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Non-destructive Measurement of Pesticide Residues in Agricultural
Products using Vis/NIR Spectroscopy and Chemometrics
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Abstract- In this research, the feasibility of using visible/near-infrared (Vis/NIR) spectroscopy combined with chemometrics
was assessed for measurement of pesticide residues in agricultural products (a case study on Diazinon in greenhouse
cucumber). Partial least squares (PLS) regression models were developed based on chemical reference measurements and the
spectral information of the samples in 450-1000nm after performing different pre-processing methods. Results indicated that
Vis/NIR spectroscopy combined with chemometrics have satisfactorily the potential for fast and non-destructive
measurement of Diazinon residue in cucumber samples. Best prediction results were achieved with PLS model developed
based on the combination of pre-processing methods of multiplicative scatter correction (MSC) and first derivative (D1)
(rcv=0.91, SECV=3.22).
Keywords: Visible/Near-Infrared Spectroscopy, Pesticide Residues, Chemometrics, Non-destructive
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 -0مقدمه
باقیمانده سموم شیمیایی در محصوالت کشاورزی و
غذایی که نتیجه مستقیم سمپاشیهای مکرر ،نابجا و بیش
از حد محصول در دوران رشد است ،سالمت مصرفکننده
را به طور جدی تهدید میکند .بنابراین ،شناسایی و تعیین
باقیمانده سموم در محصوالت (به ویژه میوهها و سبزیها
که مصرف تازهخوری دارند) با هدف تضمین سالمت،
ایمنی و کیفیت محصول ،از اهمیت ویژهای برخوردار
است .از سوی دیگر ،روشهای مرسوم برای اندازهگیری
باقیمانده سموم مشکل ،مخرب ،پرهزینه و زمانبر هستند
و نیاز مبرم به یک روش غیر مخرب ،ساده ،سریع،
کمهزینه ،و ناآالینده برای این منظور وجود دارد ].[۳
اسپکتروسکوپی فرو سرخ نزدیک ) (NIRکه از
پرکاربردترین روشهای غیر مخرب در آنالیزهای غذایی و
کاربردهای کشاورزی است؛ به تازگی برای شناسایی و
تعیین باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی مورد
توجه پژوهشگران قرار گرفته است ] .[3 ،6 ،2 ،4 ،2 ،3در
این پژوهش پس از اینکه از توانایی فیزیکی روش
اسپکتروسکوپی مرئی /فروسرخ نزدیک ) (Vis/NIRبرای
تشخیص غیر مخرب باقیمانده سم دیازینون در محصول
خیار با مقایسه طیفهای جذبی سم ،نمونههای فاقد و
دارای باقیمانده سم با غلظتهای مختلف اطمینان حاصل
شد ][۳؛ به منظور بررسی توانایی کمّی روش در تشخیص
باقیمانده سم ،آنالیزهای چندمتغیره مبتنی بر دادههای
طیفی و اندازهگیریهای شیمیایی تعیین باقیمانده سم
مد نظر قرار گرفت.

شکل  :۳طیفهای جذبی  Vis/NIRنمونههای خیار فاقد و دارای
باقیمانده سم دیازینون با غلظتهای مختلف

نمونههای خیار پس از انجام اندازهگیریهای طیفی
 ،Vis/NIRبه منظور تعیین میزان باقیمانده سم دیازینون
موجود در آنها مورد اندازهگیریهای شیمیایی مرجع
شامل عصارهگیری و تزریق به دستگاه کروماتوگرافی گازی
) (GCقرار گرفتند و مقادیر باقیمانده سم مربوط به هر
نمونه یادداشت شد .دستگاه  GCاستفادهشده برای این
منظور مدل  A3991و مجهز به آشکارساز یونیزاسیون
شعلهای ( )FIDبود .پیش از انجام اندازهگیریهای مربوط
به نمونهها ،دیازینون استاندارد ( 99/2درصد خلوص) به
دستگاه تزریق و پیک مربوط به آن شناسایی شد .جدول
 ۳دادههای آماری مربوط به مقادیر باقیمانده سم در همه
نمونهها را نشان میدهد.

موادوروشها

-2
تعداد  ۳31نمونه خیار از یک گلخانه در اطراف شهر کرج
برداشت و به منظور دستیابی به غلظتهای مختلف
باقیمانده سم در محصول ،با سم دیازینون  61درصد
) (C12H21N2O3PSآلوده شدند .به این ترتیب که ،محلول
سم دیازینون با غلظت  ۳به  211تهیه و تعدادی از
نمونهها به مدت یک ساعت در آن غوطهور و تعداد دیگری
با آن به صورت اسپری سمپاشی شدند .بخشی از نمونهها
نیز بدون هیچگونه سمپاشی به عنوان نمونههای فاقد سم
مورد استفاده قرار گرفتند.

جدول  :۳دادههای آماری نمونهها از نظر باقیمانده دیازینون
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سپس آزمونهای اسپکتروسکوپی  Vis/NIRروی همه
نمونههای خیار با استفاده از یک اسپکترومتر مدل
 USB2000مجهز به آشکارساز نوع  CCDبا قدرت تفکیک
 ،۳/2 nmمنبع نور هالوژن -تنگستن مدل  LS-1با توان
خروجی  6/2وات ،و یک کاوشگر فیبر نوری دوشاخه
مدل  R400-7-VIS-NIRبه شیوه اجرا شده در ] [۳انجام
و طیف نمونهها در ناحیه  421-۳111 nmذخیره و به
طیفهای جذبی )) (Log(1/Rتبدیل شدند .شکل ۳
طیفهای جذبی همه نمونههای خیار را نشان میدهد.
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جدول  :3نتایج مدلهای  PLSتدوینشده برای پیشبینی باقیمانده
سم دیازینون در نمونههای خیار
پیشپردازش


*PC

SECV

rcv

-

3

4/۳3

1/92

MSC

2

2/34

1/9۳

SNV

3

2/4۳

1/91

D1

2

4/14

1/96

D2

6

4/69

1/9۳

MSC+D1

7

3/22

1/10

SNV+D1

2

2/29

1/99

MSC+D2

2

2/92

1/93

SNV+D2

2

4/1۳

1/96

* تعداد بهینه مولفههای اصلی که در آن ،مدل کمترین خطا را در پیشبینی دارد.

شکل  3طیفهای جذبی پیشپردازش شده نمونهها با
روشهای  MSC+D1را نشان میدهد .مقدارهای
پیشبینیشده دیازینون توسط مدل  PLSتدوینشده بر
پایه پیشپردازشهای  MSC+D1در مقابل مقدارهای
اندازهگیریشده به روش مرجع  GCنیز در شکل  2نشان
داده شده است.

یافتههاوبحث

-3
جدول  3نتایج پیشبینی مدلهای  PLSتدوینشده بر
پایه طیفهای  Vis/NIRنمونههای خیار را برای روشهای
مختلف پیشپردازش بهکار گرفتهشده نشان میدهد.
همانگونه که مشاهده میشود ،ضرایب رگرسیون همه
مدلهای تدوینشده برای تشخیص باقیمانده سم در
نمونهها بیش از  1/91است که با توجه به کمبودن غلظت
سم در نمونهها (در حد  )ppmمناسب به نظر میرسد .از
سوی دیگر ،اعمال روشهای پیشپردازش به جز روش
 ،D2سبب بهبود نتایج پیشبینی شد؛ به گونهای که،
بهترین نتایج پیشبینی متعلق به مدل  PLSتدوینشده
بر پایه پیشپردازشهای  MSC+D1است که نسبت به
سایر روشهای پیشپردازش ،دارای بیشترین ضریب
همبستگی و کمترین خطای استاندارد در پیشبینی بود
(.)SECV=2/33 ،rcv=1/9۳

شکل  :3مشتق اول طیفهای  Vis/NIRجذبی نمونههای خیار پس از
نرمالسازی با روش MSC
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سپس ،آنالیزهای چندمتغیره به منظور ایجاد ارتباط بین
دادههای طیفی و اندازهگیریهای شیمیایی باقیمانده سم
با استفاده از مدلسازی رگرسیون چندمتغیره حداقل
مربعات جزئی ) (PLSانجام شدند .برای این منظور ،ابتدا
نمونههای پرت از نظر دادههای طیفی به کمک روش
آنالیز مولفههای اصلی ) ،(PCAمشخص و حذف شدند.
سپس ،به منظور حذف اثرهای ناخواسته و فیزیکی در
طیفها ،و افزایش قدرت تفکیک طیفی از روشهای
مختلف پیشپردازش شامل نرمالسازی به شیوه تصحیح
پراکنش افزاینده ) (MSCو توزیع نرمال استاندارد
) ،(SNVمشتقگیری اول ) (D1و دوم ) (D2مبتنی بر
الگوریتم ساویتزیکی-گالی ) ،(SGو ترکیبهای آنها
استفاده شد ] .[9به منظور بررسی اثر این روشهای
مختلف بر دقت مدلهای تدوینشده یکبار هم مدلسازی
چندمتغیره برای طیفها بدون انجام هیچگونه
پیشپردازش انجام شد .پس از تدوین مدلهای ،PLS
ارزیابی مدلها به روش اعتبارسنجی متقاطع
) (Full Cross Validationکامل انجام شد .به منظور
تعیین بهترین مدل پیشبینیکننده باقیمانده سم
دیازینون در نمونهها ،ضرایب رگرسیون ) (rcvو خطاهای
استاندارد پیشبینی ) (SECVمدلها محاسبه و با هم
مقایسه شدند.
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ترکیب کروماتوگرافی گازی با طیفسنجی جرمی
( )GC/MSبه جای روش  GCانجام و تعداد نمونه بیشتر
با تنوع غلظت سم بیشتر برای این منظور استفاده شوند
که در این پژوهش به دلیل محدودیت هزینه امکانپذیر
نبود.

از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور بابت
حمایت مالی طرح پژوهشی سپاسگزاری میشود.
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