المياه ۱

التكنولوجيا

تحقيق املستوى الجيد
اختبار الوكالة ملدى جودة تحليل املختربات للمياه
بقلم لورا غيل

ممتاز،

أو جيد ،أو مشكوك فيه أو غري
مقبول :ما مدى جودة تحليل كيمياء
املياه لديك؟ يمكن للعلماء معرفة ذلك من خالل
املقارنة .وعىل مدار الثالثني عاما ً املاضية ،أجرت
الوكالة مقارنات للهيدرولوجيا النظريية فيما بني
املختربات شملت املئات منها وأصبحت الوكالة
مصدرا ً عامليًّا الختبارات كفاءة الهيدرولوجيا
النظريية.
وقال لويس غونزاليس هيتا ،أخصائي التكنولوجيا
الهيدرولوجية يف املعهد املكسيكي لتكنولوجيا
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املياه" :أحد الجوانب الرئيسية يف أي علم هو جودة
قياساتك ".وأضاف قائالً" :وينطبق هذا عىل
الهيدرولوجيا النظريية أيضاً .وضمان صحة بياناتنا
وموثوقيتها يمنحنا قاعدة صلبة إلقناع واضعي
السياسات".
وأخصائيو الهيدرولوجيا النظريية هم العلماء الذين
يدرسون املوارد املائية باستخدام بيانات النظائر.
وتوفر دراساتهم معلومات بالغة األهمية لوضع
اسرتاتيجيات وسياسات لحماية املياه .وكل أربع
سنوات تقريباً ،يشارك أكثر من  300مخترب

المياه ۱
للهيدرولوجيا النظريية يف اختبارات الكفاءة من
خالل املقارنة العاملية فيما بني املختربات التي
تنظمها الوكالة.
وتساعد مقارنة البيانات مع عينات اختبار الوكالة،
والتي تشمل مجموعة واسعة من املياه من جميع
أنحاء العالم ،املوظفني يف كل مخترب عىل اكتشاف نقاط
الضعف التحليلية وتحسينها .وتساعدهم عىل التأكد
من أنهم ينتجون باستمرار بيانات دقيقة ومحددة.
وتُع ُّد املقارنات املتقاطعة واملنتظمة أكثر أهمية
اليوم من أيّ وقت مىض :فالتكنولوجيا تتقدم
برسعة ،مما يجعل طرق وأجهزة الهيدرولوجيا
النظريية أرخص وأيرس مناالً .وعىل الرغم من أن
ُّ
التغيات التكنولوجية لها فوائدها ،فإنها
هذه
تؤدي إىل زيادة مخاطر وقوع األخطاء نظرا ً ألن
املستجدين يف هذا املجال غالبا ً ما يكون التدريب
الذي حصلوا عليه أقل تقدماً.

وقال غونزاليس هيتا" :يف الوقت الحارض ،ال سيما من
خالل الطرق املعتمدة عىل الليزر ،فإن التكنولوجيا
تؤدي الكثري من العمل" .وأضاف قائالً" :هذا يعني
أن العلماء يعتمدون أكثر عىل طرق إلجراء التقييمات،
ولكن هذا يعني كذلك أنهم يعتمدون بدرجة أقل عىل
مجموعات املهارات".

السعي إىل التميز
هناك نوعان من مشاريع املقارنة فيما بني املختربات.
األول هو مقارنة النظائر املائية فيما بني املختربات
( ،)WICOوالذي يخترب قدرة املختربات عىل إجراء
قياسات للديوترييوم ( )2Hواألكسجني )18O( 18-يف
عينات املياه .ويتيح قياس هذه النظائر بدقة للعلماء
تحديد عمر وأصل املياه (اقرأ املزيد يف الصفحة .)4
والنوع اآلخر هو املقارنة البينية الدولية لتحليل
الرتيتيوم ( ،)TRICوالذي يتحقق من قدرة املختربات

التكنولوجيا

ظهر الخريطة املدن التي شاركت
تُ ِ
يف تمارين املقارنة فيما بني
املختربات (مقارنة النظائر املائية
فيما بني املختربات واملقارنة
الدولية لتحليل الرتيتيوم) منذ
عام  ،2016واألماكن التي دربت
فيها الوكالة خرباء يف مجال
الهيدرولوجيا النظريية منذ عام
 2007واملواقع التي تربعت فيها
الوكالة بأجهزة ليزر نظريية
منذ عام  2007من خالل برنامج
الوكالة للتعاون التقني.
(المصدر :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

 Xتمارين مقارنة
التدريب
املعدات
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رؤية عالمية

“أحد الجوانب الرئيسية
يف أي علم هو جودة
قياساتك .وينطبق هذا عىل
الهيدرولوجيا النظريية
أيضاً .وضمان صحة
بياناتنا وموثوقيتها يمنحنا
قاعدة صلبة إلقناع واضعي
السياسات”.
— لويس غونزاليس هيتا ،متخصص
في الهيدرولوجيا ،المعهد المكسيكي
لتكنولوجيا المياه

عىل قياس النظري املش ّع الطبيعي الرتيتيوم ( )3Hيف
املياه .وتُستخدم قياسات الرتيتيوم لتحليل معدالت
تجدد املياه ولدراسة املياه التي تقل أعمارها عن
 60عاما ً (انظر الصفحة  .)4وتتحقق املقارنة البينية
الدولية لتحليل الرتيتيوم من مدى دقة وصحة هذه
القياسات .وأجري أحدث تمرين للمقارنة البينية
الدولية لتحليل الرتيتيوم يف عام  2018بمشاركة
قياسية حيث شارك به  90مخترباً.
وقال ليونارد فاسينار ،رئيس مخترب الهيدرولوجيا
النظريية التابع للوكالة الذي مقره فيينا بالنمسا:
"الطريقة التي تعمل بها مشاريع املقارنة فيما
بني املختربات طريقة بسيطة ".وأضاف قائالً:
ّ
"نحن ّ
ونتحقق هنا من عينات املياه بعناية
نحض
ونشحنها إىل كل مخترب .وهناك يحللونها ويرسلون
لنا نتائجهم ،والتي نقارنها بعد ذلك بقيمنا املرجعية
يف الوكالة .ويف النهاية ،نجمع النتائج يف تقرير عام
غري محدد الهوية لفائدة املجتمع العلمي ،ونرسل
بالتوازي تقريرا ً مفصالً إىل كل مخترب عىل حدة مع
اقرتاحات وتوصيات للتحسني".
وتحتوي التقارير التي تصدرها الوكالة بعد كل تمرين
عىل توصيات قائمة عىل األدلة ملساعدة املختربات يف
صقل طرقها وتحسني أدائها .كما أنها تساعد خرباء
الوكالة عىل تحديد الثغرات واستهداف مزيد من
املساعدة ،بما يف ذلك تدريب موظفي املختربات ،من
خالل برنامج الوكالة للتعاون التقني.

اختبار االنتباه
كان التمرين األحدث الذي عُ قِ د يف عام 2016
بمشاركة  235مختربا ً ملقارنة النظائر املائية فيما بني
ٍ
مقارنة عاملية عىل اإلطالق فيما
املختربات هو أكرب
ُ
ِ
بني املختربات للنظائر املستقرة .ونشت نتائجه يف
ترشين الثاني/نوفمرب  2017يف املجلة العلمية Rapid
Communications in Mass Spectrometry
(االتصاالت الرسيعة يف قياس الطيف الكتلي).
وخالل تمرين مقارنة النظائر املائية فيما بني املختربات
يف عام  ،2016ج َّرب فاسينار وفريقه شيئا ً جديداً.
وقال فاسينار" :لقد أضفنا امليثانول إىل إحدى عينات
املياه الختبار االنتباه يف املختربات بخصوص اكتشاف
ِّ
املتدخلة — وبطبيعة الحال دون سابق إنذار".
امللوِّثات
ً
وأضاف قائال" :بعد أن اكتشفنا أن الكثريين تجاهلوا
هذا األمر ،أتينا ببعض االسرتاتيجيات لهم لتحديد
ِّ
املتدخلة يف املياه والتي يمكن أن تؤدي
وجود امللوِّثات
إىل نتائج غري صحيحة".
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ووصلت معظم املختربات املشاركة يف مقارنة النظائر
املائية فيما بني املختربات  2016إىل نتائج ترتاوح
بني املقبولة واملمتازة عند تحليل نظائر األكسجني،
وحقق نصفها تقريبا ً نفس مستوى النتائج عند تحليل
الديوترييوم .ولكن كانت نتائج حوايل  5إىل  ٪6منها
سيئة بشكل غري مقبول ،وهو ما قال عنه فاسينار إنه
يمكن أن يُعزى إىل الزيادة الرسيعة يف عدد األجهزة
يف املختربات ،مثل أجهزة الليزر املنخفضة التكلفة،
وخاصة يف املختربات األقل خربة.
وقال فاسينار" :لقد استنتجنا أن أداء املخترب الضعيف
ربما نتج عن "املجهوالت املعلومة" التي ال يمكن
تحديدها من الناحية الكمية ".وأضاف قائالً" :عندما
يبدو أن املختربات تقوم بكل يشء بصورة صحيحة
ولكن ال يزال أداؤها سيئاً ،فقد يكون ذلك بسبب أخطاء
مثل األخطاء يف جداول بيانات املعالجة يف برنامج
 Excelلديها ،أو عدم صيانة جهاز ما بشكل سليم.
وهذه أخطاء وهفوات برشية شائعة ولكن قد ال تكون
واضحة للمخترب".
وأضاف أن هذه العوامل تشمل العوامل القائمة عىل
ِّ
املشغلني،
املعرفة أو القائمة عىل املهارات ،مثل خربة
أو األخطاء املتعلقة بمعالجة البيانات األساسية ،أو
مخالفة بروتوكوالت القياس ،أو العينات املشكوك فيها
أو األجهزة التحليلية الضعيفة األداء.
وتشري الدراسات الحديثة املنشورة يف مجلة
Accreditation and Quality Assurance
(االعتماد وتوكيد الجودة) إىل أن األخطاء البرشية
يمكن أن تسهم بشكل كبري يف األداء الضعيف يف
الوصول إىل مخرجات التحليل الجيوكيميائي .وتدعم
الدراسة االستقصائية التي أجريت بعد عَ ْقد مقارنة
النظائر املائية فيما بني املختربات يف عام 2016
للمختربات املشاركة الفرضية القائلة إن األخطاء
البرشية والتقنية وأخطاء األجهزة هي املحرك الرئييس
لضعف األداء النظريي للمياه.
وقال غونزاليس هيتا" :الوقوف عىل األخطاء يؤدي إىل
التعديل .ومن املهم أن نعرف املكان الذي نصل فيه إىل
نتائج موثوقة ،واملكان الذي ال نحقق فيه ذلك ".وسجّ ل
مختربه يف املكسيك درجة كبرية يف االختبار األحدث
ملقارنة النظائر املائية فيما بني املختربات .وأضاف:
"لقد أتاحت لنا مقارنة النظائر املائية فيما بني
املختربات يف عام  2016التأكد من أننا نجري تحليالت
جيدة الجودة .ومن الجيد أيضا ً أن تعرف ذلك البلدان
املجاورة ،حيث يمكنها االعتماد عىل خدماتنا ويمكننا
مشاركة أفضل املمارسات".

