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سید مهدی آقایی دوست

چکیده

*1

تاریخ دریافت1399/12/26 :
تاریخ پذیرش1400/02/30 :

آلودگی محیط زیست و خطرهای آن از چالش های مهم امروزی بشر و دیگر موجودات زنده می
باشد .هم چنین افزایش جمعیت ،توسعه فناوری و تولیدات صنعتی می تواند سبب عدم توجه به
ایمنی محیط زیست شود و به دنبال آن آلودگی اکوسیستم رادر پی داشته باشد.
از این رو بررسی فلزات سمی موجود در خاک و آب با هدف پایش سالمت آن ها و همچنین تعیین
قوانین و دستورالعمل های مناسب ضروری می نماید .بررسی سنتی توزیع فضایی غلظت فلزات
سمی توسط نمونه برداری و آنالیزهای آزمایشگاهی متعدد صورت می گیرد که به نوبه خود بسیار
زمان بر ،پر هزینه و با کارایی کم است.
از تکنیک های مدرن برای پایش مناطق آلوده ،می توان به تکنیک های دورسنجی اشاره نمود .که
هدف از استفاده از این تکنیک با صرفه بودن هزینه و در کمترین زمان ممکن است .که یکی از
اهداف این پژوهش تا با چگونگی استفاده از این تکنیک در پایش فلزات سمی بیشتر آشنا شد.و
همچنین به بررسی روش و مطالعاتی که از آن برای پایش فلزات سمی در محیط زیست استفاده
نموده اند پرداخته می شود.

واژگان کلیدی :سنجش از دور ،طیف سنجی ،فلزات سمی ،پایش.
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مقدمه
فلزات سمی زیر مجموعه ای از فلزات هستند که تعاریف زیادی برای آنها پیشنهاد کرده اند .این تعاریف بر اساس چگالی،
عدد اتمی ،وزن اتمی ،برخی خصوصیات شیمیایی و همچنین سمی بودن آنها ارائه گردیده است .آنچه بسیاری از تعاریف بر
روی آن توافق دارند چگالی باالی (> )5g.cm-3این گروه از فلزات می باشد .چهار منبع بزرگ و شناخته شده فلزات سمی که
مستقیماً با فعالیتهای انسانی در ارتباط هستند عبارتند از [:]1
 -1زهاب اسیدی معدن ( )AMDکه در اثر فعالیتهای معدنکاری ایجاد میگردد.
 -2صنعت آبکاری2
 -3تولید انرژی با سوختهای زغالی
 -4فعالیتهای هسته ای همراه با معدنکاری اورانیوم و فراوری آن و تولید باطله
از سایر صنایع که این نوع آلودگی را ایجاد مینمایند میتوان به کود شیمیایی ،دباغی ،باطری سازی ،کاغذ سازی ،ساخت
حشره کشها و  ...اشاره نمود [.]2
بسیاری از فلزات ایجاد شده توسط فعالیتهای فوق به صورت کاتیونهای ساده در طبیعت حضور دارند .دو دلیل عمده
برای تمایل به حذف فلزات از محلولهای آبی عبارت است از [:]3
 -1حذف سمیت آنها (جنبه زیست محیطی)
 -2بازیابی فلزات ارزشمند (جنبه اقتصادی)
توزیع و انتشار فلزات سمی در محیط زیست موضوعی با اهمیت است ،چرا که خاک و آب آلوده بر سالمتی ساکنان مناطق
اطراف تأثیر منفی می گذارد .برخی از این فلزات برای محیط زیست و سالمت جانداران مضر بوده (مانند کروم ،سرب ،آرسنیک،
کادمیوم و جیوه) ،برخی از آنها سبب خوردگی شده (مانند سرب و روی) و برخی دیگر به جهات دیگر مضر هستند [ .]4این
فلزات به دلیل سمیت ،تمایل به حضور در ساختار گیاهان و ماندگاری در طبیعت نگرانیهای بسیاری را متوجه خود ساخته
اند.
از نظر اتحادیه اروپا  12عنصر که بیشترین نگرانی را ایجاد مینمایند عبارتند از :کروم ،کبالت ،کادمیوم ،آرسنیک ،تلوریوم،
قلع ،سرب ،نیکل ،منگنز ،جیوه ،روی و مس .برخی از این عناصر به میزان بسیار کم برای انسان الزم هستند (نیکل ،کروم ،مس
و کبالت) ،در حالی که بقیه سرطان زا یا سمی بوده و یا بر سیستم اعصاب مرکزی (جیوه ،آرسنیک و سرب) ،کلیهها و کبد
(مس ،کادمیوم ،سرب و جیوه) ،پوست ،استخوان و یا دندانها (کادمیوم ،کروم و نیکل) آسیب میرسانند [.]4تشخیص و تصفیه
آلودگی مستلزم پایش  ،تعیین توزیع فضایی ،غلظت و ویژگی های آلودگی بر اساس نمونه گیری های منظم و آنالیزهای
آزمایشگاهی و بررسی پیوسته محیط با روش های درونیابی زمین آماری [ ]5-6بوده که بسیار وقت گیر و پر هزینه است و
تنها اطالعات محدودی راجع به نقطه و زمانی خاص را به ما می دهد .عالوه بر این با گذر زمان تغییرات بسیاری در الگوی
پراکندگی و غلظت این مواد به وجود می آید [.]7
یکی از فناوری هایی که پتانسیل باالیی در جایگزینی روش های نمونه برداری و آنالیز مرسوم داشته و بدون تماس و
بسیار کم هزینه اجرا می گردد ،سنجش از دور است .در این مقاله برخی از مهمترین مطالعاتی که پیرامون پایش گسترش
فلزات سمی با کمک سنجش از دور زمینی و فرا زمینی صورت گرفته است ،مورد بررسی قرار می گیرد.

بحث و روش تحقیق:
سنجش از دور و پایش توزیع فلزات سمی
سنجش از دور دانشی است که با اندازه گیری از فاصله دور و بدون تماس فیزیکی ،اطالعات ارزنده ای را نسبت به اشیاء
و پدیده های زمین ارائه می دهد و به دو گروه سنجش از دور زمینی (طیفی) و فضایی تقسیم می گردد .در دور سنجی،
Electroplating
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اطالعات از طریق اندازه گیری و ثبت انعکاس امواج الکترو مغناطیس که به اجسام برخورد می کنند دریافت و پس از تجزیه و
تحلیل ،نتایج الزم استخراج می شود .در این روش از ابزارها و شیوه هایی مانند لیدار ،3رادار ،تکنولوژی اشعه ایکس و ابزارهای
صوتی استفاده می گردد ،با این حال در بسیاری موارد قسمتی از -طول موج بین  400تا  2500نانومتر -طیف الکترومغناطیس
که توسط اشیاء منعکس گردیده مطالعه می شود .در برخورد امواج الکترومغناطیس با هر پدیده سه عمل انعکاس ،جذب و
عبور صورت می گیرد که میزان هر یک به طول موج انرژی تابیده و نیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن پدیده بستگی دارد.
اگر انعکاس امواج از اجسام به صورت نمودار نشان داده شوند در اصطالح منحنی بازتاب طیفی به دست می آید که از طریق
آن می توان ویژگی های طیفی را بررسی نمود .دورسنجی سابقه طوالنی در تأمین اطالعات حیاتی به منظور شناخت ،خصوصیت
سنجی و حذف آلودگی های زیست محیطی دارد[ .]8از جمله مهمترین این آلودگی ها فلزات سمی هستند که باید به صورت
پیوسته مورد پایش قرار گیرند.

سنجش از دور زمینی (طیف سنجی)
ابزار اساسی مطالعات سنجش از دور که با توسعه ابزارهای جدید ،به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته طیف
سنجی است .طیف سنجی علم اندازه گیری واکنش انرژی با ماده بوده و به طور گسترده ای در شیمی و ستاره شناسی به
منظور شناخت مواد مورد استفاده قرار می گیرد .در تحقیقات ابتدایی تأثیر فلزات سمی بر طیف بازتابی گیاهان بررسی و در
پی جویی های معدنی و و پایش آلودگی های زیست محیطی استفاده گردیده اند [.]9-10
اسپکترومتر ،اسپکتروفتومتر ،اسپکتروگراف یا اسپکترورادیومتر همگی نام های متفاوت برای ابزارهایی هستند که از نوعی
منشور یا وسیله الکترو-اپتیکی به منظور تجزیه نور به اجزای جداگانه با طول موج های متفاوت استفاده نموده و میزان انعکاس
و جذب آن طول موج ها را از یک سطح هدف اندازه می گیرند.
در مقایسه با روش های سنتی ،طیف سنجس مزایای متعددی دارد که از آن جمله می توان به ارزان و غیر مخرب بودن،
اندازه گیری سریع و مکرر ،اندازه گیری بسیاری از خصوصیات با یک آزمایش ،قابلیت اجرا در دو محیط آزمایشگاهی و میدانی،
پیوسته بودن نتیجه روش از نظر فضایی و زمانی و عدم احتیاج به مواد و واکنشگرهای شیمیایی مضر که خود تهدیدی برای
محیط زیست به شمار می روند ،اشاره کرد [.]11
میزان جذب خاک در محدوده طیفی مرئی/مادون قرمز نزدیک ( ،)350-2500nmعموماً به حضور اکسیدهای آهن ،کانی
های رسی ،آب و مواد آلی وابسته است [ .]12بسیاری از اکسیدهای آهن در خاک -مانند گوتیت -در محدوده طیف مرئی
( )350-780nmو مادون قرمز طول موج کوتاه و نزدیک ( )780-100nmدارای خصوصیات جذبی می باشند [ .]13کانی
های رسی نیز به دلیل حضور  H2O ،OHو  ،CO3در محدوده طیفی مادون قرمز نزدیک طول موج بلند ( )1100-2500nm
برخی خصوصیات طیفی شاخص دارند [.]14
بعضی از عناصر واسطه (مانند نیکل ،مس ،کبالت و کروم) در دو صورت می توانند در محدوده طیفی مرئی /مادون قرمز
نزدیک خصوصیات انعکاسی نشان دهند -1 :غلظت آن ها بسیار باال باشد (باالتر از  )4000 mg.kg-1و  -2در الیه اوربیتالی
 dغیر اشباع باشند [ .]15دلیل این موضوع این است که وقتی اتم یک عنصر واسطه در شرایط خاصی قرار می گیرد ،سطح
انرژی اوربیتال های  dبا انتقال یک الکترون از سطح پایین تر به سطح باالتر شکسته می شود و بنابراین انرژی الکترومغناطیس
جذب می گردد [.]14
-1
در غلظت های باالتر از  14000mg.kgکروم و مس در طول موج های  610و  830نانومتر دارای خصوصیات طیفی
هستند .با این حال این غلظت باالی فلزات سمی تنها در مناطق به شدت آلوده معدنی و صنعتی رخ داده و در بسیاری مناطق
مقادیر غلظت در حدود بسیار پایین قرار دارد .در صورت پایین بودن غلظت فلزات سمی موجود در خاک ،آن ها مشخصه طیفی
در محدوده مرئی/مادون قرمز نزدیک نداشته و این به این معناست که سنجش مستقیم غلظتشان در خاک با استفاده از ویژگی
های طیفی خاک بسیار سخت است [.]14
)LiDAR (Light Detection And Ranging
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اگرچه فلزات سمی موجود در خاک –با غلظت های متوسط تا پایین -فاقد ویژگی طیفی هستند ،اما به راحتی می توانند
به اکسیدهای آهن ،رس ها و مواد آلی متصل شوند [ .]15کاتیون های فلزی ( )M+بر سطوح هیدروکسیل ( ROHکه  Rمی
تواند  Si ،Mn ،Fe ،Alو ...در سطوح کانی ها باشد) به طریق زیرجذب می گردند:
()1
ROH + M2+= RO − M++ H
در نتیجه ،افزایش کاتیون های فلزات سمی باعث کاهش در میزان  ROHو افزایش ( ROمانند اکسیدهای آهن) در
سطوح کانی های رسی و اکسیدها می گردد [ .]16،17عالوه بر این فلزات سمی با مواد آلی خاک ترکیب شده و کمپلکس
های فلزی را تشکیل می دهند (شکل  .)1بنابراین غلظت فلزات سمی موجود در خاک ارتباط نزدیکی با غلظت رس ها،
اکسیدهای آهن و مواد آلی خاک دارد (ارتباط بین فلزات سمی و مواد آلی خاک به تفصیل در مرجع  18آمده است) [.]18
بنابراین با استفاده از ارتباطی که بین فلزات سمی موجود در خاک با ویژگی های طیفی آن وجود دارد ،غلظت فلزات
سمی را می توان تخمین زد [ .]20-22مکانیزم غیر مستقیم تخمین غلظت فلزات سمی به خوبی توسط لیو و همکارانش مورد
استفاده قرار گرفته است [ .]7در مطالعه آن ها در ابتدا مدلی به منظور تخمین مقدار مواد آلی خاک با استفاده از داده های
طیفی ایجاد گردید .سپس مدل دوم ارتباط بین غلظت فلزات سمی و مواد آلی خاک را معین ساخت .در نهایت از ترکیب دو
مدل مذکور ،غلظت فلزات سمی با استفاده از اطالعات طیفی خاک تعیین گردید .پس از آن ،در مطالعات بسیاری به منظور
جایگزین نمودن روش اندازه گیری مستقیم غلظت فلزات سمی با استفاده از خصوصیات طیفی آن ها ،ارتباط بین فلزات سمی
و اکسیدهای آهن [ ،]15،22،23،24مواد آلی [ ،]20،25و یا کانی های رسی [ ]15،20،26،27،28موجود در خاک مورد بررسی
قرار گرفت .با این حال از میان عواملی همچون مواد آلی ،اکسیدهای آهن و کانی های رسی ،عاملی که نقش پل ارتباط دهنده
فلزات سمی و طیف انعکاسی را ایفا می نماید ،کامالً وابسته به موقعیت بوده و از یک منطقه به منطقه دیگر فرق می کند .این
بدان معناست که مکانیزم تخمین غلظت فلزات سمی با استفاده از ویژگی های طیفی خاک امکان دارد در مناطق مختلف
متفاوت باشد.
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شکل  -1واکنش های تشکیل کمپلکس متفاوت بین کاتیون های فلزی و مواد آلی خاک []19

سنجش از دور فرازمینی
با استفاده از دورسنجی می توان مناطق وسیعی را مورد پایش قرار داده و تصاویر متعدد با فواصل معین تهیه نمود و
تغییرات زمینی را به طور پیوسته و روتین و با هزینه کم ثبت کرد .از این رو می توان از سنجش از دور هوایی/فضایی به عنوان
ابزاری مهم و متعارف در تحلیل مسایل مربوط به محیط زیست -از جمله پایش های زیست محیطی -بهره برد.
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بر خالف روش های اندازه گیری برجا ،سنجش از دور توانایی باالیی در فراهم آوردن نماهای مختلف در زمان های مختلف
از پارامترهای زیست محیطی دارد .از این رو سنجش از دور فضایی یک روش کم هزینه به منظور ترسیم و پایش تغییرات
محیطی مناطق وسیع به کمک سری های زمانی از تصاویر ماهواره ای است.
تحقیقات علمی در مقیاس های محلی و منطقه ای را با استفاده تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک فضایی متوسط تا باال
می توان آسان تر انجام داد .حسگرهای فراطیفی قدرت ایجاد تصاویری با قدرت تفکیک طیفی باال -که می توانند در بررسی
دقیق شرایط زیست محیطی موثر باشند -را دارند .همچنین تصویربرداری با تفکیک زمانی باال نیز به منظور بررسی های
تغییرات زمانی مورد استفاده قرار می گیرند.
در دورسنجی ،اطالعات از طریق اندازه گیری و ثبت انعکاس امواج الکترومغناطیس جو و سطح به وسیله سنجنده ای که
بر روی ماهواره ها تعبیه شده  -بر اساس منبع انرژی به دو دسته فعال و غیر فعال تقسیم می شوند -دریافت و پس از تجزیه
و تحلیل قرار دادن ،اطالعات الزم استخراج می شود.
فرایند ثبت و پردازش تصاویر دورسنجی بر اساس مراحل جمع آوری و ثبت و پردازش تا ارائه اطالعات قابل استفاده
کاربران ،به دو روش عکسبرداری و جاروب کردن می باشد.
برخی از مطالعات انجام شده
فلزات سمی با توجه به قرار گرفتن در طبقه بندی مواد زاید خطرناک ،موضوع بسیاری از مطالعات سنجش از دور بوده
اند .فلزات سمی همچون کادمیوم ،سرب ،سلنیوم ،آرسنیک و روی معموالً به عنوان اولین آالینده های مکان های تجمع
باطله¬های خطرناک شناخته شده [ ]29و تشخیص و ترسیم آن ها یکی از مهمترین کاربردهای سنجش از دور است.
اولین مطالعه که تخمین صحیح غلظت فلزات سمی موجود د ر خاک را با استفاده از  VNIRS4گزارش نمود در سال
 1997منتشر شد [ .]25با این حال کاربرد های موفقیت آمیز این تکنیک در مطالعات متأخر گزارش شده است که در آن ها
با استفاده از روش های آماری-رگرسیونی مانند کمترین مربعات جزئی چندگانه  MPLS5و کمترین مربعات جزئی PLSR6
ارتباط بین وضعیت طیفی خاک و غلظت فلزات سمی بررسی شده است .نمونه ای از این مطالعات در جدول 1آمده است.
چوئی 7و همکارانش در سال  2008پارامترهای طیفی خاک آلوده به یون های فلز سمی را در یک منطقه استخراج نموده
و امکان استفاده از این پارامترها را در تصاویر فراطیفی هایمپ 8گرفته شده از همان منطقه و ترسیم نقشه توزیع فلزات سمی
را مورد بررسی قرار دادند .نسبت باندی  610به  500نانومتر ( )R610,50در محدوده مرئی و مادون قرمز نزدیک ،منطقه جذبی
در  2200نانومتر ( )Area2200و همچنین تقارن ویژگی طیفی در  2200نانومتر ( )Asym2200به ترتیب همبستگی خوبی با
غلظت های سرب ،روی و آرسنیک نشان دادند .نقشه های گرادیانی حاصل از پارامترهای طیفی ،الگوی فضایی مشابهی با نقشه
های گرادیانی ژئوشیمیایی نشان دادند .همچنین به منظور بررسی کاربرد ویژگی های طیفی استخراج شده بر روی تصاویر
هایمپ ،ویژگی های استخراج شده از تصاویر با ویژگی های طیفی حاصل از برداشت های میدانی مرحله قبل مقایسه گردیدند.
 R1344,773و  Area2200حاصل از دو روش طیفی با یکدیگر همبستگی پایینی داشتند در حالی که مقادیر پارامترهایی
همچون عمق طیف در طول موج  500نانومتر ) R1344,778 ،(Depth500و  Area2200به دست آمده از پیکسل های تصویر
با مقادیر همان پارامترهای به دست آمده از اندازه گیری های میدانی ،قابل مقایسه بود .نتایج مطالعه نشان داد که با توسعه
پارامترهای طیفی استخراج شده به تصاویر هایمپ می توان الگوی توزیع فلزات سمی را ترسیم نمود .آن ها همچنین مطالعات
بیشتری به منظور برطرف کردن تفاوت بین تفکیک طیفی و مکانی بین طیف حاصل از برداشت میدانی و تصویر هوایی را الزم
دانستند [.]16
4
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وو 9و همکارانش در سال  2011سه نمونه خاک آلوده را با روش های آنالیز شیمیایی و طیف سنجی انعکاسی مورد بررسی
قرار دادند .آن ها مشاهده کردند که فلزاتی که همبستگی بیشتری با آهن دارند  -در هر کدام از نمونه ها این فلزات متفاوت
بودند  -صحت پیش بینی باالتری دارند در حالی که فلزاتی که همبستگی کمتری با آهن دارند دارای کمترین صحت پیش
بینی در بین سایر عناصر بودند .لذا براساس یافته های آن ها ،ارتباطات بین .یون های فلزی و بررسی تأثیر آن ها بر یکدیگر
می تواند موضوع جالبی برای پژوهش در این زمینه باشد [.]30
همبستگی بین  6عنصر سمی کروم ،مس ،کادمیوم ،سرب ،جیوه و آرسنیک و طیف انعکاسی خاک آلوده به این عناصر
در محدوده طیفی  VNIRو مادون قرمز میانه  MIR10توسط سانگ 11و همکارانش در سال  2012مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس الگوهای همبستگی حاصل  6عنصر سمی مورد مطالعه به دو گروه تقسیم گردیدند As ،Cr -1 :و عناصر مذکور با
این تشکیل دهنده¬های خاک می باشد -2 .گروه دوم که شامل  Pb ،Cdو  Hgمی باشد تنها همبستگی معنادار با محدوده
طیفی مرتبط با مواد آلی نشان  Cuکه ضریب همبستگی منفی قوی با ویژگی های جذبی مرتبط با باندهای طیفی اکسیدهای
آهن ،رس ها و مواد آلی داشته و این موضوع نشان دهنده اتصال قوی می دهد و این موضوع بیانگر اتصال این فلزات به مواد
آلی موجود در خاک است.
جدول -1منتخبی از مطالعات انجام شده به منظور تخمین غلظت فلزات سمی با استفاده
از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک

مرجع

تعداد
نمونه ها

R2

روش رگرسیون

[]32

120

0.65

PLSR

[]31

122

0.455

PLSR

[]33

117

[]26

29

0.92
0.372,
0.598

PLSR

[]31

122

0.302

PLSR

[]20

69

0.88

PLSR

–

[]25

169

0.629

PLSR

[]32

120

0.76

PLSR

[]33

117

0.66

PLSR

[]31

122

0.988

PLSR

[]32

120

0.62

PLSR

[]31

122

0.924

PLSR

–
–28.70
105.00
5–175
–30.99
113.9
–9.60
73.40
–9.100
55.500

SMLR, EMLR12

)(mg/ kg
غلظت
–5.57
47.07
–3.800
16.600
0.6–220
–52.4
1493.8
–0.081
1.441

محل نمونه
برداری

فلز

حومه شهرها

As

دلتا

As

رسوبات رودخانه

As

معادن متروکه

As

دلتا

Cd

دشت سیالبی
نزدیک معادن

Cd

رسوبات دریاچه

Cd

حومه شهرها

Cr

رسوبات رودخانه

Cr

دلتا

Cr

حومه شهرها

Cu

دلتا

Cu
9

Wu
Mid Infrared
11
Song
12
Enter Multiple Linear Regression
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[]33

117

0.72

PLSR

15–575

رسوبات رودخانه

Cu

[]25

169

0.906

PLSR

[]31

122

0.832

PLSR

دلتا

Hg

[]22

105

0.71

PCR

–
–0.030
0.330
0.04–1.26

رسوبات دریاچه

Cu

دلتا

Hg

[]32

120

0.59

PLSR

[]32

120

0.86

PLSR

حومه شهرها

Ni

[]25

169

0.876

PLSR

0.04–1.26
–10.60
57.50
–

حومه شهرها

Hg

رسوبات دریاچه

Ni

[]33

117

Poorly

PLSR

[]31

122

0.681

PLSR

دلتا

Pb

[]32

120

0.66

PLSR

3.3–320
–11.12
89.68
22.30–208

رسوبات رودخانه

Ni

حومه شهرها

Pb

[]25

169

0.814

PLSR

–

رسوبات دریاچه

Pb

[]33

117

0.32

PLSR

[]23

30

0.66

UR

دشت سیالبی

Pb

[]26

29

–, 0.275

SMLR,EMLR

معادن متروکه

Pb

[]20

69

0.9

PLSR

دشت سیالبی

Zn

[]23

30

0.79

UR13

دشت سیالبی

Zn

[]25

169

0.927

PLSR

21–445
–2.480
50.920
–56.8
152.5
–
–73.76
269.53
–

رسوبات رودخانه

Pb

رسوبات دریاچه

Zn

[]33

117

0.59

PLSR

رسوبات رودخانه

Zn

[]32

120

0.62

PLSR

حومه شهرها

Zn

40–2060
–43.90
625.00

بر اساس نتیجه گیری نویسندگان ،روش های رگرسیون تک متغیره و  PLSبرای طیف  VNIRقابلیت پیش بینی
بهتری را در مقایسه با طیف  MIRنشان داده و بنابراین برای تخمین میزان فلزات سمی در خاک کشاورزی مناسب تر می
باشد [.]31
در سال  ،2005وو و همکارانش یک روش سریع به منظور بررسی غلظت جیوه در خاک های کشاورزی منطقه نانجینگ
با استفاده از طیف انعکاسی در محدوده مرئی و مادون قرمز نزدیک پیشنهاد دادند .به منظور باال بردن صحت پیش بینی ،پیش
پردازش های مختلف بر روی داده های طیفی انجام و در نهایت از روش های رگرسیون مؤلفه اصلی 14و تک متغیره برای
تخمین غلظت جیوه استفاده گردید .مدل بهینه با استفاده از روش  PCRبه دست آمد ( .)R=0/69مقایسه سه محدوده طیفی
(1-2/5μm ،0/38-2/5μmو  )0/38-1/1μmنشان داد که بهترین نتایج در محدوده  1-2/5μmبه دست می آید .آنالیز
همبستگی نیز نشان داد که غلظت جیوه با انعکاس خاک همبستگی منفی داشته در حالی که با عمق جذب گوتیت در طول
موج  0/496میکرومتر و کانی های رسی در  2/21میکرومتر دارای همبستگی مثبت می باشد .این موضوع نشان دهنده این
است که جذب جیوه به وسیله کانی های رسی صورت گرفته و لذا تغییرات طیفی آن ها به پیش بینی غلظت فلز جیوه که
فاقد خصوصیات طیفی است کمک می نماید [.]34
Univariate Regression
Principal component analysis
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14

مهندسی سنجش از دور و مدیریت اطالعات مکانی ایران ،شماره  ،6بهار  ،1400ص 1 -12
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

سانگ و همکارانش در سال  2014با تحلیل طیفی نمونه های برداشت شده از خاک و آب منطقه معدنی وان-شنگ
خصوصیات منحصر به فرد آن ها را استخراج نموده و با استفاده از روش روش رگرسیون خطی چندگانه گام به گامSMLR ، 15
مدلی بین این شاخصه های طیفی و محتوای  Cu ،Alو  Crخاک و آب تعیین نمودند .آن ها در ادامه نقشه گرادیانی غلظت
سه فلز مذکور را با استفاده از روش معکوس مسافت وزن دار تعیین نمودند .نتایج حاصل نشان داد که می توان فلزات سمی
موجود در خاک و رودخانه را که ناشی از فعالیت های معدنی هستند ،با استفاده از روش سریع و کم هزینه طیف سنجی
تخمین زد [.]35
عالوه بر بررسی طیفی نمونه های خاک و همچنین تصاویر مربوط به خاک منطقه آلوده ،سنجش از دور می تواند به
عنوان ابزاری برای بررسی ترکیب و وضعیت گیاهانی که در منطقه روییده اند استفاده گردد .نتایج حاصل از این بررسی در
تفسیر وضعیت کانی شناسی و همچنین محتوای فلزی خاک محل رشد گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد .وجود ارتباط بین
پوشش گیاهی ،خاک و نهشته های معدنی زیر آن ،بارها توسط محققان مورد تأکید قرار گرفته است [.]36
کوئیسترا 16در سال  2003همین سال مطالعه ای را انجام داد تا بر اساس آن امکان ارزیابی خصوصیات طیفی خاک
موجود در دشت های سیالبی را – به صورت در جا -و با استفاده از طیف سنجی انعکاسی میدانی پوشش گیاهی بررسی نماید.
نتایج نشان داد که ترکیبی از طیف سنجی میدانی و کالیبراسیون چند متغیره یک رابطه کمی بین مواد آلی و محتوای رس
نتیجه می دهد .این مطالعه پتانسیل روش های چند متغیره برای ترسیم خصوصیات خاک با استفاده از تصاویر اچ آر اس
 HRSرا اثبات می نماید .نویسندگان به این نتیجه رسیدند که استفاده از اطالعات طیفی جزئی برای طبقه بندی رسوبات
موجود در دشت های سیالبی رودخانه بسیار مفید می باشد .آن ها از روش رگرسیون کمترین مربعات جزئی برای اثبات ارتباط
بین طیف انعکاسی خاک -که در شرایط میدانی اندازه گیری شده است -و محتوای مواد آلی و رس خاک استفاده نمودند .بر
اساس یافته های این تحقیق ،اگر چه پاسخ به دست آمده از طیف اندازه گیری شده در محل به درستی آنالیزهای فیزیکی-
شیمیایی نیست ،نتیجه حاصل برای خصوصیت سنجی سریع خاک و کاربردهای سنجش از دور مفید می باشد [.]37
همچنین در سال  2004کوئیسترا مطالعه دیگری به منظور بررسی ارتباط انعکاس گیاهان و غلظت فلزاتی همچون نیکل،
کروم ،مس و سرب در خاک دشت های سیالبی در طول رودخانه های راین و میوز در هلند انجام داد .در مطالعه مذکور طیف
انعکاسی مرئی و مادون قرمز نزدیک با تفکیک باال از گیاهان با استفاده از یک رادیومتر میدانی تهیه شد .دو اندیس گیاهی
شاخص تفاوت گیاهی DVI 17و موقعیت لبه قرمز REP 18به همراه روابط رگرسیونی با استفاده از رگرسیون خطی ساده
محاسبه گردیدند .نتایج مطالعه ،توانایی سنجش از دور را در پایش آلودگی های خاک دشت های سیالبی موجود در زیر پوشش
گیاهی ،با استفاده از پاسخ طیفی آن ها به اثبات رساند .مدل سازی رابطه بین آلودگی خاک و پاسخ طیفی گیاهان ،نتایج
مشابهی را برای  DVIو  REPو همچنین رویکرد تحلیل چند متغیره با استفاده از رگرسیون  PLSنشان داد [.]38
مطالعات مشابهی توسط کلورس 19و همکارانش در دشت های سیالبی آلوده در هلند انجام گردید .تحلیل اندازه گیری
های میدانی طیفی-رادیومتریکی آشکار ساخت که  REPو مشتق اول بهترین پیش بینی کننده های آلودگی فلزات سمی
هستند [ .]39، 40همچنین اسلونکر 20توانست با موفقیت آرسنیک موجود در خاک را با استفاده از خصوصیات طیفی پوشش
چمن موجود در یک محیط آلوده شهری ترسیم نماید [.]41
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نتیجه گیری
با توجه به پیشرفت روز افزون تصویر برداری فراطیفی و افزایش تفکیک پذیری طیفی/مکانی و همچنین امکان استفاده
از دستگاه های طیف سنج پیشرفته ،پیشنهاد می گردد مطالعات بیشتری بر رفتار طیفی خاک آلوده به غلظت های مختلف
فلزات سمی انجام گرفته و همچنین با پردازش تصاویر هوایی /فضایی ،الگوی پراکندگی آن ها در خاک و آب بررسی گردد.
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