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چكیده
باشد. در های منابع آب، تشخیص پارامترهای آالینده اصلی و بررسی منابع موًثر کنترل کننده تغییر کیفیت آب مییکی از موضوعات مهم در پایش کیفیت سیستم    

برای شناسایی پارامترهای کیفی اصلی که نقش مهمتری در تغییر کیفیت آب  (PCA, Principal Component Analysis)آماری آنالیز فاکتور اصلی  این پژوهش از روش

ه شامل منابع طبیعی و مخزن سد مارون دارند، استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، چهار عامل موًثر بر روی کیفیت آب مخزن سد مارون را معرفی کرده است، ک

سدیم، پتاسیم، سولفات، شیمیایی تغییر کیفیت آب که شامل پارامترهای کلسیم،  وی با بیشترین بار عاملی مربوط به پارامتر فیزیکترین عامل باشند. اصلیبیولوژیکی می

باشد. می دهنده منطقه مورد مطالعهدهد، که سازند عمده تشکیلباشد که ناشی از طبیعت منطقه است و تأثیر وسیع سازند گچساران را نشان میمی SSPو  TDSکلرید، 

 دهد.را تحت تأثیر قرار می CODو  DO ،BODبار عاملی بعدی در رابطه با فعالیت بیولوژیکی و بیوشیمیایی است که مقدار 

 : آنالیز فاکتور اصلی، کیفیت آب، سد مارون کلمات کلیدی:
 

همقدم
هایی است که از زمان تشـکیل کیفیت آب نتیجه کلی فرایندها و واکنش         

شود بر روی تراکم آب در جــو تا زمانی که آب در سطــح زمیـن ظاهر میو 

، (Fetter, 1990) همچنین به اعتقاد .(Todd, 1980)گیرد آن صـورت می

حاصل شرایط طبیعی فیزیکی و شیمیایی آب و تغییراتی است که  ،کیفیت آب

از واژه اخیر  رسد تعریفنظر میدر اثر فعالیت بشری بر آن اعمال شده است. به 

ها به طور امروزه دخالت بشر در تغییر کیفیت آب چون ،تر باشدکیفیت صحیح

توان به طور در حال افزایش است. کیفیت، امری نسبی است و نمی یروز افزون

های کیفی و را به صورت عددی بیان کرد، هر چند که ابداع شاخصقطع آن 

رفع کرده است. اولین قدم در  استانداردهای مختلف تا حدودی این مشکل را

 .گیری پارامترهای موًثر بر کیفیت آب استمشخص کردن کیفیت آب، اندازه

، هدایت pH ،Ehعمده این پارامترها عبارتند از: پارامترهای فیزیکی شامل دما، 

ها، و رنگ. پارامترهای شیمیایی شامل غلظت یون ، کدورت (ECالکتریکی )

کل جامدات )به صورت محلول و معلق(ی موجود درآب ها و مواد غیر آلمولکول

 (.Davis and Dewiest., 1975و  1378)صداقت،  ( و غیرهTDSمحلول )

 مواد آلی موجود درآب شامل باکتریپارامترهای زیستی شامل غلظت یا تعداد 

 .(Philip et al., 1994) ها و غیرهها، ویروس

 هاداده همجموع در موجود اطالعات هتجزی برای آماری هایروش از یکی

 هاییعامل در متغیرها روش این در .است عاملی تحلیل یا هاعامل تجزیه روش

 واریانس درصد بعدی هایعامل به اول عامل از کهطوری به گیرند،می قرار

 گیرند،می قرار اولی هایعامل در که متغیرهایی رو این از یابد،می کاهش

 کیفیت هایداده از زیادی حجم تحلیلتجزیه و  جهت .هستند تأثیرگذارترین

و رگرسیون  PCA ،CAاز  در شمال یونان ،(Simeonov et al., 2003)آب  

استفاده ( Principal Component Regression ( یا PCRهای اصلی موًلفه

 ترینشناسایی مناسب برای PFA و PCAاز  ،(Ouyang, 2005) ند.کرد

 آب کیفیت گویای هایتعیین ایستگاه نیز و یفیتک کننده توصیف پارامترهای

 بود آن از حاکی تحقیق نمود. نتایج استفاده نیای آمریکارکالیف در جونز رودخانه

 به پارامتر 9 و هستند کم اهمیت دارای ایستگاه 3 موجود، ایستگاه 22از  که

 شدند. در معرفی منطقه مطالعاتی آب کیفیت هایپارامتر ترینمهم عنوان

و  PCA، CAاز   ،(Shrestha and Kazama., 2007)، دیگری مشابه طالعهم

PFA کیفیت  هایداده از زیادی حجم زمانی و مکانی هایجهت بررسی تفاوت

 ,.Gangopadhyay et al) اند. کرده استفاده ژاپن کشور در فوجی رودخانه آب

 کننده نیبیپیش پایش هایچاه را برای شناسایی اهمیت PCAتکنیک ، (2001

 کار تایلند به بانکوك در ایمنطقه در پنوماتیک تراز با مرتبط متغیرهای پویای

به  HCA و PCAبا استفاده از دو روش   (Monjerezi et al., 2011). بردند

ترین کنترل کیفیت آب زیرزمینی دره رودخانه شیر در ماالوی، که در شمالی

باشد، پرداختند. با شرقی میهای آفریقای قسمت بخش غربی مجموعه ریفت

تقسیم کردند و با  C1-C3های آب را به سه دسته نمونه HCAاستفاده از روش 

های را هوازدگی کانی C3منبع احتمالی دسته  PCAاستفاده از روش 

را حاصل از  C2دسته  ،CO2وسیله نفوذ آب فوق اشباع با آلومینوسیلیکاته به

را حاصل از  C1ها و تبادل یونی و دسته نیونها و آنفوذ اب شور حاوی کاتیون

در تحقیقی که  های تبخیری معرفی کردند.در نمک SO4و  -Clتبخیر و انحالل 

برای یافتن منبع  PCAدر آبخوانی در شمال غربی کلمبیا انجام شد، از روش 
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شیمیایی استفاده کردند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان و ی پارامترهای فیزیک

که مراحل هیدروشیمیایی آب زیرزمینی حاصل از انحالل و تبادل یونی و داد 

که در منبع آبخوان باشد. درحالیدر زون ساحلی آبخوان می -Clکاهش 

های و نفوذ آب شور و انحالل نمک -Clاختالفی وجود دارد و آن هم مربوط به 

 باشد. دام افتاده در آبخوان میبه

 از استفاده با کرخه رودخانه آب کیفیت(، 1392) و همکاران راثی نظامی

را بررسی  پایه همبستگی و تغییرات داده های کیفی بر متغیره چند آماری آنالیز

 گیریهای اندازهپارامتر میان آب را در کیفیت هایپارامتر ترینو مهم کردند

 آب کیفیت نظارت و پایش در کلیدی هایو سپس ایستگاه ،شده تعیین کردند

میرزایی و   .را شناسایی کردند همگن مناطق و مازندارن استان هایانهرودخ

های استان آنالیز کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه (،1392همکاران )

 را مورد ارزیابی قرار دادند و های چندمتغیره آماریمازندران با استفاده از روش

برداری رودخانه ستگاه نمونهای 18در های یک دوره ای که بر روی دادهبا مطالعه

بررسی  ها برایمشخص شد که همه عامل دادند،انجام  PCAکرخه به روش 

تر دقیق کیفیت آب رودخانه کرخه مهم بودند. لذا محققین جهت انجام تحلیلی

جهت بررسی اهمیت پارامترهای موًثر در  CCAاز کیفیت آب منطقه از روش 

این روش مشخص شد که پارامترهای  . با انجامندکیفیت آب استفاده کرد

Turb ،DO   وTSS  از بین پارامترهای فیزیکی وBOD ،COD ،TP  وTN  از

 .باشندثیر میأبین پارامترهای شیمیایی دارای بیشترین ت

های تعیین کننده ، روند فراسنج1390زلکی بدیلی و همکاران در سال 

سیم، منیزیم، سدیم، کیفیت آب رودخانه مارون شامل کلرور، سولفات، کل

را بررسی کردند. نتایج نشان  83-1379های طی سال pH ،EC ،TDSکربنات، 

ها در فصول پرباران کمترین و در فصول داد که غلظت و دامنه تغییرات فراسنج

   باشد.کم باران بیشترین می

شیمیایی آب مخزن سد  وی هدف از این تحقیق بررسی پارامترهای فیزیک

 14افتن پارامترهای اصلی از بین پارامترهای انتخاب شده که شامل مارون، و ی

، Ca ،Mg ،Na ،K، SO4 ،Cl ،HCO3 ،TDS ،SSPپارامتر فیزیکی و شیمیایی 

pH , EC BOD, ،COD  وDO در تغییر کیفیت آب رودخانه با استفاده از ،

قه های اصلی و تعیین منابع احتمالی موجود در منطروش آماری تحلیل موًلفه

 باشد.اند میکه باعث تغییر در کیفیت آب شده

هدف از این تحقیق شناسایی پارامتر های اصلی تغییر کیفیت آب مخزن  

 ،Ca ،Mg ،Na ،Kشیمیایی شامل  وی پارامتر فیزیک 14سد مارون، از بین  

SO4 ،Cl ،HCO3 ،TDS ،SSP ،pH , EC BOD, ،COD  وDO   با استفاده

 .می باشدهای اصلی لفهاز روش آماری تحلیل موً

 وضعیت محدوده مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه، در جنوب شرقی استان خوزستان، جنوب غربی ایران،  

طور عمده از سازند تبخیری  در کمربند ساختمانی زاگرس واقع  شده و  به

کیلومتر مربع است و  601گچساران پوشیده شده است. مساحت تقریبی منطقه 

 40´40ʺطول شرقی و 50° 28´30ʺتا  50° 10´30ʺجغرافیایی در مختصات 

 .(1 عرض شمالی واقع شده است )شکل 30° 58´30ʺتا  °30

 منطقه مورد مطالعه سنگ شناسیموقعیت و . 1شکل
 

 هامواد و روش
 ترین عمده. است اصلی هایموًلفه هتجزی گسترش واقع در عاملی تجزیه 

 متغیرهای ترینمهم تعیین و هاداده حجم هشکا عاملی، تحلیل از استفاده هدف

 تحلیل از توانمی متغیرها حجم کاهش برای .هاستپدیده گیریشکل در ثروًم

متغیرهای  روش، این اعمال باکرد.  استفاده مناسب روش یک عنوان به عاملی

 هر برای صفر ضریب همبستگی یکدیگر )با از مستقل و جدید هایمؤلفه به اولیه

 از خطی ترکیبی شده ایجاد های جدیدموًلفه .شوندمی ه( تبدیلمؤلف دو

 ها،تکنیک این از استفاده . با(1388)نوری و همکاران،  هستند اولیه متغیرهای

 موًلفه مستقلP ایجاد  برای   X1, X2, …, Xpاولیه  متغیر Pاز  ترکیباتی

شود. می ایجاد Z1, Z2, …, Zpاستفاده(  مورد اولیه تعداد متغیرهای با )معادل

 به همبستگی چون عدم است؛ مفیدی ویژگی هاموًلفه این بین همبستگی عدم

 نمایان را اولیه متغیرهای از های متفاوتیجنبه ها،موًلفه که است معنی این

 از مستقیم استفاده جای به این روش در. (Manly., 1986) سازند می

 این از سپس کرده، تبدیل جدیدی هایموًلفه را به ها آن ابتدا اولیه، متغیرهای



 

 

84 

 

19، شماره 95بهار مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته  

 
 که در آن دلیل به همچنین .گرددمی استفاده اولیه متغیرهای به جای هاموًلفه

 با اولیه اطالعات متغیرهای گردد،استفاده می متغیرها تمام از هاموًلفه تشکیل

موًلفه  هر هاروش این در شود. می حاصل ارایه هایموًلفه توسط تلفات ترینکم

 :شود مشخص دنباله زیر با تواندمی اصلی

 Zi = ai1X1+ ai2X2 + … + aipXp                (1)  رابطه

ضرایب مربوط به متغیرهای اولیه  aijمعرف موًلفه مورد نظر،  Zi، 1در رابطه 

باشند. ضرایب مربوط به متغیرهای اولیه از حل نیز متغیرهای اولیه می Xi و 

 آید.دست میمعادله زیر به

 R - λI| = 0|                                                         (2)رابطه 

بین متغیرهای اولیه و   ماتریس همبستگی Rماتریس واحد،  I، 2در رابطه 

λ باشند.نیز مقادیر ویژه می 

 از استفاده عاملی تحلیل برای مناسب متغیرهای انتخاب هایروش از یکی 

 بین همبستگی بر عاملی تحلیل روش که جاآن از .است تگیهمبس ماتریس

 باید روش این از استفاده در بنابراین است، استوار غیرعلّی نوع از اما ، متغیرها

 گونه این معمول طور به. شود محاسبه نیز متغیرها بین همبستگی ماتریس

 با آن ارتباط عدم و متغیرها برخی بین هرابط وجود همبستگی هایماتریس

 گیریشکل موجب عاملی تحلیل در الگو این .دهندمی نشان را دیگر برخی

 با و همبستگی یکدیگر با خوشه درون متغیرهای که شودمی هاییخوشه

 متغیرهایی شودمی توصیه .باشند نداشته همبستگی دیگر هایخوشه متغیرهای

 .شوند حذف تحلیل از باشند، نداشته دارمعنی همبستگی متغیری هیچ با که

شود، تفسیر چون در تشکیل هر موًلفه از تمام متغیرهای اولیه استفاده می

وجود آمده است که با رفع هایی بهروش ها مشکل خواهد بود. از این روموًلفه

ها همان چرخش ها شوند. این روشتر موًلفهاین مشکل، باعث تفسیر ساده

شوند. چرخش مایل تقسیم می ها هستند و به دو نوع چرخش عمودی وموًلفه

مطالعات علمی بیشتر مورد استفاده های چرخش عمودی که در یکی از روش

 می شودنامیده  (Varimax Rotation)چرخش واریماکس قرارگرفته است،

(Helena at al., 2000 ; Morales et al., 1999) این روش نسبت به بقیه .

گردد. این ش استاندارد توصیه میعنوان چرخها نتایج بهتری دارد و بهروش

 ,.Manly) باشدمعروف می PFA (Principal Factor Analysis)روش به 

1986). 

هااستخراج عامل 
های مختلفی وجود دارد که برحسب مقدار و ها روشبرای استخراج عامل 

شود، متفاوتند. نوع واریانسی که توسط متغیرهای هر عامل در مدل توجیه می

های های اصلی است. در روش تجزیه موًلفهها تجزیه موًلفهترین این روشاساسی

ها در کنند. پس تعداد عاملها همه واریانس هر متغیر را توجیه میاصلی، عامل

این روش از نظر تئوری باید با تعداد متغیرها برابر باشد، زیرا همه واریانس هر 

های اصلی رت دیگر در تجزیه موًلفهعباها تبیین شود. بهمتغیر باید توسط عامل

شوند هایی استخراج میعامل در نهایت به تعداد متغیرها، موًلفه وجود دارد، ولی

 .دهندنشان میکه بیشترین مقدار واریانس را 

هاعاملتعیینمعیار
 آن توسط که متغیرها است کل واریانس از نسبتی عامل، ویژه هر مقدار 

 مربوط عاملی بارهای مجموع مجذورات طریق از ویژه ارمقد شود.می تبیین عامل

 اهمیت ویژه، مقادیر رو این از است، محاسبه قابل عامل آن در متغیرها تمام به

 مقدار این بودن دهد. پایینمی نشان متغیرها با ارتباط در را هااکتشافی عامل

 اریانسو تبیین در نقش اندکی عامل آن که است معنی این به عامل یک برای

 واریانس عامل آن باشد، بیشتر عامل یک ویژه چه مقدار است. هر داشته متغیرها

 هر ویژه مقدار به توجه با هاعامل تعداد اساس این بر .کندمی تبیین را بیشتری

 به باشد، از یک بیشتر هاآن ویژه مقدار که هاییعامل و شودمی مشخص عامل

 .شودمی رفتهگ نظر در دارمعنی هایعامل عنوان

نمونه برداری
یباً یک تقرمقطع عرضی به فاصله  10های آب،  جهت برداشت نمونه

کیلومتری از همدیگر در طول سد مخزنی مارون انتخاب شد.  در مقاطع کوچک 

متری  200یباً تقریک نمونه و در مقاطع نسبتاٌ بزرگ دو تا سه  نمونه به فاصله 

 ،1393ستگاه پایش کیفی در آبان ماه ای 17برداشت شد و در مجموع  از 

 است.  شده  انجامبرداری نمونه

ها به روش تحلیل ها و تعیین تأثیرگذارترین آنکاهش حجم دادهجهت 

 ,Ca, Mg, Na, Kشیمیایی شامل:  فیزیکی و  پارامتر 14های اصلی، از موًلفه

SO4, Cl HCO3, TDS, SSP, pH, EC, BOD, COD, و DO 

 (.1است )جدول استفاده شده 

 
 

 Ca Mg Na K SO4 Cl HCO3 TDS SSP pH EC BOD COD DO نام ایستگاه

1P1 9 2 77/8  08/0  42/7  11 5/1  99/1246  18/44  25/7  1915 3/3  04/10  8 

1P2 7/9  3/1  92/8  08/0  35/6  1/11  5/2  23/1269  6/44  76/6  1979 85/1  05/7  6 

1P3 8/9  7/0  38/9  08/0  47/6  11 5/2  82/1276  99/46  22/7  1979 57/2  54/8  7 

2P1 8/9  7/0  53/9  08/0  26/6  3/11  4/2  74/1274  39/47  4/7  1997 01/3  63/7  77/15  

2P2 9 5/1  56/9  08/0  78/6  1/11  1/2  59/1268  47/47  48/7  1997 5/1  7/6  6/9  

2P3 5/9  8/1  58/9  08/0  3/6  9/10  5/2  91/1256  48 5/7  1997 25/2  16/7  68/12  

3P1 5/8  2 4/9  08/0  01/6  45/11  5/2  78/1260  05/47  5/7  1997 49/1  18/7  6/11  

4P1 5/8  2 3/9  08/0  45/6  5/11  2 87/1250  78/46  5/7  1997 52/1  8 5/13  

4P2 8 3 89/8  08/0  46/6  11 5/2  67/1256  52/44  54/7  1997 21/1  66/7  35/13  

4P3 5/8  8/1  58/9  08/0  28/6  4/11  3/2  5/1261  48 56/7  1997 36/1  83/7  42/13  

5P1 6/8  7/2  52/8  07/0  6/5  8/11  5/2  29/1243  84/42  56/7  1997 1/2  62/7  12 

5P2 5/8  8/1  62/9  07/0  69/6  4/11  8/1  21/1251  12/48  56/7  1997 7/1  28/7  9 

6P1 8 8/2  07/9  08/0  1/6  5/11  3/2  68/1246  46/45  56/7  1997 8/1  2/7  99/10  

7P1 5/6  9/4  64/9  11/0  89/6  5/11  4/2  18/1300  58/45  56/7  2006 06/2  46/8  25/10  

8P1 9 4/2  45/9  11/0  85/6  45/11  1/2  82/1293  09/45  55/7  2006 34/1  34/6  94/10  

9P1 5/8  5/1  89/10  11/0  76/6  12 1/2  34/1321  86/51  54/7  2006 14/3  71/8  65/10  

10P1 5/8  5/4  52/17  16/0  9 5/19  6/2  05/1916  11/57  41/7  3026 48/1  88/6  92/10  

 رونثر بر کیفیت آب مخزن سد رودخانه ماپارامترهای فیزیکی و شیمیایی موً. 1 جدول
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 گیریبحث و نتیجه

توجه به وجود وسعت زیاد سازند تبخیری گچساران در منطقه مورد  با   

مطالعه و تأثیرپذیری کیفیت آب مخزن سد مارون از انحالل سازند گچساران، 

، پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و تأثیر هر کدام ازاین پارامترها مورد (2)شکل 

  تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است.

اولین گام برای تعیین پارامترهای اصلی تغییر کیفیت آب، محاسبه ماتریس 

، Spss v. 16و نرم افزار  PCAمتقارن همبستگی با استفاده از روش آماری 

 (.2 جدولباشد )می

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

DO COD BOD EC pH SSP TDS HCO3 Cl SO4 K Na Mg Ca  

211/0- 086/0- 287/0- 064/0- 592/0- 009/0- 059/0- 048/0- 094/0- 078/0- 241/0- 74/0- 8/0- 1 Ca 

084/0 07/0- 359/0- 53/0 346/0 187/0 522/0 207/0 546/0 472/0 612/0 466/0 1 8/0- Mg 

024/0 207/0- 13/0- 976/0 039/0 901/0 985/0 25/0 972/0 842/0 879/0 1 466/0 74/0- Na 

022/0- 134/0- 087/0- 844/0 074/0 735/0 881/0 209/0 844/0 829/0 1 879/0 612/0 241/0- K 

22/0- 056/0 003/0- 816/0 089/0- 697/0 85/0 15/0- 801/0 1 829/0 842/0 472/0 078/0- SO4 

034/0 221/0- 185/0- 991/0 032/0 795/0 987/0 274/0 1 801/0 844/0 972/0 546/0 094/0- Cl 

222/0 437/0- 285/0- 321/0 092/0- 156/0 293/0 1 274/0 15/0- 209/0 25/0 207/0 048/0- HCO3 

014/0- 231/0- 158/0- 995/0 033/0- 814/0 1 293/0 987/0 85/0 881/0 985/0 522/0 059/0- TDS 

09/0 15/0 013/0- 795 125/0 1 814/0 156/0 795/0 697/0 735/0 901/0 187/0 009/0- SSP 

629/0 107/0 238/0- 011/0- 1 125/0 033/0- 092/0- 032/0 089/0- 074/0 039/0 346/0 592/0- pH 

024/0 264/0- 213/0- 1 011/0- 795/0 995/0 321/0 991/0 816/0 844/0 976/0 53/0 064/0- EC 

153/0- 707/0 1 213/0- 238/0- 013/0- 158/0- 285/0- 185/0- 003/0- 087/0- 13/0- 359/0- 287/0- BOD 

177/0- 1 707/0 264/0- 107/0 15/0 231/0- 437/0- 221/0- 056/0 134/0- 207/0- 07/0- 086/0- COD 

1 177/0- 153/0- 024/0 629/0 09/0 014/0- 222/0 034/0 22/0- 022/0- 024/0 084/0 211/0- DO 

 

دهد. می نشان را هاعامل با متناظر واریانس و ویژه ( مقدار3) ولجد    

 شده تبیین واریانس مجموع قالب در هاعامل از یک هر اولیه برای ویژه مقادیر

 درصد و کل واریانس از درصدی برحسب شده تبیین شود. واریانسمی برآورد

 4هنده وجود د(، نشان3نتایج حاصل از تحلیل عاملی در جدول ) .است تجمعی

باشد، که این عوامل حدود دار در کیفیت آب مخزن سد مارون میعامل معنی

% واریانس 50% از مجموع کل واریانس را دربر دارد؛ بطوری که حدود 37/87

 کل مربوط به عامل اول تخصیص داده شده است.

 

 

 برداری موقعیت نقاط نمونه. 2شکل

 

 ماتریس همبستگی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی .2 جدول
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در  متغیرها عاملی اشتراك میزان با کل واریانس یا متغیرها اشتراك میزان 

 از قبل های اشتراك تمامی مقدار اولیه گویای .( ارائه شده است4)جدول 

جدول  در که گونه همان .هستند یک با برابر آنها تمام نابراین،ب است. استخراج

 بیانگر و است درصد 50 از باالتر ها میزان اشتراك بیشتر شود می مشاهده (5)

  .است مطالعه مورد متغیرهای واریانس تبیین در شده تعیین های عامل توانایی

 خاص تبدیالت الاعم و اولیه هایعامل و متغیرها بین روابط بهبود منظور به

 ترینمتداول جمله از Varimax .شودمی دوران انجام عمل ها،عامل روی بر

 حفظ را استخراجی هایعامل میان استقالل که است متعامد دوران هایروش

 تقلیل تعداد کمترین به را بزرگتر عاملی بار دارای متغیرهای روش این کند.می

 مقدار بیشترین را عاملی در ماتریس بارها واریانس جمع روش، این دهد.می

 استفاده روش این از هنگامی گویند. واریماکس را آن دلیل همین به کند،می 

 روی بر زیادی بار دارای که است هاییعامل آوردن دست به که هدف شودمی

 بر تأکید روش این در .باشد دیگر متغیرهای روی بر کم بار و متغیرها از برخی

 تا کردن ساده امکان حداکثر یعنی است، عاملی ماتریس هاینستو کردن ساده

مقادیر  فقط ماتریس، خاص ستون یک روی بر که شودحاصل می آنجایی

 در شده تغییرات ایجاد مجموع رو، این از بگیرد. قرار یک و عاملی( صفر )بارهای

 .دشومی ساده هاعامل تفسیر حالت این در رسد. می حداکثر به عاملی بارهای

 تعیین متغیرهای هر عامل )تفسیر ماتریس عاملی(
در ماتریس عاملی هر ستون معرف یک عامل است. مقادیر هر ستون    

 (.4دهنده بارهای عاملی هر متغیر با یک عامل هستند )جدول نشان

عامل اول که حدود نیمی از تأثیر بر کیفیت آب با درصد واریانس کل 

پارامترهای سدیم، پتاسیم، سولفات، کلرید، را برعهده دارد، شامل  83/47

TDS ،SSP  وEC باشند که کامالٌ مربوط به پارامترهای فیزیکی کیفیت آب می

باشد. عامل دوم و سوم که شامل پارامترهای و  ناشی از طبیعت منطقه می

HCO3 ،BOD ،COD ،Ca  وMg زیستیباشد، ناشی از منبع  شیمیایی  و می 

می باشد نیز دال بر  DOو  pHپارامترهای   رم که شاملمی باشد. عامل چها

 د.باشدر محدوده مورد مطالعه می زیستیوجود منبع شیمیایی و 

 

 گیرینتیجه
عی و بیدست آمده از این پژوهش بیانگر وجود منابع آالینده طنتایج به     

مترهای اباشد. عامل اول که شامل پاربیولوژیکی در مخزن سد مارون می

ترین و موًثرترین منبع در تغییر است و به عنوان اصلیی و شیمیایی یکفیز

 کیفیت آب مخزن سد رودخانه مارون شناخته شده است، تأثیر انحالل

سازند تبخیری گچساران، با وسعت زیاد در منطقه مورد مطالعه و نیز قدرت  

عوامل دهد. عامل دوم و سوم نیز که از پذیری باالی آن را نشان میانحالل

آیند،  که به ترتیب  شمار می تغییر کیفیت آب مخزن سد به زیستیشیمیایی و 

درصد واریانس کل را به خود اختصاص داده اند.  عامل های 96/12و  01/18

دوم و سوم متاثر از انحالل سازند  آهکی موجود در محدوده مورد مطالعه و رشد 

.  عامل چهارم نیز ناشی از میکرو ارگانیزم ها در مخزن سد مارون می باشد

 فرآیند شیمیایی و آلودگی بیولوژیکی است.

 

 

 

 

 

 

 واریانس تجمعی واریانس نسبی مقادیر ویژه اجزا

PC1 697/6 833/47 833/41 

PC2 521/2 011/18 844/65 

PC3 815/1 963/12 807/78 

PC4 2/1 572/8 379/87 

PC5 846/0 041/6 42/93 

PC6 347/0 476/2 895/95 

PC7 235/0 68/1 595/97 

PC8 171/0 259/1 794/98 

PC9 112/0 799/0 592/99 

PC10 056/0 402/0 994/99 

PC11 000/0 003/0 998/99 

PC12 000/0 002/0 100 

PC13 000/0 000/0 100 

PC14 000/0 000/0 100 

PC: Principal 
Component 

  

 . آمارهای توصیفی موًلفه اصلی تولید شده3جدول 
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 عامل استخراج شده مقدار اولیه

Ca 1 925/0 

Mg 1 944/0 

Na 1 994/0 

K 1 865/0 

SO4 1 898/0 

Cl 1 954/0 

HCO3 1 522/0 

TDS 1 989/0 

SSP 1 849/0 

pH 1 868/0 

EC 1 974/0 

BOD 1 771/0 

COD 1 815/0 

DO 1 865/0 

 عوامل پارامترها

 
1 2 3 4 

Ca 011/0- 021/0- 926/0- 26/0- 

Mg 42/0 141/0- 865/0 015/0 

Na 987/0 128/0- 05/0 036/0 

K 891/0 049/0- 263/0 027/0- 

SO4 885/0 188/0 179/0 217/0- 

Cl 953/0 182/0- 114/0 003/0 

HCO3 169/0 697/0- 06/0- 07/0 

TDS 975/0 172/0- 084/0 053/0- 

SSP 887/0 015/0- 136/0- 209/0 

pH 019/0- 009/0 543/0 814/0 

EC 955/0 232/0- 088/0 027/0- 

BOD 000/0 792/0 378/0- 028/0- 

COD 094/0- 891/0 071/0 085/0- 

DO 013/0- 178/0- 004/0- 913/0 

 دوران یافتهماتریس عاملی . 4جدول 

 

 شده در تحلیل عاملی ها برای متغیرهای وارد. میزان اشتراك اولیه و بعد از استخراج عامل4 جدول

 

 ماتریس عامل دوران یافته .5جدول
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