعيار براي هر ماتريس  5-1-2- 5
 عملكرديمعيار  تكوينهاي آزمون هر ماتريكس براي از داده. بگنجانيددر روش آزمون  مربوط را عملكردي

    .براي همان ماتريس استفاده كنيد
  ) 99 %سطح اطمينان( α = 01/0  داريدر سطح معني  F آزموناري مناسبي مانند آزمون آم 5-2- 5

هاي مشابه به كار در مطالعه جمعي براي غلظتآزمايشگر هر نمونه با دقت  هايبراي مقايسه دقت آناليز بايد
اطالعات براي . دقت آناليزهاي روزمره است بخش بودن اين آزمون، تعيين رضايت دليل انجام  .شود برده

مقايسه، اين  انجام مطلوببه منظور . مراجعه كنيد بدر پيوست  سهبه مثال   F آزموندر مورد بيشتر 
كه  هنگامي. شده در مطالعات جمعي باشدغلظت مطالعه گسترهدر  دشده بايروزمره انتخاب غلظت نمونه

آزمايشگر  هر بين دقتارتباط  ،دوشي آورشده توسط آزمايشگاه جمعهاي كافي از تكرار آناليزهاي انجامداده
دست ه به جاي دقت ب بهتر است، هر زمان كه دقت آزمايشگاهو  شود تكوينتواند و غلظت در آزمايشگاه مي
نتايج  قابل قبول بودن تعيينبراي اطالعات بيشتر در مورد . مورد استفاده قرار گيرد آمده از مطالعات جمعي

   .اين استاندارد مراجعه كنيد بپيوست  و D3856 ASTM اندارداستآوري شده به تكرارهاي جمع
  )IRM( مرجع مستقل ماده   6- 5
براي  يالزام د حاويباي ي استانداردهاي كاليبراسيون آزمايشگاه،مقدار كم تصديقبه منظور هر روش آزمون  

عملي  در صورت(عادي  به عنوان نمونه آزمايشگاه  تحويلي) موجود بودندر صورت ( IRMهر  ايدورهآناليز 
  به كار  شده توسط منبع خارجي يا مواردكنترل معين حدوددر  IRMنتايج آناليز  دباي. باشد) بودن

 در بارهبراي اطالعات بيشتر . هاي كاليبراسيون روزمره آزمايشگاه، قرار گيردبراي ارزيابي كنترل شدهبرده 
 .جعه كنيدمرا D3856 ASTM استانداردكنترل كاليبراسيون به 
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  تصويب   6
آزمون نهايي كه در روش   QCبخش  د باي، هستند  QCبخش دارا بودن  مستلزمكه  يآزمون هايبراي روش

پيش از تصويب نهايي روش آزمون توسط   كليه محاسبات مربوط اتشود، همراه با مستندمشخص مي
  .كارگروه تدوين مورد بازنگري قرار گيرد
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  الفپيوست 
  )ياطالعات(

  هاراهنمايي
  

   كارآييناين عدم قابليت اجراي داليل       1-الف
مميزي آزمايشگاه و ارزيابي شامل كنترل كيفيت كه /اگر آزمايشگاهي در برنامه تضمين كيفيت    1-1-الف

 كارآييندر اين  جمندر  QCالزامات  ،مشاركت كند ،دهدروي مي 1برنامه هاي راديوشيمي دركه  عملكرد
  . ممكن است الزم نباشد

هاي آزمون در مورد روش كار،براي اين آيينمورد نياز   QCهايي از يا بخش همه ممكن است  2-1-الف
ه ب دتواننمونه نمي يظرفيت بافرنيست، چون قابل اجرا  pHبراي   MS ،براي مثال. نباشند  قابل اجرا خاص

 براي عملكرديالزامات يا مشخصات  گنجانيدن pHتعيين  روش آزمون در ،بنابراين. تعيين شود سهولت
  . الزم نيست MS بازيابي
   تكوين D5789 ASTM استاندارد با استفاده از ي كه براي روش آزمون عملكرديمعيارهاي     3-1-الف
   . اندشده
    .QCهاي نمونه فراوانيو  بچاندازه         2-الف
اگر  ،براي مثال  .بستگي دارد هاايهآناليز آزم فراوانيبه تعداد و   QCهاي نمونه فراواني و بچاندازه     1- 2-الف

  QCهاي ده ماه بين آناليز نمونهمدت زمان ، داردوجود  بچنمونه در  دهشوند و مي ها ماهانه آناليزنمونه
مردود شده باشد، نتايج ) MSDيا  ، تكرارMS، تهي،QC  ) LCSهاي يك از نمونه اگر هر. سپري خواهد شد

آناليز مجدد بسياري از  چون. بايستي مشكوك فرض شود هماه دهزماني  بازهها در طي نمونه همهآناليز 
    QC نقص  بازيابي باشد،هاي موجود بين زمان نگهداري يا فاصله گزارش نتايج، امكان پذير نمينمونه
  .پذير نخواهد بودامكان
 فشار تواندمي ممكن است جدي باشد، بچدر انتهاي   QCنمونه  انحراف تبعات كهاز آن جايي     2- 2-الف

را   QCنتايج  ،گرانبرخي از آزمايش ،نشان داده است كه تحت اين فشار تجربه. شودوارد  گرزيادي بر آزمايش
  بين يا زمان  بچافزايش اندازه  از آن جايي كه. تامين شود عملكرديمعيارهاي كنند تا دستكاري مي

 ناليزمردود شود و آ  QC، اگر نمونه موجب افت مالي است  QCهاي نمونه بچكاليبراسيون يا  هايتصديق
ي از تصميم در ئاقتصادي و قانوني اين مسئله را به عنوان جز تبعاتكارگروه بايستي  شود،الزامي  بچ مجدد

  .بررسي نمايند  QCهاي و تناوب نمونه بچمورد اندازه مناسب 
 انطباقبراي مقاصد مراجع قانوني براي گزارش نتايج به كار يا آيينروش  آزمون قرار است اگر     3- 2-الف

اين آن را طوري بررسي نمايد كه براي  فراوانيو  بچمورد استفاده قرارگيرد، كارگروه بايستي الزامات اندازه 
  . باشد بخشرضايت منظور،

  

                                                 
1- Radiochemistry 
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   دندهقرار مي چالشرا مورد   هاي آزمونع كه روشهايي از مواد مرجنمونه      3-الف 
چالش به  طور كاملآزمون را به  ستيبراي ارزيابي روش آزمون باي شدهانتخاب هايآناليت  1-3-الف 

  :مورد نظر هستند هايچالش دهندهنشانهاي زير مثال. بكشانند
كه استاندارد  استفاده شود چونآمينواسيد بايستي براي كنترل آزمون نيتروژن كجلدال  1-1- 3- الف 

  .آمونياك به طور كامل اين آزمون را به چالش نخواهد كشيد
همه فلزات،  همهكه آيا روش آزمون  هاي فلزات بايستي براي كنترل اينها و گونهانواع فرم 2-1-3-الف
  .مورد استفاده قرار گيرد كند،مي بازيابيها را ها و فرمگونه
 همه ،كل كه آيا روش آزمون براي سيانيد براي كنترل اينبايستي  هامختلف سيانيد هايگونه  3-1-3-الف
  . كند، استفاده شودمي بازيابيرا  هاگونه
تر از آب تر يا مناسبكاربردي تري،ماده مناسبممكن است هاي آزمون، براي برخي روش    2-3-الف

  :دهدمي ها را نشانجايگزيناين  هاي زيرمثال. باشند واكنشگر
در  هايي كه قرار استبراي آزمون) مراجعه كنيد ASTM D 1141به استاندارد (  آب اقيانوس   1-  2-3-الف

  .شود انجامماتريس آب دريا 
  .كدورت تهي مرسوم برايمتانول به عنوان    2- 2-3-الف
   .ودبه كار ر TSS(1( يا مواد جامد معلق براي جامدات معلق كل/فيلتر و    4- 2-3-الف
  تكرار يا تكرار اسپايك ماتريس        4-الف

آزمون روش  تدوين توسط كارگروه مسئول براي دباي ،آناليز تكرار لزوم يا عدم لزوممورد گيري در تصميم
روش آزمون براي نمونه  ،كهاست هنگامي  )ها(هاي آناليتگيريدقت اندازه تعيينهدف از تكرار،  . انجام شود
 بچهاي موجود در نمونه همهگذاري روش آزمون براي آناليز و نتيجه براي صحه ودرمي اربه ك بچخاصي در 

  .گيردقرار مياستفاده مورد 
   هاي نمونهبراي ماتريس عملكرديمعيارهاي  قابليت اجراي        5-الف
بيانيه اري، گذاين صحه از. شوندميگذاري ها صحهماتريس طيفي ازدر  نوعاهاي آزمون روش   1-5-الف

 براي شدهلحاظ هايآن دسته از ماتريس ، شدهونهاي آزماين ماتريس. شودتهيه ميسوگيري دقت و  تلفيقي
است و  معلوم معين، نتايج در ماتريس  سوگيريكند كه دقت و گذاري تضمين ميصحه. هستندگذاري صحه

 بيشترهاي ون، آزماستكنترل آماري  تحتون كه آزم مادامي. وجود داردمورد نظر كيفيت الزم براي استفاده 
  .سوگيري شودهمان دقت و  منجر بهبايستي  ،شدهماتريس مشخص

در  شدهآزمون  هايبه ماتريس اعمالقابل  ،در روش آزمون MSبراي  عملكرديمشخصات    2-5-الف
به روش را كمتري  كه چالش ي ديگريهابه ماتريس ،اين قابليت كاربرد ممكن است .هستندمطالعات جمعي 

صنايع  هايفاضالب در باره شدهگذاريصحه روش آزمون ،براي مثال . يابد گسترش، كنندآزمون تحميل مي

                                                 
1-Total suspended solids   
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كاربرد را تشخيص قابليت اين  كارگروه بايستي .باشدقابل استفاده تواند براي آب آشاميدني هم مي مختلف،
  .ننمايد محدود ،گذاري شده استصحه هاراي آنب هايي كه روشماتريس رايبفقط دهد و روش آزمون را 

 اي كهبه گونه استهاي آزمون روش عملكرد مطلق  استانداردهاي برقراري ،كارآييناين  هدف   3-5-الف
تكوين معيارهاي . د، آگاهي يابندنكنعمل مي هاآن تحتروش آزمون هايي كه محدوديت از ،هاداده كاربران

اين  2كنترلغيرقابلهاي براي برخي ماتريس. كنداعتبار ميين استاندارد را بي، ا1گيرانهسهل عملكردي
 ،روش آزمون هنگام استفاده ازهايي ماتريس چنينكه  دارداگر كارگروه انتظار . مطلوب خواهد بود 3مصالحه

همچنين را ارزيابي نمايد و  كنترلغيرقابلهاي د كرد، كارگروه بايستي ماتريسنخواه مزاحمت ايجاد
معيارهاي از  ايكارهايي را براي غلبه بر مشكالت حاصل از  ماتريس پيدا كند يا مجموعه جداگانههرا

  . نمايد لحاظماتريس براي را  و تكرار MS عملكردي
خواهد از كاربر ببايستي  در آن صورت بداند، مناسب  اي راگيرانهسهل عملكرديكارگيري معيارهاي به ،اگر كارگروهـ  يادآوري

ها گزارش خواهد ها براي آنافرادي كه دادهو آن را در دسترس  مستند سازد ،كه توجيه الزم براي استفاده از اين معيارها را
   .شد، قرار دهد

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1-Less stringent   
2-Intractable   
3-Compromise   
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  پيوست ب
  )اطالعاتي(

  هامثال
   عملكرداوليه  اثبات: مثال يك   1-ب
انجام گرفته  17با درجه آزادي mg/l 10ديدي در سطح جآزمون فرض كنيد يك مطالعه جمعي روي روش  

آزمايشگر درجات آزادي براي تخمين دقت (است  بوده mg 4/0  در اين سطحآزمايشگر يك دقت .  ،است
هاي توليدكننده براي تخمين منهاي تعداد آزمايشگاه به كار رفته آناليتيكيتعداد كل نتايج  معادل مستقل

تكرار هفت  با استفاده از mg/l 10طح سمطالعه دقت را روي روش در   آزمايشگاه ).خواهد بود هااين داده
دست ه ب Fمقدار . محاسبه شده است mg/l 8/0  انحراف استاندارد اين تكرارها. دهدانجام مي) درجه آزادي6(

   فرمولز ا ،يا نه بخش استرضايتكه آيا اين دقت  براي تشخيص اين. باشدمي   10/4، 4ب جدولآمده از 
  :استفاده كنيد 1-ب 

 )                                                       1- ب( فرمول
10.400.4

16.0

64.0

10.4
)4.0(

)8.0(
2

2




 

 
 ،رويكردبا استفاده از اين . استبخش ار رضايتكتازه آزمايشگرشود كه دقت اين آزمون مشاهده مي با 

ها با استفاده از داده. از تكرارها تهيه كرد مختلفي ن براي تعدادتوارا ميدقت قابل قبول  هايجدولي از گستره
  .خواهد بود 1ب جدول به شكل جدول ،در اين مثال

  هاي قابل قبول دقتـ گستره1جدول ب 
  mg/l 10گستره قابل قبول انحراف استاندارد در  تعداد تكرارها در مطالعه دقت

2  15/1 ≤  
3  99/0 ≤ 
4  91/0 ≤ 
5  86/0 ≤ 
6  83/0 ≤ 
7  81/0 ≤ 

8  79/0 ≤ 
9  77/0 ≤ 
10  76/0 ≤ 
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قابل   تعيين باالترين انحراف استانداردبراي  1ب بر اساس به كارگيري معادله  1ب ها در جدولداده  1- 1-ب
  توان مشاهده كرد مي 1ب فرمولكردن  جابجابا . خواهد بود) SA(كار، تازه آزمايشگرقبول براي 

  ).F 2)SO( ≤2)SA كه
در  Fمقدار، )1درجه آزادي ( تكرار  دوبراي مثال، در تعيين باالترين انحراف استاندارد قابل قبول براي  

 .است=SO  4/0، 4بها در استفاده از داده با .سته ادوب 40/8مقدار   17و1  1فصل مشتركدر  4ب  جدول
  .است)SA(2≥ )4/0(2)40/8( ≥344/1بنابراين     

159.1344.1                                                    )2-ب فرمول(  AS  
 .گرد شده است 15/1پس مقدار به  ،قابل قبول نخواهد بود 16/1چون 

  فرض كنيد كه آزمايشگاه مقدار ميانگين 1- بند بشده در مثال توصيفهمان استفاده از با    2- 1-ب
 mg/l  4/11  تعيين محلول تكرار براي هفتهنگام انجام را mg/l  10 مقدار ميانگين . دست آورده استه ب

مقدار . بوده است mg/l  1/9 ،انددست آوردهه در مطالعه جمعي ب mg/l  10آزمايشگاه براي محلول  10كه 
انحراف . است 250/3،  2-ب با توجه به جدول  99 % درجه آزادي در سطح اطمينان 9در  tبحراني 

تعيين قابل براي  3-باز معادله . بوده است mg/l  8/0دست آمده در مطالعه جمعي ه ب) ST( استاندارد كل
 :كنيد استفادهاين نتيجه  بودن قبول

  
  (      ) 3-بمعادله(

  .دهد كه مقدار ميانگين آزمايشگاه مورد نظر قابل قبول استنشان مي tآزمون 
  )99% سطح اطمينان ( 1% داري معني در tمقادير بحراني -2جدول ب

  tمقدار   درجه آزادي tمقدار  درجه آزادي
1  657/63  21  831/2  
2  925/9  22  819/2  
3  841/5  23  807/2  
4  604/4  24  797/2  
5  032/4  25  787/2  
6  707/3  26  779/2  
7  499/3  27  771/2  
8  355/3  28  763/2  
9  250/3  29  756/2  
10  169/3  30  750/2  
11  106/3  40  704/2  
12  055/3  50  678/2  

                                                 
1-Intersection    

250.324.3

7

)4.0)(6(
)8.0(

1.94.11
2

2
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  ادامه-)99% سطح اطمينان (1%داريدر معني tمقادير بحراني-2جدول ب
  tمقدار   درجه آزادي tمقدار  درجه آزادي

13  012/3  60  660/2  
14  977/2  120  617/2  
15  947/2  ∞ 576/2  
16  921/2  ... ... 
17  898/2  ... ... 
18  878/2  ... ... 
19  861/2  ... ... 
20  845/2  ...  ...  

  
 

هاي ميانگين قابل قبول براي تعداد مختلفي گستره غلظت  جدولتوان مي، رويكرداستفاده از اين با  3- 1-ب
در  .ظاهر خواهد شد 3-بجدول به صورت جدول  ها در اين مثال،با استفاده از داده .تهيه كردرا از تكرارها 
دست آمده ه و مقدار ميانگين ب آزمايشگر واحددقت  ، اين مطالعه بايستي تكرار شود تا زماني كهصورت لزوم

  .توسط آزمايشگاه در محدوده تائيدشده قرار گيرد
  هاي ميانگين قابل قبولگستره غلظتـ 3جدول ب 
  گستره غلظت ميانگين قابل قبول تعداد تكرارها در مطالعه دقت

  5/11تا  7/6  3يا  2
  4/11تا  8/6  ≤ 4

  
هاي ميانگين قابل براي تعيين گستره غلظت 3- ب فرمولبراساس استفاده از  3- بها در جدول داده  4- 1-ب

X( كار تازه آزمايشگردست آمده توسط ه قبول ب A (3-ب فرمولكردن  جابجابا . باشدمي:  

                             )4- ب فرمول(
n

Sn
StXX

n

Sn
StX

O

TA

O

T

2
2

2
2 )1()1(

99.099.0





  

  
در تعيين گستره قابل  ،براي مثال. كندباالئي و پايين گستره قابل قبول را تعريف مي حدود هافرمولاين 

زير مورد استفاده قرار  همحاسب ،گيرندتكرار در مطالعه دقت مورد استفاده قرار ميهفت قبول هنگامي كه 
  :خواهد گرفت

           )5- ب فرمول(
7

)4.0(6
)8.0(25.31.9

7

)4.0(6
)8.0(25.31.9

2
2

2
2  AX  

نزديكترين  3-ب  جدول  در ها داده. است  405/11گستره  باالي و حد 795/6ر گستره مقدا ترپايين حد
  .هستندشده مقادير اعشاري درحدود محاسبه
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  MS بازيابيآزمون كنترل كيفي براي      2-ب 
  بازيابيبراي كنترل . دست آمده استه ب mg/l  2/8شده و مقدار آناليتناليز اي آفرض كنيد نمونه 1-2- ب 

 ml 2 محلول  ازmg/l 500  بهml 100 مقدار. شودمي ناليزشده آاسپايك محلولنمونه اضافه و  
 mg/l 0/16 محاسبه  6- ب فرمولاسپايك با استفاده از  بازيابي درصد .دست آمده ب  شدهدر نمونه اسپايك

  :شده است
  )6- ب( فرمول

P=(100/500mg/L(0.002L))(16.0mg/L(0.100L+0.002L)-8.2mg/L(0.100L))=(100mg-1)(0.812mg)=81.2% 

  :Tمربوط به روش آزمون، در غلظت واقعي  "يسوگيردقت و " ندبا استفاده از روابط داده شده در ب 2-2-ب 
                   )7- ب(فرمول

  :و
S=0.050T=0.050( X -0.10mg/L)/0.990=0.0505( X -0.101mg/L)  فرمول                              )8-ب(

  :آيددست ميه هاي زير بسپس تخمين   3-2-ب
                                                      )                                                                     9- ب( فرمول

T=500mg/l(0.002L)/(0.100L+0.002L)=9.80mg/l 
  :بنابراين
X)                                                 10- ب( فرمول T= 0.940(9.80mg/L)+0.10mg/L=9.31mg/L  

  :و 
P)11- ب( فرمول =(100/500mg/L(0.002L))(9.31mg/L(0.100L+0.002L))=95%                         

  :و
    SA=0.0505(16.0mg/L-0.101mg/L)=0.803mg/L)                                                12- ب( فرمول

                                                         
 :و

 SB=0.0505(8.2mg/L-0.101mg/L)=0.408mg/L)                                               13- ب( فرمول

  :براينبنا
 )14- ب( فرمول

SP=(100/1.00mg)((0.803mg/L)2(0.102L)2+(0.408mg/L2)(0.100L)2)1/2=(100mg-1)(0.00837mg2)(1/2)=9.15% 

  :از اين رو 14-2-ب
 P -3(SP)=95%-3(9.15%)=67%     15- ب( فرمول(  

  :و
  123% P=(SP)3+                                  )                                         16- ب( فرمول

دهنده اين و نشان ،اسپايك قابل قبول است بازيابي ، است بازيابي هايدرمحدوده =P 2/81% كه از آن جايي 
  . است كه هيچ اثر ماتريسي وجود ندارد

  ابراي تكراره QCآزمون   3-2-ب
   :دست آمده عبارتند ازه بار تكرار شده است و مقادير ب اي دونمونه ناليزآكنيد  فرض  1-3-2-ب

0.99 0.10 /X T mg L 
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mg/l 5/8  وmg/l  5/12 . در مطالعه جمعي در سطح  آزمايشگر واحددقتmg/l 5/10  6با درجه آزادي ، 
mg/l  80/0 آزمايشگر واحدكه آيا مقادير تكرارها در مقايسه با دقت  براي تعيين اين .دست آمده استه ب 
در آزمون .  ]مراجعه كنيد )1(معادله به [مورد استفاده قرار گرفته است   Fقبول هستند يا نه آزمون   قابل

F ،SAنمونه و  ونانحراف استاندارد مقادير حاصل از دوبار آزمSO  دست آمده در ه ب آزمايشگر واحددقت
  :مطالعه جمعي است

 SA=2.83mg/L  
        SO=0.80mg/L 

F0.99  at  (1.6)=13.74 
 

 2/(SO)2=8.01/0.64=12.52<13.74(SA)   )17-ب(

.مقادير دو تكرار قابل قبول هستند  
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 )يك ـ سويه) (99% اطمينان ( 1% داري درسطح معني Fـ ارقام بحراني 4جدول ب 

 
اي

 بر
دي

آزا
جه 

در
 

سر
ج ك

خر
م

   )
d

fS
o

(
 

 )dfS1(  صورت كسردرجه آزادي براي 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

1 4052. 4999. 5403. 5625. 5764. 5859. 5928. 5981. 6022. 6056. 6106. 

2 98.50 99.00 99.17 99.25 99.30 99.33 99.36 99.37 99.39 99.40 99.42 

3 34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.34 27.23 27.05 

4 21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.65 14.54 14.37 

5 16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 10.29 10.16 10.05 9.89 

6 13.74 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98 7.87 7.72 

7 12.25 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 6.99 6.84 6.72 6.62 6.47 

8 11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03 5.91 5.81 5.67 

9 10.56 8.02 6.99 6.42 6.06 5.08 5.61 5.47 5.35 5.26 5.11 

10 10.04 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94 4.85 4.71 

11 9.65 7.21 6.22 5.67 5.32 5.07 4.89 4.74 4.63 4.54 4.40 

12 9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.64 4.50 4.39 4.30 4.16 

13 9.07 6.70 5.74 5.20 4.86 4.62 4.44 4.30 4.19 4.10 3.96 

14 8.86 6.51 5.56 5.04 4.69 4.46 4.28 4.14 4.03 3.94 3.80 

15 8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89 3.83 3.67 

16 8.53 6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89 3.78 3.69 3.55 

17 8.40 6.11 5.18 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79 3.68 3.59 3.46 

18 8.28 6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.84 3.71 3.60 3.51 3.37 

19 8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63 3.52 3.43 3.30 

20 8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.70 3.56 3.46 3.37 3.23 

21 8.02 5.78 4.87 4.37 4.04 3.81 3.64 3.51 3.40 3.31 3.17 

22 7.95 5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 3.45 3.35 3.26 3.12 

23 7.88 5.66 4.76 4.26 3.94 3.71 3.54 3.41 3.30 3.21 3.07 

24 7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.26 3.17 3.03 

25 7.77 5.57 4.68 4.18 3.85 3.63 3.46 3.32 3.22 3.13 2.99 

26 7.72 5.53 4.64 4.14 3.82 3.59 3.42 3.29 3.18 3.09 2.96 

27 7.68 5.49 4.60 4.11 3.78 3.56 3.39 3.26 3.15 3.06 2.93 

28 7.64 5.45 4.57 4.07 3.75 3.53 3.36 3.23 3.12 3.03 2.90 

29 7.60 5.42 4.54 4.04 3.73 3.50 3.33 3.20 3.09 3.00 2.87 

30 7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.07 2.98 2.84 

40 7.31 5.18 4.31 3.83 3.51 3.29 3.12 2.99 2.89 2.80 2.66 

60 7.08 4.98 4.13 3.65 3.34 3.12 2.95 2.82 2.72 2.63 2.50 

120 6.85 4.79 3.95 3.48 3.17 2.96 2.79 2.66 2.56 2.47 2.34 

∞ 6.63 4.61 3.78 3.32 3.02 2.80 2.64 2.51 2.41 2.32 2.18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

  پيوست پ
  )اطالعاتي(

  در هر روش آزمون QCپيشنهادي براي بخش  متن
  

دارد، چون از راهنما شده جنبه متن ارائه. شودبراي هر روش آزمون پيشنهاد مي QCزير براي بخش  متن
   :متفاوت خواهد بودديگر   به روش آزمون  روش آزمونيك 
  .در روش آزمون است نددهنده شماره بنشان"X" ـ آوريياد
X  كنترل كيفيت)QC(  
X -1  دست آمده با استفاده از روش آزمون معتبر ه ب ناليتيكيكه مقادير آ اطمينان از اينحصول به منظور
ير بايستي در حين انجام زمشروح  QCاجرايي هاي باشند، روشدر حدود اطمينان آزمون مي ،صحيحو 

  :آزمون دنبال شود
X -2   نيازمند كاليبراسيون آناليتيكي هاي سيستم وسايل وبراي (كاليبراسيون و تصديق كاليبراسيون
  )سازياستاندارد يا
X -2 -1     وسايل  
X -2-1-1 هانمونهآناليز  را پيش از) آناليت(از ) غلظت (استانداردهاي كاليبراسيون حاوي ) تعداد( كمدست، 

  .آناليز نماييد وسايلبراي كاليبراسيون 
X -2-1-2 را با آناليز يك استاندارد در غلظت يكي از استانداردهاي ) فراواني(وسيله  كاليبراسيون

براي كاليبراسيون ) و غيرهجذب، شدت، (پاسخ . تصديق نمائيد)X) -1-2-1-1كاليبراسيون 
   يا(در حدود جدول زير قرار گيرد  دباي) راسيون استانداردداخليفاكتور پاسخ براي كاليب) (استانداردخارجي

  .)از كاليبراسيون) از پاسخ يا فاكتور پاسخ  X%  در
  )جدول را وارد كنيد(

X -2-1-3   را دوباره تكرار كنيد وسيلهشود، كاليبراسيون ناگر كاليبراسيون تصديق .  
X -2-2     نياز به استانداردسازي دارندي كه آناليتيكهاي براي سيستم(استانداردسازي(  
X -2-2  -1   زير استاندارد  به شرح) ماده/نرماليته(عيارسنج  با) فراواني(را بر مبناي ي آناليتيكسيستم

  :كنيد
. كنيد عيارسنجي) ماده/نرماليته(انتقال داده و با  )ظرفي(را به ) محلول استاندارد( ml) عدد(
  .شوددر نمونه به كاربرده مي) آناليت(ه غلظت ميانگين براي محاسب) نرماليته/الريتهوم(

X -2-2  -2   )ماده مرجع مستقل در همان غلظت  آناليزرا با ي آناليتيكتم سكاليبراسيون سي) فراواني
  :در حدود جدول زير قرار گيرد دباي) موالريته/نرماليته (  .كنيدتصديق  )x-1 -2 -1-2(عيارسنج 

  )كنيدوارد  جدول را(
X -2-2  -3    تم را دوباره استانداردسازي كنيدسسي ،تصديق نشودي آناليتيكاستانداردسازي سيستم اگر .  
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X -3  آزمايشگاه توانمندياوليه  اثبات  
X -3 -1 گيري اي در سيستم اندازهآزموني را انجام نداده باشد يا اگر تغيير عمده كنوناگر آزمايشگاهي تا

 اثباتبراي  سوگيريمطالعه دقت و  دباي ،غيرهجديد و  يلهوسجديد،  گرآزمايش ،براي مثال ،ايجاد شده باشد
  . آزمايشگاه انجام شود منديتوان
X -3 -2  هفت تكرار محلول استاندارد تهيه شده ازIRM  ماتريس و . كنيدآناليز ) آناليت(از ) غلظت(حاوي

تحت روش آزمون  ارهر تكر دباي. شده در مطالعه جمعي باشدشيمي محلول بايستي هم ارز با محلول استفاده
ها تكرارها بين نمونهممكن است . باشد نمونه آمايشو پيش حفظهر گونه مراحل  از جملهكامل،  آناليتيكي

  .پراكنده گردند
 X -3-3   قابل قبول دقت و  هايو با گستره نيدمقدار را محاسبه ك هفتمقدار ميانگين و انحراف استاندارد

  .در جدول زير مقايسه كنيد سوگيري
  )كنيدوارد  جدول را(

شده در جدول باال ارائه حدودميانگين داخل  بازيابيو  مستقل آزمايشگراين مطالعه بايستي تا زماني كه دقت 
   آگاهي از  اگر غلظتي غير از غلظت پيشنهاد شده مورد استفاده قرار گيرد، براي. قرار گيرد، تكرار شود

  قابل قبول بودن ميانگين و انحراف استاندارد به روش آزموندر ارزيابي  tو آزمون  Fكارگيري آزمونبه
 D5847 ASTM  مراجعه كنيد.   
 X -4 يرل آزمايشگاهتنمونه كن )LCS (  

X  -4-1    يك روش آزمون،بودن تحت كنترل اطمينان از حصول براي LCS  با) آناليت(از ) غلظت(حاوي 
از هر  پسرا  LCS باشد،شده ناليز آ بچها در زيادي از نمونه اگر تعداد. كنيد ونآزم) ها تعداد نمونه(از  بچهر 

نمونه  آمايشو پيش حفظ از جملهي آناليتيكروش تحت تمام مراحل  دباي LCS  .آناليز كنيد هانمونه) تعداد(
  . ذكر شده در جدول ذيل قرار گيرد حدودداخل  دباي LCSدست آمده براي ه ب هنتيج. قرار گيرد

  )كنيدوارد  جدول را(
X -4-2    زماني كه مشكل تصحيح شود به تعويق  ها را تاآناليز نمونه ،اگر نتيجه داخل اين حدود نباشد

ها آن كه باشد امر گر اينيا نتايج بايد نشان ،شوند ناليزدوباره آ دباي بچها در نمونه همهو همچنين  بيندازيد،
   . شوندواقع نميروش آزمون  عملكرديمعيارهاي در 
X -5    تهي( روش تهي(  

) غلظت(كمتر از  دباي تهيدر شده يافت) آناليت(غلظت  .كنيد ونآزم بچرا با هر  واكنشگرآب  ونآزم تهي
ها بايستي موقتا متوقف گردد تا آناليز نمونه ،دست آيده ب مقدارتر از اين بيش) آناليت(اگر غلظت . باشد

 . اين سطح  يا باالتر نشان ندهد گي درهيچ گونه آلود ،تهيزماني كه آلودگي حذف شود و 

X -6    اسپايك ماتريس)MS(  
X -6-1   بايستي يك  ،در ماتريس مشخص تحت آزمون هابراي كنترل مزاحمتMS  يك نمونه  كمدستروي

 آناليتيكيروش  از طريقآن  تهيهو ) آناليت(از نمونه با غلظت مشخص  مقدار معينيبا اسپايك را  بچاز هر 
  .را شودمورد نظر اج
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X -6-2 داسپايك بايعمل . درون فراتر) غلظت آناليت(از بايد ) آناليت(غلظت زمينه  اضافهه غلظت اسپايك ب 
كه برابر حد تشخيص روش آزمون، هر كدام  50تا برابر  10برابر غلظت زمينه يا  5برابر تا  2 حدودغلظتي 
  .باشد، ايجاد كند تربزرگ

X -6-3  اسپايك  بازيابيدرصد)P (را بااستفاده از فرمول زير محاسبه كنيد:  
  

                                                       )x-1 معادله(
CV

BVVVA
P

SS 


)(
100  

  
  

   : كه در آن
A شده،دست آمده در نمونه اسپايكه غلظت ب  
B  نشده، دست آمده در نمونه اسپايكه غلظت ب  
C غلظت آناليت در محلول اسپايك،  

VS   و ،شدهحجم نمونه استفاده  
V شدهحجم محلول اسپايك.  
X -6-4 حدود جدول زير باشد در داسپايك باي بازيابي درصد:  
  )جدول را وارد كنيد(

شده براي اسپايك مزاحمت ماتريس در نمونه انتخابممكن است اين حدود قرار نگيرد،  دراگر درصد بازيابي 
  :شود انجام دزير باي اقداماتيكي از  ،تحت اين شرايط. وجود داشته باشد

  حذف شود،  دمزاحمت ماتريس بايـ الف 
بايستي يا  ،شوند آناليز نباشد،مزاحمت ماتريس تحت تاثير روش آزموني كه  با دباي ،بچدر  هانمونه ـ همه ب

 . گيرندروش آزمون قرار نمي عملكرديمعيارهاي  حدودكه نتايج در  اثبات گردد

X -7  تكرار  
X -7-1  5اگر غلظت آناليت كمتر از . تكرار كنيد بچآناليز نمونه را در هر   ها،نمونهآناليز براي كنترل دقت 

  .بايستي استفاده شود MSDبرابر حد تشخيص براي آناليت باشد، از 
X -7-2   در  آزمايشگر مستقلدقت  بادست آمده از تكرار را محاسبه كنيد و ه انحراف استاندارد مقادير ب
  استانداردبه  Fبه كارگيري آزمون  آگاهي ازبراي . مقايسه كنيد Fالعه جمعي با استفاده از آزمون مط

 D5847 ASTM  مراجعه كنيد. 

X -7-3  ،بايستي نشان داده شود كه نتايج شوند يا  ناليزدوباره آ دباي بچاگر نتيجه از حد دقت تجاوز نمايد
  .گيرندنميروش آزمون قرار  عملكرديمعيارهاي  حدوددر 
X -8   مواد مرجع مستقل)IRM(  
X -8-1  دست آمده توسط روش آزمون، يك ه ي ببه منظور تصديق مقدار كمIRM شده به عنوان نمونه ارائه

يكبار در هر دوره سه ماهه آناليز كنيد غلظت  كمرا دستتوسط آزمايشگاه ) درصورت عملي بودن(معمولي 
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 حدوددر  ددست آمده بايه مقدار ب. باشد) غلظت آناليت(تا ) اليتغلظت آن(ماده مرجع بايستي در گستره 
  .شده توسط منبع خارجي قرار گيردكنترل مشخص

    
  


