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 چکیده

 یموجودات زنده م یگربشر و د یمهم امروز یآن از چالش ها یو خطرها یستز یطمح یآلودگ

 تواند سبب عدم توجه به یم یصنعت یداتو تول یتوسعه فناور یت،جمع یشافزا ینباشد. هم چن

 داشته باشد. یرادر پ یستماکوس یشود و به دنبال آن آلودگ یستز یطمح یمنیا

 یینتع ینسالمت آن ها و همچن یشموجود در خاک و آب با هدف پا یفلزات سم یرو بررس یناز ا

زات غلظت فل ییفضا یعتوز یسنت ی. بررسیدنما یم یمناسب ضرور یو دستورالعمل ها ینقوان

 اریکه به نوبه خود بس یردگ یمتعدد صورت م یشگاهیآزما یزهایو آنال ینمونه بردار طتوس یسم

 کم است. ییو با کارا ینهزمان بر، پر هز

ه کاشاره نمود.  یدورسنج یها یکتوان به تکن یمناطق آلوده، م یشپا یمدرن برا یها یکاز تکن

از  که یکی. است در کمترین زمان ممکنو ینه هز ه بودنبا صرف یکتکن یناستفاده از ا هدف از 

و نا شد.آش یشترب سمیفلزات  یشدر پا یکتکن یناستفاده از ا یچگونگاهداف این پژوهش تا با 

اده استف یستز یطدر مح یفلزات سم یشپا یکه از آن برا یروش و مطالعات یبه بررسهمچنین 

  شود. ینموده اند پرداخته م

 .یشپا ی،فلزات سم ی،سنج یفسنجش از دور، ط :یدیکل واژگان
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 یشسنجش از دور در پا تحلیل و ارزیابی کاربردهای

 فلزات سمی یآلودگ

 62/62/0066تاریخ دریافت: 

 06/60/0066تاریخ پذیرش: 

 62/06/0066: انتشارتاریخ 
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 مقدمه
 ی،البر اساس چگ یفتعار ینکرده اند. ا یشنهادپ هاآن یبرا یادیز یفاز فلزات هستند که تعار یمجموعه ا یرز یفلزات سم

بر  یفاز تعار یاریاست. آنچه بس یدهارائه گرد هابودن آن یسم ینو همچن یمیاییش یاتخصوص یبرخ ی،وزن اتم ی،عدد اتم

که  یباشد. چهار منبع بزرگ و شناخته شده فلزات سم یگروه از فلزات م ین( اg.cm5-0<) یباال یآن توافق دارند چگال یرو

 [:0در ارتباط هستند عبارتند از ] یانسان یهایتبا فعال یماًمستق

 .گرددیم یجادا یمعدنکار یهایت( که در اثر فعالAMD) معدن یدیزهاب اس -0

 0یصنعت آبکار -6

  یزغال یهابا سوخت یانرژ یدتول -0

 باطله یدآن و تول یو فراور یوماوران یهمراه با معدنکار یهسته ا یهایتفعال -0

ساخت  ،یکاغذ ساز ی،ساز یباطر ی،دباغ یمیایی،به کود ش توانیم نمایندیم یجادرا ا ینوع آلودگ ینکه ا یعصنا یراز سا

 [.6و ... اشاره نمود ] هاحشره کش

مده ع یلحضور دارند. دو دل یعتساده در طب یهایونفوق به صورت کات یهایتشده توسط فعال یجاداز فلزات ا بسیاری

 [:0عبارت است از ] یآب یهابه حذف فلزات از محلول یلتما یبرا

 (یطیمح یستآنها )جنبه ز یتحذف سم -0

 (یفلزات ارزشمند )جنبه اقتصاد یابیباز -6

طق ساکنان منا یاست، چرا که خاک و آب آلوده بر سالمت یتبا اهم یموضوع یستز یطدر مح یسمو انتشار فلزات  توزیع

 ک،یو سالمت جانداران مضر بوده )مانند کروم، سرب، آرسن یستز یطمح یفلزات برا یناز ا یگذارد. برخ یم یمنف یراطراف تأث

 ین[. ا0مضر هستند ] یگربه جهات د یگرد ی( و برخیشده )مانند سرب و رو گیسبب خورد هااز آن ی(، برخیوهو ج یومکادم

 را متوجه خود ساخته یاریبس یهاینگران یعتدر طب یو ماندگار یاهانبه حضور در ساختار گ یلتما یت،سم یلفلزات به دل

 اند.

 یوم،تلور ،یکآرسن یوم،ز: کروم، کبالت، کادمعبارتند ا نمایندیم یجادرا ا ینگران یشترینعنصر که ب 06اروپا  یهنظر اتحاد از

روم، مس ک یکل،الزم هستند )ن انسان یکم برا یاربس یزانعناصر به م یناز ا یو مس. برخ یرو یوه،منگنز، ج یکل،قلع، سرب، ن

کبد  و هایهو سرب(، کل یکآرسن یوه،)ج یاعصاب مرکز یستمبر س یابوده و  یسم یاسرطان زا  یهکه بق یو کبالت(، در حال

 یهو تصف یص[.تشخ0] رسانندیم یب( آسیکلکروم و ن یوم،)کادم هادندان یا(، پوست، استخوان و یوهسرب و جیوم، )مس، کادم

 زهاییمنظم و آنال یها یریبر اساس نمونه گ یآلودگ یها یژگیغلظت و و یی،فضا یعتوز یین، تع یشمستلزم پا یآلودگ

است و  ینهو پر هز یروقت گ یار[ بوده که بس5-2] ین آماریزم یابیدرون یبا روش ها یطحم یوستهو بررسی پ یشگاهیآزما

 یدر الگو یاریبس ییراتبا گذر زمان تغ یندهد. عالوه بر ا یخاص را به ما م یراجع به نقطه و زمان یتنها اطالعات محدود

 [.7]ید آ یمواد به وجود م ینو غلظت ا یپراکندگ

مرسوم داشته و بدون تماس و  یزو آنال ینمونه بردار یروش ها یگزینیدر جا ییباال یلکه پتانس ییها یاز فناور یکی

 گسترش یشپا یرامونکه پ یمطالعات یناز مهمتر یمقاله برخ ینگردد، سنجش از دور است. در ا یاجرا م ینهکم هز یاربس

 .یردگ یقرار م یمورد بررسصورت گرفته است،  ینیو فرا زم ینیبا کمک سنجش از دور زم یفلزات سم

 

 :بحث و روش تحقیق

 یفلزات سم یعتوز یشسنجش از دور و پا

سنجش از دور دانشی است که با اندازه گیری از فاصله دور و بدون تماس فیزیکی، اطالعات ارزنده ای را نسبت به اشیاء 

گردد. در دور سنجی،  یم یمتقس ییفضا( و یفی)ط ینیو پدیده های زمین ارائه می دهد و به دو گروه سنجش از دور زم

کنند دریافت و پس از تجزیه و  یالکترو مغناطیس که به اجسام برخورد م اجاطالعات از طریق اندازه گیری و ثبت انعکاس امو

                                                           
1 Electroplating 
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 یو ابزارها یکساشعه ا ی، رادار، تکنولوژ6یدارمانند ل ییها یوهروش از ابزارها و ش ینالزم استخراج می شود. در ا یجتحلیل، نتا

 یسالکترومغناط یفط -نانومتر 6566تا  066 ینطول موج ب -از یموارد قسمت یاریحال در بس ینگردد، با ا یاستفاده م یصوت

شود. در برخورد امواج الکترومغناطیس با هر پدیده سه عمل انعکاس، جذب و  یمطالعه م یدهمنعکس گرد یاءکه توسط اش

یک به طول موج انرژی تابیده و نیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن پدیده بستگی دارد.  عبور صورت می گیرد که میزان هر

 قیکه از طر یدآ یانعکاس امواج از اجسام به صورت نمودار نشان داده شوند در اصطالح منحنی بازتاب طیفی به دست م اگر

 یتبه منظور شناخت، خصوص یاتیاطالعات ح ینمدر تأ یسابقه طوالن ینمود. دورسنج یتوان ویژگی های طیفی را بررس یآن م

به صورت  یدهستند که با یها فلزات سم یآلودگ ینا ین[. از جمله مهمتر0دارد] یطیمح یستز یها یو حذف آلودگ یسنج

 . یرندقرار گ یشمورد پا یوستهپ

 

 (یسنج یف)ط ینیسنجش از دور زم

 یفمورد استفاده قرار گرفته ط یا یندهبه طور فزا ید،جد یابزار اساسی مطالعات سنجش از دور که با توسعه ابزارها

ه ب یو ستاره شناس یمیدر ش یبا ماده بوده و به طور گسترده ا یواکنش انرژ یریعلم اندازه گ یسنج یفاست. ط یسنج

ررسی و در ب انیاهبر طیف بازتابی گ یفلزات سم یرتأث ییابتدا تحقیقاتمنظور شناخت مواد مورد استفاده قرار می گیرد. در 

 [.2-06استفاده گردیده اند ] یطیمح یستز یها یو و پایش آلودگ یمعدن یها ییجو یپ

 یند که از نوعهست ییابزارها یمتفاوت برا ینام ها یهمگ یومتراسپکتروراد یااسپکترومتر، اسپکتروفتومتر، اسپکتروگراف 

انعکاس  زانیمتفاوت استفاده نموده و م یجداگانه با طول موج ها ینور به اجزا یهبه منظور تجز یکیاپت-الکترو یلهوس یامنشور 

 .یرندگ یهدف اندازه م طحس یکو جذب آن طول موج ها را از 

مقایسه با روش های سنتی، طیف سنجس مزایای متعددی دارد که از آن جمله می توان به ارزان و غیر مخرب بودن،  در

 یدانی،و م یشگاهیآزما یطاجرا در دو مح یتقابل یش،آزما یکبا  یاتاز خصوص یاریبس یریاندازه گیری سریع و مکرر، اندازه گ

 یبرا یدیمضر که خود تهد یمیاییش یو عدم احتیاج به مواد و واکنشگرها نیو زما ییروش از نظر فضا یجهبودن نت یوستهپ

 [.00روند، اشاره کرد ] یبه شمار م یستز یطمح

 یآهن، کان یدهای(، عموماً به حضور اکسnm6566-056) یک/مادون قرمز نزدیمرئ یفیجذب خاک در محدوده ط میزان

 یمرئ یفدر محدوده ط -یتمانند گوت -آهن در خاک یدهایاز اکس یاری[. بس06وابسته است ] یآب و مواد آل ی،رس یها

(nm706-056و مادون قرمز طول موج کوتاه و نزد )یک (nm066-706دارا )ی[. کان00اشند ]ب یم یجذب یاتخصوص ی 

( nm 6566-0066طول موج بلند ) یکمادون قرمز نزد یفی، در محدوده ط3COو  OH ،O2Hحضور  یلبه دل یزن یرس یها

 [.00شاخص دارند ] یفیط یاتخصوص یبرخ

/ مادون قرمز یمرئ یفیتوانند در محدوده ط یمس، کبالت و کروم( در دو صورت م یکل،از عناصر واسطه )مانند ن بعضی

 یتالیاورب یهدر ال -6( و mg.kg 0666-1باال باشد )باالتر از  یارغلظت آن ها بس -0نشان دهند:  یانعکاس یاتخصوص یکنزد

d سطح  یرد،گ یقرار م یخاص یطعنصر واسطه در شرا یکاتم  ین است که وقتیموضوع ا ینا یل[. دل05اشباع باشند ] یرغ

 یسکترومغناطال یانرژ ینشود و بنابرا یتر به سطح باالتر شکسته م یینالکترون از سطح پا یکبا انتقال  d یها یتالاورب یانرژ

 [.00گردد ] یجذب م

 یفیط یاتخصوص ینانومتر دارا 006و  206 یکروم و مس در طول موج ها mg.kg00666-1 باالتر از  یغلظت ها در

ناطق م یاریرخ داده و در بس یو صنعت یتنها در مناطق به شدت آلوده معدن یفلزات سم یغلظت باال ینحال ا ینهستند. با ا

 فییموجود در خاک، آن ها مشخصه ط یبودن غلظت فلزات سم یینپا رتقرار دارد. در صو یینپا یارغلظت در حدود بس یرمقاد

 ژگییغلظتشان در خاک با استفاده از و یممعناست که سنجش مستق ینبه ا یننداشته و ا یک/مادون قرمز نزدیدر محدوده مرئ

 [.00سخت است ] یارخاک بس یفیط یها

                                                           
2 LiDAR (Light Detection And Ranging) 
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وانند ت یم یهستند، اما به راحت یفیط یژگیفاقد و -یینمتوسط تا پا های غلظت با–موجود در خاک  یفلزات سم اگرچه

 یم R)که  ROH یدروکسیل( بر سطوح هM+) یفلز یها یون[. کات05متصل شوند ] یآهن، رس ها و مواد آل یدهایبه اکس

 گردند: یم یرجذبز یقها باشد( به طر یو ...در سطوح کان Al ،Fe ،Mn ،Siتواند 

(0)  
  + H+= RO − M2+ROH + M 

 

آهن( در  یدهای)مانند اکس RO یشو افزا ROH یزانباعث کاهش در م یفلزات سم یها یونکات یشافزا یجه،نت در

شده و کمپلکس  یبخاک ترک یبا مواد آل یفلزات سم ین[. عالوه بر ا02،07گردد ] یم یدهاو اکس یرس یها یسطوح کان

با غلظت رس ها،  یکیموجود در خاک ارتباط نزد یغلظت فلزات سم ین(. بنابرا0دهند )شکل  یمیل را تشک یفلز یها

 [.00آمده است( ] 00مرجع در  یلخاک به تفص یو مواد آل یفلزات سم ینخاک دارد )ارتباط ب یآهن و مواد آل یدهایاکس

آن وجود دارد، غلظت فلزات  یفیط یها یژگیموجود در خاک با و یفلزات سم ینکه ب یبا استفاده از ارتباط بنابراین

د و همکارانش مور یوتوسط ل یبه خوب یغلظت فلزات سم ینتخم یممستق یرغ یزم[. مکان66-66زد ] ینتوان تخم یرا م یسم

 یخاک با استفاده از داده ها یمقدار مواد آل ینبه منظور تخم ی[. در مطالعه آن ها در ابتدا مدل7استفاده قرار گرفته است ]

دو  یباز ترک یتساخت. در نها ینخاک را مع یو مواد آل یغلظت فلزات سم ین. سپس مدل دوم ارتباط بیدگرد یجادا یفیط

ور به منظ یاریمطالعات بس ر. پس از آن، دیدگرد یینخاک تع یفیبا استفاده از اطالعات ط یزات سممدل مذکور، غلظت فل

 یلزات سمف ینآن ها، ارتباط ب یفیط یاتبا استفاده از خصوص یغلظت فلزات سم یممستق یرینمودن روش اندازه گ یگزینجا

 ی[ موجود در خاک مورد بررس05،66،62،67،60] یرس یها یکان یا[، و 66،65] ی[، مواد آل05،66،60،60آهن ] یدهایو اکس

که نقش پل ارتباط دهنده  یعامل ی،رس یها یآهن و کان یدهایاکس ی،همچون مواد آل یعوامل یانن حال از میقرار گرفت. با ا

 ینکند. ا یفرق م یگرمنطقه به منطقه د یکبوده و از  یتکامالً وابسته به موقع ید،نما یم یفارا ا یانعکاس یفو ط یفلزات سم

خاک امکان دارد در مناطق مختلف  یفیط یها یژگیبا استفاده از و یغلظت فلزات سم ینتخم یزمبدان معناست که مکان

 متفاوت باشد.
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 [11خاک ] یو مواد آل یفلز یها یونکات ینکمپلکس متفاوت ب یلتشک یواکنش ها -1شکل 

 

 ینیفرازم سنجش از دور

 نمود و یهته ینمتعدد با فواصل مع یرقرار داده و تصاو یشرا مورد پا یعیتوان مناطق وس یم یبا استفاده از دورسنج

به عنوان  یی/فضاییتوان از سنجش از دور هوا یرو م ینکم ثبت کرد. از ا ینهو با هز ینو روت یوستهرا به طور پ ینیزم ییراتتغ

 بهره برد. -یطیمح یستز یها یشاز جمله پا -یستز یطمربوط به مح یلمسا یلمهم و متعارف در تحل یابزار
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مختلف  یمختلف در زمان ها یدر فراهم آوردن نماها ییباال ییتوانا دوربرجا، سنجش از  یریاندازه گ یبر خالف روش ها

 ییراتتغ یشو پا یمبه منظور ترس ینهروش کم هز یک ییرو سنجش از دور فضا یندارد. از ا یطیمح یستز یاز پارامترها

 است. یماهواره ا ویراز تصا یزمان یها یبه کمک سر یعمناطق وس یطیمح

تا باال  متوسط ییفضا یکبا قدرت تفک یماهواره ا یررا با استفاده تصاو یو منطقه ا یمحل یها یاسدر مق یعلم تحقیقات

 یررستوانند در ب یکه م -باال یفیط یکبا قدرت تفک یریتصاو یجادقدرت ا فییفراط یتوان آسان تر انجام داد. حسگرها یم

 یها یبه منظور بررس یزباال ن یزمان یکتفکبا  یربرداریتصو ین. همچنرندرا دا -موثر باشند یطیمح یستز یطشرا یقدق

 . یرندگ یمورد استفاده قرار م یزمان ییراتتغ

در دورسنجی، اطالعات از طریق اندازه گیری و ثبت انعکاس امواج الکترومغناطیس جو و سطح به وسیله سنجنده ای که 

ه دریافت و پس از تجزی -بر اساس منبع انرژی به دو دسته فعال و غیر فعال تقسیم می شوند -بر روی ماهواره ها تعبیه شده 

 می شود. و تحلیل قرار دادن، اطالعات الزم استخراج 

جمع آوری و ثبت و پردازش تا ارائه اطالعات قابل استفاده  مراحلفرایند ثبت و پردازش تصاویر دورسنجی بر اساس 

 کاربران، به دو روش عکسبرداری و جاروب کردن می باشد.

 

 برخی از مطالعات انجام شده

از مطالعات سنجش از دور بوده  یاریخطرناک، موضوع بس یدمواد زا یبا توجه به قرار گرفتن در طبقه بند یفلزات سم

تجمع  یمکان ها یها یندهآال ینمعموالً به عنوان اول یو رو یکآرسن یوم،سرب، سلن یوم،همچون کادم یاند. فلزات سم

 سنجش از دور است. یکاربردها یناز مهمتر یکیم آن ها یو ترس یص[ و تشخ62خطرناک شناخته شده ] های¬باطله

گزارش نمود در سال  0VNIRSموجود در خاک را با استفاده از  یغلظت فلزات سم یحصح ینمطالعه که تخم ناولی

در مطالعات متأخر گزارش شده است که در آن ها  یکتکن ینا یزآم یتموفق یحال کاربرد ها ین[. با ا65منتشر شد ] 0227

 5PLSR یمربعات جزئ ینو کمتر 0MPLSچندگانه  یجزئ بعاتمر ینمانند کمتر یونیرگرس-یآمار یبا استفاده از روش ها

 آمده است. 0مطالعات در جدول یناز ا یشده است. نمونه ا یبررس یخاک و غلظت فلزات سم یفیط یتوضع ینارتباط ب

منطقه استخراج نموده  یکرا در  یفلز سم یها یونخاک آلوده به  یفیط یپارامترها 6660و همکارانش در سال  2چوئی

 یفلزات سم یعنقشه توز یمگرفته شده از همان منطقه و ترس 7یمپها یفیفراط یرپارامترها را در تصاو ینو امکان استفاده از ا

 یمنطقه جذب یک،و مادون قرمز نزد ی( در محدوده مرئ610,50Rنانومتر ) 566به  206 یقرار دادند. نسبت باند یرا مورد بررس

با  یخوب یهمبستگ یب( به ترت2200Asymنانومتر ) 6666در  یفیط یژگیتقارن و ین( و همچن2200Areaانومتر )ن 6666در 

ا نقشه ب یمشابه ییفضا یالگو یفی،ط یحاصل از پارامترها یانیگراد ینشان دادند. نقشه ها یکآرسن و یسرب، رو یغلظت ها

 یرصاوت یاستخراج شده بر رو یفیط یها یژگیکاربرد و یبه منظور بررس یننشان دادند. همچن یمیاییژئوش یانیگراد یها

 یدند.گرد یسهمرحله قبل مقا یدانیم یحاصل از برداشت ها یفیط یها یژگیبا و یراستخراج شده از تصاو یها یژگیو یمپ،ها

1344,773R  2200وArea ییاپارامتره یرکه مقاد یداشتند در حال یینیپا یهمبستگ یکدیگربا  یفیحاصل از دو روش ط 

 یرتصو یها یکسلبه دست آمده از پ Area2200و  Depth ،1344,778R)500(نانومتر  566در طول موج  یفهمچون عمق ط

مطالعه نشان داد که با توسعه  یجبود. نتا یسهقابل مقا یدانی،م یها یریبه دست آمده از اندازه گ یهمان پارامترها یربا مقاد

العات مط یننمود. آن ها همچن یمرا ترس یفلزات سم یعتوز یتوان الگو یم یمپها یراستخراج شده به تصاو یفیط یپارامترها

را الزم  ییهوا ریو تصو یانیدحاصل از برداشت م یفط ینب یو مکان یفیط یکتفک ینبه منظور برطرف کردن تفاوت ب یشتریب

 [.02دانستند ]

                                                           
3 Visible and Near Infrared 
4 Multiple Partial Least Square 
5 Partial Lest Square Regression 
6 Choe 
7 Hymap 
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 یمورد بررس یانعکاس یسنج یفو ط یمیاییش یزآنال یسه نمونه خاک آلوده را با روش ها 6600و همکارانش در سال  0وو

 فلزات متفاوت یندر هر کدام از نمونه ها ا -با آهن دارند  یشتریب یکه همبستگ یقرار دادند. آن ها مشاهده کردند که فلزات

 یشت پصح ینکمتر یبا آهن دارند دارا یکمتر یکه همبستگ یکه فلزات یلدارند در حا یباالتر ینیب یشصحت پ -بودند 

 یکدیگر آن ها بر یرتأث یو بررس یفلز یها یون. ینآن ها، ارتباطات ب یها یافتهعناصر بودند. لذا براساس  یرسا یندر ب ینیب

 [.06باشد ] ینهزم ینپژوهش در ا یبرا یتواند موضوع جالب یم

عناصر  ینخاک آلوده به ا یانعکاس یفو ط یکو آرسن یوهسرب، ج یوم،کروم، مس، کادم یعنصر سم 2 ینب همبستگی

قرار گرفت.  یمورد بررس 6606و همکارانش در سال  06توسط سانگ 2MIR یانهو مادون قرمز م VNIR یفیدر محدوده ط

و عناصر مذکور با  Cr ،As -0: یدندگرد یمتقس گروهمورد مطالعه به دو  یعنصر سم 2حاصل  یهمبستگ یبر اساس الگوها

معنادار با محدوده  یباشد تنها همبستگ یم Hgو  Cd ،Pbگروه دوم که شامل  -6باشد.  یخاک م های¬دهنده یلتشک ینا

 دهاییاکس یفیط یمرتبط با باندها یجذب یها یژگیبا و یقو یمنف یهمبستگ یبکه ضر Cuنشان  یمرتبط با مواد آل یفیط

فلزات به مواد  یناتصال ا یانگرموضوع ب یندهد و ا یم یموضوع نشان دهنده اتصال قو ینداشته و ا یآلرس ها و مواد  آهن،

 موجود در خاک است. یآل
 

 با استفاده  یغلظت فلزات سم یناز مطالعات انجام شده به منظور تخم یمنتخب -1جدول

 یکو مادون قرمز نزد یمرئ یسنج یفاز ط
 

 فلز
محل نمونه 

 برداری

(mg/ kg) 
 غلظت

 2R روش رگرسیون
تعداد 

 نمونه ها
 مرجع

As حومه شهرها 
5.57–

47.07 
PLSR 0.65 120 [06] 

As دلتا 
3.800–

16.600 
PLSR 0.455 122 [00] 

As 220–0.6 رسوبات رودخانه PLSR 0.92 117 [00] 

As معادن متروکه 
52.4–

1493.8 
00SMLR, EMLR 

0.372, 

0.598 
29 [62] 

Cd دلتا 
0.081–

1.441 
PLSR 0.302 122 [00] 

Cd 
دشت سیالبی 

 نزدیک معادن
– PLSR 0.88 69 [66] 

Cd رسوبات دریاچه – PLSR 0.629 169 [65] 

Cr حومه شهرها 
28.70–

105.00 
PLSR 0.76 120 [06] 

Cr 175–5 رسوبات رودخانه PLSR 0.66 117 [00] 

Cr دلتا 
30.99–

113.9 
PLSR 0.988 122 [00] 

Cu حومه شهرها 
9.60–

73.40 
PLSR 0.62 120 [06] 

Cu دلتا 
9.100–

55.500 
PLSR 0.924 122 [00] 

                                                           
8 Wu 
9 Mid Infrared 
10 Song 
11 Enter Multiple Linear Regression 
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Cu 575–15 رسوبات رودخانه PLSR 0.72 117 [00] 

Cu رسوبات دریاچه – PLSR 0.906 169 [65] 

Hg دلتا 
0.030–

0.330 
PLSR 0.832 122 [00] 

Hg 1.26–0.04 دلتا PCR 0.71 105 [66] 

Hg  1.26–0.04 شهرهاحومه PLSR 0.59 120 [06] 

Ni حومه شهرها 
10.60–

57.50 
PLSR 0.86 120 [06] 

Ni رسوبات دریاچه – PLSR 0.876 169 [65] 

Ni 320–3.3 رسوبات رودخانه PLSR Poorly 117 [00] 

Pb دلتا 
11.12–

89.68 
PLSR 0.681 122 [00] 

Pb 208–22.30 حومه شهرها PLSR 0.66 120 [06] 

Pb رسوبات دریاچه – PLSR 0.814 169 [65] 

Pb 445–21 رسوبات رودخانه PLSR 0.32 117 [00] 

Pb دشت سیالبی 
2.480–

50.920 
UR 0.66 30 [60] 

Pb معادن متروکه 
56.8–

152.5 
SMLR,EMLR –, 0.275 29 [62] 

Zn دشت سیالبی – PLSR 0.9 69 [66] 

Zn دشت سیالبی 
73.76–

269.53 
06UR 0.79 30 [60] 

Zn رسوبات دریاچه – PLSR 0.927 169 [65] 

Zn 2060–40 رسوبات رودخانه PLSR 0.59 117 [00] 

Zn حومه شهرها 
43.90–

625.00 
PLSR 0.62 120 [06] 

 

 ینیب یشپ یتقابل VNIR یفط یبرا PLSو  یرهتک متغ یونرگرس یروش ها یسندگان،نو یریگ یجهبر اساس نت

 یمناسب تر م یدر خاک کشاورز یفلزات سم یزانم ینتخم یبرا یننشان داده و بنابرا MIR یفبا ط یسهرا در مقا یبهتر

 [.00باشد ]

 ینگمنطقه نانج یکشاورز یدر خاک ها یوهغلظت ج یبه منظور بررس یعروش سر یک، وو و همکارانش 6665سال  در

 یشپ نی،یب یشدادند. به منظور باال بردن صحت پ یشنهادپ یکو مادون قرمز نزد یدر محدوده مرئ یانعکاس یفبا استفاده از ط

 یبرا یرهو تک متغ 00یمؤلفه اصل یونرگرس یاز روش ها یتانجام و در نها یفیط یداده ها یمختلف بر رو یپردازش ها

 یفیسه محدوده ط یسه(. مقاR=22/6به دست آمد ) PCRبا استفاده از روش  ینهمدل به .یداستفاده گرد یوهغلظت ج ینتخم

(μm5/6-00/6 ،μm5/6-0 وμm0/0-00/6) در محدوده  یجنتا یننشان داد که بهترμm5/6-0 یزد. آنالیآ یبه دست م 

ر طول د یتکه با عمق جذب گوت یداشته در حال یمنف یبا انعکاس خاک همبستگ یوهنشان داد که غلظت ج یزن یهمبستگ

 ینموضوع نشان دهنده ا ینباشد. ا یمثبت م یهمبستگ یدارا یکرومترم 60/6در  یرس یها یو کان یکرومترم 022/6موج 

که  وهیغلظت فلز ج ینیب یشآن ها به پ یفیط ییراتگرفته و لذا تغ رتصو یرس یها یکان یلهبه وس یوهاست که جذب ج

 [. 00] یدنما یاست کمک م یفیط یاتفاقد خصوص

                                                           
12 Univariate Regression 
13 Principal component analysis 
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شنگ -وان یبرداشت شده از خاک و آب منطقه معدن ینمونه ها یفیط یلبا تحل 6600و همکارانش در سال  سانگ

 SMLR،  00چندگانه گام به گام یخط یونمنحصر به فرد آن ها را استخراج نموده و با استفاده از روش روش رگرس یاتخصوص

 غلظت یانینمودند. آن ها در ادامه نقشه گراد یینخاک و آب تع Crو  Al ،Cu یو محتوا یفیط یشاخصه ها ینا ینب یمدل

 یتوان فلزات سم یحاصل نشان داد که م یجنمودند. نتا یینسه فلز مذکور را با استفاده از روش معکوس مسافت وزن دار تع

 یسنج طیف ینهو کم هز یعهستند، با استفاده از روش سر یمعدن یها یتاز فعال یموجود در خاک و رودخانه را که ناش

 [.05زد ] ینتخم

تواند به  یمربوط به خاک منطقه آلوده، سنجش از دور م یرتصاو ینخاک و همچن ینمونه ها یفیط یعالوه بر بررس 

در  یسبرر ینحاصل از ا یجاند استفاده گردد. نتا ییدهکه در منطقه رو یاهانیگ یتو وضع یبترک یبررس یبرا یعنوان ابزار

 ین. وجود ارتباط بیردگ یرد استفاده قرار ممو یاهانمحل رشد گ اکخ یفلز یمحتوا ینو همچن یشناس یکان یتوضع یرتفس

 [.02قرار گرفته است ] یدآن، بارها توسط محققان مورد تأک یرز یمعدن یخاک و نهشته ها یاهی،پوشش گ

خاک  یفیط یاتخصوص یابیرا انجام داد تا بر اساس آن امکان ارز یسال مطالعه ا ینهم 6660در سال  05کوئیسترا

. یدنما یبررس یاهیپوشش گ یدانیم یانعکاس یسنج یفده از طاستفا با و -جا در صورت به –را  یالبیس یموجود در دشت ها

رس  یتواو مح یمواد آل ینب یرابطه کم یک یرهچند متغ یبراسیونو کال یدانیم یسنج یفاز ط یبینشان داد که ترک یجنتا

 اچ آر اس یرخاک با استفاده از تصاو یاتخصوص یمترس یبرا یرهچند متغ یروش ها یلمطالعه پتانس یندهد. ا یم یجهنت

HRS رسوبات  یبند هطبق یبرا یجزئ یفیکه استفاده از اطالعات ط یدندرس یجهنت ینبه ا یسندگان. نویدنما یرا اثبات م

باط اثبات ارت یبرا یمربعات جزئ ینکمتر یونباشد. آن ها از روش رگرس یم یدمف یاررودخانه بس یالبیس یموجود در دشت ها

و رس خاک استفاده نمودند. بر  یمواد آل یو محتوا -شده است یریاندازه گ یدانیم یطکه در شرا -خاک یانعکاس یفط ینب

 -ییزیکف یزهایآنال یشده در محل به درست یریاندازه گ یفاگر چه پاسخ به دست آمده از ط یق،تحق ینا یها یافتهاساس 

 [.07باشد ] یم یدسنجش از دور مف یخاک و کاربردها یعسر یسنج یتخصوص یحاصل برا یجهنت یست،ن یمیاییش

 یکل،همچون ن یو غلظت فلزات یاهانارتباط انعکاس گ یبه منظور بررس یگریمطالعه د یستراکوئ 6660در سال  همچنین

 یفه مذکور طدر هلند انجام داد. در مطالع یوزو م ینرا یدر طول رودخانه ها یالبیس یکروم، مس و سرب در خاک دشت ها

 یاهیگ یسشد. دو اند یهته یدانیم یومترراد یکبا استفاده از  یاهانباال از گ یکبا تفک یکو مادون قرمز نزد یمرئ یانعکاس

ساده  یخط یونبا استفاده از رگرس یونیبه همراه روابط رگرس REP 07لبه قرمز یتو موقع DVI 02یاهیشاخص تفاوت گ

وشش پ یرموجود در ز یبیالس یخاک دشت ها یها یآلودگ یشسنجش از دور را در پا ییمطالعه، توانا یج. نتایدندمحاسبه گرد

 یجتان یاهان،گ یفیخاک و پاسخ ط یآلودگ ینرابطه ب یآن ها به اثبات رساند. مدل ساز یفیبا استفاده از پاسخ ط یاهی،گ

 [.00نشان داد ] PLS یونبا استفاده از رگرس یرهچند متغ یلتحل یکردرو ینو همچن REPو  DVI یرا برا یمشابه

 یریاندازه گ یل. تحلیدآلوده در هلند انجام گرد یالبیس یو همکارانش در دشت ها 00توسط کلورس یمشابه مطالعات

 یفلزات سم یآلودگ یکننده ها ینیب یشپ ینو مشتق اول بهتر REPآشکار ساخت که  یومتریکیراد-یفیط یدانیم یها

 پوشش یفیط یاتموجود در خاک را با استفاده از خصوص یکآرسن یتتوانست با موفق 02اسلونکر همچنین[. 02، 06هستند ]

 [.00] یدنما یمترس یآلوده شهر یطمح یکچمن موجود در 
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ان استفاده امک ینو همچن ی/مکانیفیط یریپذ یکتفک یشو افزا یفیفراط یبردار یرروز افزون تصو یشرفتبا توجه به پ

مختلف  یخاک آلوده به غلظت ها یفیبر رفتار ط یشتریگردد مطالعات ب یم یشنهادپ یشرفته،سنج پ یفط یاز دستگاه ها

 .رددگ یآن ها در خاک و آب بررس یپراکندگ یالگو فضایی،/ ییهوا یربا پردازش تصاوهمچنین انجام گرفته و  یفلزات سم
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