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ارزیابی کیفیت آب رودخانه دز با استفاده از روشهای آماری چند متغیره
*لمیا نیسی  ،1پروانه تیشه زن
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چكيده
در تحليل آماری متغيرهای کيفی آب ،تعيين روابط بين متغيرهای مزبور ،از مسائل مهم بهشمار میآید .در این تحقيق
جهت یافتن روابط بين متغيرها و تعيين متغيرهای اصلی تعيينکنندهی کيفيت آب بهترتيب از تحليل همبستگی
کانونی و تحليل مولفهی اصلی استفاده شد .همچنين برای دستهبندی ایستگاههای مورد مطالعه از روش تحليل
خوشهای استفاده شد .نتایج نشان داد بين دو دسته متغيرهای فيزیكی و شيميایی رودخانهی دز ،رابطهی معنیداری
وجود دارد که بيشتر ناشی از منابع انسانساخت (مانند کشت و صنعت هفت تپه و کارخانجات صنعتی) هستند .هم-
چنين نتایج تحليل مولفهی اصلی ،نشان داد متغيرهای اصلی تعيينکنندهی کيفيت آب رودخانهی دز  ،ECدما،SAR ،
pH ،SO4و  DOهستند که اغلب ناشی از آالیندههای صنعتی و انسانی میباشند .نتایج حاصل از تحليل خوشهای برای
دستهبندی ایستگاهها نشان داد ایستگاههای بامدژ و حرمله (پایيندست شهر دزفول) از نظر تشابه متغيرهای کيفی آب
در یک دسته قرار میگيرند و ایستگاه تله زنگ (باالدست شهر دزفول) با سایر ایستگاهها شباهتی ندارد .بنابراین
منطقهی شهرنشين و آالیندههای انسانی در دستهبندی ایستگاهها تاثير بهسزایی داشتهاند.
کلمات کلیدی :تحلیل خوشهای ،رودخانهی دز ،کیفیت آب  ،مولفهی اصلی ،همبستگی کانونی.
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مقدمه
کيفيت آب اصطالحی است که برای توصيف
خصوصيات فيزیكی ،شيميایی و بيولوژیكی آب بهکار
میرود .کيفيت آب تحت تاثير دامنهی گستردهای از
عوامل طبيعی و مصنوعی قرار دارد .عوامل طبيعی
(هيدرولوژیكی ،فيزیكی ،شيميایی و بيولوژیكی) بر
خصوصيات فيزیكی و غلظت عناصر شيميایی موجود
در آب شيرین تاثير گذارند(.)Khalil et al.,2011
مسئلهی مهم در تحليل کيفيت آب تشخيص و
تفكيک پارامترهای آالینده فيزیكی و شيميایی و
رابطهی بين آنها است .اگر همبستگی بين پارامترهای
فيزیكی و شيميایی زیاد باشد میتوان به این نتيجه
رسيد که از منبع یكسانی ناشی شدهاند .یافتن ارتباط
بين آالیندهها با استفاده از روشهای آزمایشگاهی
هزینههای زیادی دارد .با استفاده از روشهای آماری
مانند تحليل همبستگی کانونی میتوان رابطهی بين
آالیندههای فيزیكی و شيميایی را یافت و با روش
آماری تحليل مولفهی اصلی میتوان پارامترهای کيفی
اصلی را شناسایی کرد.
عبدل آبادی و همكاران( )9319حوضه آبریز رود
اترک را با استفاده از روش تحليل همبستگی کانونی و
تحليل خوشهای مورد مطالعه قرار دادند .نتایج
تحقيقاتشان نشان داد که ارتباط مؤثری ميان
پارامترهای فيزیكی و شيميایی (همبستگی کانونی
نسبتاً باال) برقرار بود .در حالت کلی نتایج این تحقيق
که توسط روش آناليز خوشهای نيز تأیيد میشود،
بيانگر تأثيرپذیری ترکيبات خطی بهدست آمده برای
پارامترهای فيزیكی هدایت الكتریكی و کل جامدات
محلول است .با توجه به اینکه پارامترهای شيميایی
بيشتر ناشی از فعاليتهای انسان ساخت و پارامترهای
فيزیكی ناشی از هر دو منشأ طبيعی و انسانساخت می
باشند ،میتوان نتيجه گرفت که منشا هر دو دسته
پارامترها ،فعاليتهای انسانی است.
راثی نظامی و همكاران( )9319با استفاده از
تحليل همبستگی کانونی و تحليل مولفهی اصلی
کيفيت آب رودخانه کرخه را مورد تجزیه و تحليل قرار
دادند .آناليز تحليل مولفهی اصلی نشان داد که تمامی
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پارامترهای کيفی انتخاب شده برای بررسی کيفيت آب
سال هشتم • مشاره بیست وهنم• پاییز
رودخانهی کرخه مهم هستند .در آناليز همبستگی
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کانونی ضریب همبستگی برای سه متغير استاندارد اول
بهترتيب  6/010 ،6/010و  6/313بودند که نشانگر این
بود که کدورت  DO ،و  TSSاز بين پارامترهای
فيزیكی و  TP ، COD ،BOD5و  TNاز بين
پارامترهای شيميایی ،دارای بيشترین امتياز در بين
متغيرهای کانونيک بودند .اسكندری و همكاران
( )9313از آناليز همبستگی کانونی جهت تعيين ارتباط
بين پارامترهای آالینده فيزیكی و شيميایی در دو دوره
تر (اسفندماه) و خشک (شهریور ماه) در حوضه آبریز
سفيدرود استفاده کردند .نتيجهی این تحقيق حاکی از
ارتباط قوی بين پارامترهای فيزیكی و شيميایی در هر
دو دوره خشک و تر است .بنابراین استنباط نمودند که
منشا هر دو دسته از پارامترهای آالینده مذکور در هر
دو حالت پرآبی و کم آبی رودخانه میتواند یكسان
باشد .رسولی وهمكاران ( ،)9316با استفاده از تحليل
همبستگی کانونی الگوی مناسبی برای مدیریت کيفی
سيستمهای منابع آب ارائه نمودند .برای این منظور
رودخانه سفيدرود به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب
شد و نتایج بيانگر منشا انسان ساخت پارامترهای
آالینده فيزیكی و شيميایی بود.
) Banerjee et al.(2015کيفيت آب سد
 Bakreswarدر منطقهی  Birbhumکشور بنگال را
با استفاده از آزمون تحليل مولفهی اصلی و تحليل
همبستگی کانونی آناليز کردند .در این تحقيق
فاکتورهای اصلی که کيفيت آب را تحت تاثير قرار
میدادند شامل مواد معدنی (شامل کلر ،نيتروژن و
فسفر) ،دما و رطوبتنسبی بودند .تحليل همبستگی
کانونی برای تحليل همبستگی تغييرات دمایی آب
استفاده شد که نشان داد تمام متغيرهای کيفيت آب
با تغييرات دمایی همبستگی دارند.
) Cheng Chan et al.(2013با استفاده از تحليل
مولفهی اصلی و تحليل همبستگی کانونی ،مولفه اصلی
تعيين کيفيت آب و رابطهی بين متغيرهای فيزیكی و
شيميایی را در سد مخزنی ماکو واقع در چين را بررسی
کردند .از  90متغير کيفيت آب  0متغير اهميت
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کمتری در توصيف کيفيت آب داشتند و بهترتيب در
متغيرهای فيزیكی و شيميایی ،هدایت الكتریكی و
مقدار کلرید متغيرهای غالب بودند.
) Kazama and Shrestha(2007نيز به
بررسی 99پارامتر کيفيت آب در  93ایستگاه رودخانه
فوجی پرداختند و با استفاده از آناليز خوشهای ابتدا
ایستگاهها را به سه دسته با آلودگی کم ،متوسط و زیاد
تقسيم نموده سپس با استفاده از آناليز مولفه های اصلی
به این نتيجه رسيدند که  00/09 ،03/90و 03/31
درصد آلودگیهای آب بهترتيب در ایستگاههای با
آلودگی کم ناشی از آلودگیهای طبيعی و مواد آلی و در
ایستگاههای با آلودگی متوسط و زیاد ناشی از مواد آلی
و غذایی میباشد .در تحقيق دیگری برای مشخص-
سازی منابع آالینده فلزات سنگين ،ترکيبات آلی و
دیگر پارامترهای فيزیكی رودخانهای در شمال شرقی
اسپانيا از تحليل مولفهی اصلی در تلفيق با سيستم
اطالعات جغرافيایی استفاده شد( Terrado et
 .)al.,2006کاربردهای دیگر تحليل مولفهی اصلی نيز
شامل ارزیابی نوسانات زمانی و مكانی کيفيت آب
رودخانهی گمتی در هند ( )Singh et al.,2004و
ارزیابی و مدیریت کيفيت آبهای سطحی ( Kalin et
 )al.,2001در زمينهی کيفيت آب نيز اشاره نمود.
هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بين متغيرهای
فيزیكی و شيميایی را در حوضهی رودخانهی دز در 1
ایستگاه با استفاده ازتحليل همبستگی کانونی ،تحليل
مولفهی اصلی و تحليل خوشهای در منطقهی مورد
مطالعه میباشد .متغيرهای فيزیكی شامل دبی ،دما،
کدورت و هدایت الكتریكی ( )ECو متغيرهای
شيميایی شامل اسيدیته ( ،)pHسولفات ( ،)SO4نسبت
جذبی سدیم ( ،)SARاکسيژن خواهی بيوشيميایی
( ،)BODاکسيژن خواهی شيميایی ( ،)CODاکسيژن
محلول ( ،)DOنيترات ( )NO3و سختی کل ()TH
بودند .این پژوهش در دورهی 9313-9311انجام
گرفته است .هدف یافتن روابط بين متغيرهای کيفيت
آب و تعيين متغيرهای اصلی تعيينکنندهی کيفيت آب
است .با تعيين روابط بين متغيرها ،تعيين متغير اصلی
و خوشهبندی متغيرهای کيفيت آب میتوان شيوههای

919
مدیریتی مناسبی برای کنترل کيفيت آب رودخانه دز
اتخاذ نمود.

مواد و روش ها
منطقهی مورد مطالعه
دز رودخانه ای است که از رشته کوههای زاگرس و
از اليگودرز در جنوب استان لرستان سرچشمه میگيرد.
این رود که چند صد سال در اقتصاد شمال خوزستان
تاثير داشته است از ترکيب چند رودخانه بهوجود می
آید و پس از گذشتن از جنوب لرستان و شمال
خوزستان و شهرستانهایی مانند اليگودرز ،اندیمشک،
شوشتر و شوش در منطقهای به نام بندقير در جنوب
شوشتر به رود کارون میپيوندد (عبادتی و
هوشمندزاده .)9313 ،شكل  9نشاندهندهی منطقهی
مورد مطالعه است و جدول  9خصوصيات ایستگاههای
مورد مطالعه را نشان میدهد.
جدول 9خالصهی مشخصات آماری دادههای
کيفيت آب رودخانهی دز را نشان میدهد .عمدهترین
فاضالبهای صنعتی وارد شده به رودخانه دز بهترتيب
مربوط به کارخانجات کاغذسازی پارس ،کشت و صنعت
نيشكر هفت تپه و شير پاستوریزه شوش میباشد .هيچ
یک از کارخانجات فوق مجهز به سيستم تصفيه
فاضالب نبوده و پساب خام خود را مستقيماً به رودخانه
تخليه مینمایند (فدایی.)9301 ،
تحلیل همبستگی کانونی)(CCA9
تحليل همبستگی کانونی ،از روشهای پيشرفته
آماری چندمتغيره بوده که ارتباط بين متغيرها و
وابستگی آنها به یكدیگر را مورد بررسی قرار میدهد.
این روش ،بهوسيله هاتلينگ برای مطالعات اجتماعی
توسعه یافت و برای آناليز ژئوفيزیكی مورد استفاده قرار
گرفت ( .)Hotelling.,1936در این روش در نظر
گرفتن یک مجموعه از متغيرها به عنوان متغيرهای
مستقل و مجموعه دیگر به عنوان متغير وابسته می
تواند بسيار مفيد باشد( .)Noori et al.,2010در برخی

Canonical Correlation Analysis

1
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از موارد تعداد متغيرهای پاسخ بيشتر از یكی است و
برای تجزیه و تحليل روابط بين آنها نمیتوان از روش
هایی مانند رگرسيون خطی چندمتغيره استفاده نمود.
در چنين مواردی ،تحليل همبستگی کانونی بهعنوان
گزینهای مناسب میتواند ارتباط بين این دو گروه از
دادهها را بررسی نماید .در این روش ،هدف رسيدن به
دو دسته متغير استاندارد مانند  U=aXو V=bYکه
ترکيبی خطی از متغيرهای اصلی میباشد
( .)Gramotnev and Gramotnev, 2007در این
روش ،مقادیر  aو  bطوری انتخاب میشوند که  Uو V
بيشترین همبستگی را با یكدیگر داشته باشند .این
روش تا بهدست آوردن  mمجموعه دسته از متغيرهای
کانونی ادامه پيدا میکند که  mکمينه تعداد متغيرهای
گروههای مورد بررسی است ().)Noori et al.(2010

بين  Uو  Vهمبستگی خطی سادهای وجود دارد.
سال هشتم • مشاره بیست وهنم• پاییز
برای یافتن  aو  bباید ماتریس همبستگی بين
6931
متغيرهای  xو  yتشكيل شود .فرض کنيد که ماتریس
همبستگی بين متغيرهای  xو  yتشكيل شود .و
ماتریس همبستگی ) (p+qکه برای متغيرهای  x1تا
 xpبه صورت زیر باشد:

جدول( :)9موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه
نام ایستگاه

ارتفاع از

عرض

طول

سطح دریا

جغرافیایی

جغرافیایی

93

39-16-11

10-19-99

بامدژ

031

39-11-90

10-10-63

تله زنگ

999

39-93-31

10-91-60

دزفول

00

39-30-91

10-33-36

حرمله

این ماتریس براساس نمونهای که در آن متغيرها
اندازهگيری میشوند ،محاسبه شدهاند .از این ماتریس
یک ماتریس  qxqیعنی  B-1 C’A-1Cرا میتوان
محاسبه نمود و مقدار ویژهی آن را با حل معادلهی زیر
محاسبه کرد:
()9

)B-1C’ A-1C - λI(b=0

در این حالت مقادیر ویژه  r<… λ >λ2>λ1عبارت از
مربع مقادیر همبستگی بين دسته متغيرهای کانونی
میباشند .بردارهای ویژه  b1تا  brضرایب متغيرهای y
را برای دسته متغيرهای کانونی بهدست میدهد .ضریب
 Uiمتغير کانونی iام( )αiبرای متغيرهای  Xتوسط
معادله زیر بهدست میآید (اسكندری و همكاران،
:)9313
()9
شکل ( :)9موقعیت منطقهی مورد مطالعه

αi= A -1 C bi

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال نهم • شماره سی و سوم• پاییز 9317

913

جدول( :)5خالصهای از مقادیر پارامترهای کیفی رودخانهی دز
در دورهی9311-12
انحراف

بیشینه

کمینه

100

6

933/999

36

91

1/391

91/10

9906

913

100/339

160/30

EC

0693

9

9331/001

319/13

کدورت

0

0

6/901

0/31

pH

93

6

3/303

3/30

SO4

3

9

6/001

9/19

SAR

1

6

9/631

9/60

BOD

متغیرهای

91

99

3/036

91/30

COD

شیمیایی

96

9

9/003

0/03

DO

993

963

36/011

901/33

TH

1

9

9/60

0/30

NO3

معیار

تحلیل مولفه اصلی)(PCA9

تحليل مولفهی اصلی یكی از تكنيکهای چند متغيره
آماری است و در مواردی که حجم داده زیاد باشد ،می-
تواند در تحليل مولفهی اصلی یک ماتریس همبستگی
تشكيل میشود و در ادامه ،مؤلفههایی که بخش
کوچكی از تغييرات جامعه را پوشش میدهند ،کنار
گذاشته میشوند .در نهایت ،تعداد عاملهای اصلی که
قادر باشند توصيف جامعی از متغيرها داشته باشند،
تعيين میشوند و متغيرها با توجه بهميزان همبستگی
با این مؤلفهها ،در زیر گروه آنها قرار میگيرند .در
نهایت ،از روی بيشينه بار عاملی ،متغيرهای اصلی در
هر مؤلفه تعيين میشوند( Nash and Chaloud,
.)2002
تحلیل خوشهای()CA5
در این روش ،گروهبندی دادهها براساس فاصله بين
آنها انجام میشود .بدین ترتيب ،مشاهداتی که از هم-
دیگر فاصله کمتری دارند ،در یک گروه قرار میگيرند.
هدف اصلی تحليل خوشهای ،ایجاد طبقات و گروههایی
Principal Component Analysis
Cluster Analysis

1
2

میانگین

متغیرها

900/99

دبی
دما

متغیرهای
فیزیکی

است که تنوع و تفرق درون گروهی آنها کمتر از تفرق
و پراکنش بين گروهی باشد .روش فاصلهای اغلب برای
گروهبندی دو یا چند معياری بهکار میرود .در اینروش
برای تعيين فاصله اعضا از یكدیگر ،از هندسه اقليدسی
استفاده میشود .طبق فاصله اقليدسی بين نقاط مكانی
یا زمانی ،ماتریس فاصلهها حاصل میشود که براساس
فاصلههای این ماتریس ،گروههای مكانی و زمانی تعيين
میشوند.
مراحل گروهبندی ایستگاههای آبسنجی با روش
تحليل خوشهای شامل تهيه ماتریس خام دادهها،
تعيين بار عاملی هر ایستگاه به روش تحليل عاملی،
ادغام گروهها به روش کمترین واریانس (روش )Wardو
در نهایت ،گروهبندی و ترسيم دندروگرام است .در آغاز
فرایند خوشهبندی ،به تعداد مشاهدات ،خوشه وجود
دارد و در آخرین مرحله ،دادهها در تعداد کمتری
خوشه تفكيک میگردند .دادهها با استفاده از نرم افزار
 SPSS.22مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.

نتایج و بحث
پس از انجام مراحل ذکر شده در قسمت مواد و
روشها ،نتایج بهدست آمده با استفاده از آزمون
همبستگی کانونی ،تحليل مولفهی اصلی و تحليل
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خوشهای در این بخش تحليل میشوند .نتایج آزمون
همبستگی کانونی(تحليل همبستگی کانونی) در جدول
 3ارائه شدهاند .با توجه به جدول تعداد متغيرهای کمتر
(چهار متغير) متغيرهای فيزیكی تعيينکنندهی تعداد
دستههای کانونی ایجاد شده است .مقدار ضریب
همبستگی برای دستههای کانونی 9،9،3و 1بهترتيب
برابر 6/909 ،6/300 ،6/119و 6/901میباشد که
بيانگر ميزان همبستگی کانونی باال برای گروه اول
است .مطابق تاباکيک و فيدل ،همبستگی بين
متغيرهای کانونی اصلی با مقدار بيش از  6/3قابل
تفسير بوده و با توجه به کمتر بودن ميزان همبستگی
در دستهی دوم ،سوم و چهارم ،نتایج بهدست آمده در
این دسته در تفسير نتایج کيفيت آب اعمال نخواهند
شد( .)Tabachnick and Fidell, 2001مقدار ضریب
معنیداری در دستهی  9بيانگر وجود رابطهی معنیدار
در این دسته است و متغيرهای موجود در این دسته
دارای رابطهی معنیداری با یكدیگر هستند .جدول3

فيزیكی
شيميایی و
متغيرهای
نشان میدهد
هنم• پاییز
بیست و
مشاره
بينشتم •
سال ه
6931
همبستگی قوی وجود دارد .در گروه اول ،در بين
متغيرهای فيزیكی ،متغيرهای هدایت الكتریكی( )ECو
دما و در متغيرهای شيميایی متغيرهای COD، SAR
و  SO4با توجه به ضریب همبستگی کانونی دارای
همبستگی کانونی با یكدیگر هستند .در گروه دوم ،سوم
و چهارم با توجه به باال بودن ميزان ضریب معنیداری،
متغيرها در این گروه دارای روابط معنیداری با یک-
دیگر نيستند و در تفسير نتایج مدنظر قرار نمیگيرند.
جدول  1ميزان همبستگی دادههای کيفی را نشان
میدهد .با استفاده از این جدول میتوان ميزان
همبستگی کانونی بين متغيرهای فيزیكی و شيميایی را
بهدست آورد و مقایسه کرد .متغيرهای  ECو دما در
متغيرهای فيزیكی و متغيرهای  SO4 ،COD، SARو
NO3در متغيرهای شيميایی دارای ضریب همبستگی
کانونی با یکدیگر هستند که این امر مصداق جدول 3
است.

جدول( : )3نتایج آنالیز آزمون همبستگی کانونی
گروه ها
1

3

9

9

متغیر

6/901

6/909

6/300

6/119

همبستگی

6/961

6/310

6/010

1/130

F

3

99

99

39

درجه آزادی

6/130

6/100

6/090

6/66

معنی داری

-6/600

-6/911

-6/093

6/010

دما

6/699

6/669

6/669

6/10

EC

-6/113

-6/033

6/309

-6/961

کدورت

-6/003

.6/103

-6/990

-6/313

دبی

6/311

6/933

6/103

6/613

pH

متغیرهای

-6/369

6/939

-6/639

6/990

BOD

شیمیایی

-6/913

-6/391

-6/693

-6/016

COD

6/913

-6/919

6/116

-6/331

NO3

6/693

-6/600

-6/960

6/109

SO4

6/910

6/033

6/613

6/360

TH

-6/369

6/303

6/909

6/330

DO

-6/610

-6/931

6/969

6/191

SAR

متغیرهای
فیزیکی
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در جدول 1متغيرهای فيزیكی دما و  ECبيشترین ميزان همبستگی کانونی را با متغير شيميایی  SO4دارند و متغير
شيميایی  SARبيشترین ميزان همبستگی را با متغيرهای  SO4و  CODدارد.
جدول( :)2نتایج آزمون KMO
5/752

2

330/00

شاخص آزمون KMO
X

آزمون بارتلت

00

درجه آزادی

6

معنی داری

جدول( :)1همبستگی دادههای کیفی
SAR

9

DO

سختی

SO4

NO3

COD

BOD

pH

9

دما

9

6/011

EC

9

-6/993

-6/903

کدورت

9

6/660

-6/306

-6/919

دبی

9

-6/610

6/690

6/611

-6/996

pH

9

6/603

6/633

-6/630

6/990

6/601

BOD

9

6/619

-6/611

6/961

6/999

-6/033

-6/119

COD

9

6/309

6/993

-6/610

6/636

6/900

-6/336

-6/306

NO3

9

-6/390

-6/313

6/990

6/639

-6/331

-6/963

6/109

6/009

SO4

9

6/919

6/630

-6/913

6/991

-6/999

-6/633

-6/999

6/360

6/900

سختی

9

6/911

6/369

-6/399

-6/901

6/601

6/996

-6/669

-6/966

6/333

6/931

DO

6/336

6/911

6/000

-6/199

-6/096

6/631

6/930

-6/311

-6/991

6/199

6/030

SAR

نتایج حاصل از تحليل همبستگی کانونی نشان
میدهد همبستگی بين متغيرهای فيزیكی و شيميایی
اغلب ناشی از منابع انسان ساخت و آلودگیهای
صنعتی بوده است.
انجام آزمون تحليل مولفهی اصلی ابتدا باید آزمون
 KMOرا انجام داد که از کافی بودن اندازه نمونهها
اطمينان حاصل شود .جدول  3نتایج آزمون  KMOرا
نشان میدهد .مقدار شاخص آزمون  KMOبيشتر از
 6/0است و مقدار شاخص معنیداری نيز کمتر از 6/3
است بنابراین طبق آزمون  KMOدادهها جهت
استفاده در آزمون تحليل مولفهی اصلی مناسب
هستند.

دبی

کدورت

EC

دما

متغیر

جدول 0بيانگر نتایج آزمون تحليل مولفهی اصلی
است .طبق این آزمون متغيرها به چهار گروه
دستهبندی شدهاند .جهت تعيين رابطهی بين مقدار
ویژه و تعداد متغيرها میتوان از نمودار اسكری استفاده
کرد .مطابق با نمودار (شكل )9دو عامل اول دارای
مقدار ویژه بيشتر از یک هستند و دارای اهميت
میباشند .در دستهی اول متغيرهای  ECو دما در
گروه متغيرهای فيزیكی و  SARو  SO4در گروه
متغيرهای شيميایی بهدليل داشتن ضرایب باال بهعنوان
متغيرهای اصلی تعيين کيفيت آب رودخانهی دز
معرفی میشوند .در گروه دوم متغير اسيدیته و DO
عامل اصلی تعيينکنندهی کيفيت آب هستند .بنابراین
متغيرهای ذکر شده در تعيين کيفيت آب رودخانهی
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دز جهت استفاده در امور آبياری دارای اهميت
میباشند و دارای منشا انسانی هستند و جهت بهبود

آبياری ورود
سالآبه جهت
کيفيت منابع
آالیندهوهاهنم• پاییز
بیست
شتم •امورمشاره
6931
کنترلشوند.

جدول( :)1نتایج آزمون تحلیل مولفهی اصلی
عوامل

متغير

1

3

9

9

-6/910

6/199

6/631

-6/393

دبی

-6/600

6/901

-6/991

.6/069

دما

6/631

6/906

6/991

6/133

EC

6/611

-6/903

6/060

-6/661

pH

6/603

-6/006

-6/630

-6/990

کدورت

6/696

6/990

6/613

6/113

SO4

-6/603

6/696

6/919

6/166

SAR

6/011

6/901

6/911

6/603

BOD

6/909

-6/901

-6/969

-6/010

COD

6/910

6/031

-6/969

6/990

سختی

-6/600

6/391

6/009

6/996

DO

6/003

-6/901

-6/393

-6/316

NO3
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شکل( :)5نمودار مقدار ویژه برای متغیرها

در این تحقيق روش تحليل آناليز خوشهای برای
دستهبندی ایستگاههای مورد مطالعه مورد استفاده قرار
گرفت .شكل  3نمودار دندوگرام حاصل از تحليل
خوشهای را نشان میدهد.
با توجه به شكل با در نظر گرفتن فاصلهی 3
ایستگاههای مورد مطالعه به سه خوشه دستهبندی

شدهاند .ایستگاههای بامدژ و حرمله در قسمت پایين-
دست منطقه مورد مطالعه قرار دارند و طبق نمودار
خوشهبندی دارای خصوصيات کيفيت آب مشابهی
هستند.

شکل( :)3نمودار دندوگرام حاصل از تحلیل خوشهای

910

ایستگاه تله زنگ در باالدست این منطقه قرار گرفته
است و در دستهای جداگانه و طبق نمودار با فاصلهی
بيشتری نسبت به سایر ایستگاهها قرار گرفته است.
نتایج حاصل از نمودار تحليل خوشهای نشان میدهند
از باالدست به پایيندست ایستگاهها از نظر بررسی
متغيرهای کيفيت آب خصوصيات مشابهی پيدا
میکنند و این امر اهميت تاثير شهر و منابع انسان
ساخت بر آلودگی منابع آب اثبات میکند.

نتیجهگیری
بهمنظور تعيين متغيرهای تعيينکننده کيفيت آب
برای مدیریت بهتر رودخانه دز پژوهش حاضر انجام
شد .نتایج این تحقيق نشان داد متغيرهای اصلی
کيفيت آب رودخانهی دز اغلب منشا انسانی دارند و
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آالیندههای صنعتی و انسانی بهوجود آمده است در این
صورت جهت مصرف آب رودخانهی دز در امور آبياری
الزم است آالیندههای ورودی به این رودخانه کنترل
شوند .همچنين نتایج حاصل از تحليل خوشهای برای
دستهبندی ایستگاهها تاثير عبور رودخانه از منطقه
شهری را نشان میدهد و از باالدست به پایيندست
(خصوصا بعد از شهر دزفول) کيفيت آب ایستگاههای
مورد مطالعه تغيير بهسزایی دارند و دو ایستگاه موجود
در پایيندست دزفول تشابه بسياری نسبت به یکدیگر
دارند .درنهایت پيشنهاد میشود آالیندههای ورودی به
رودخانه خصوصا در ایستگاههای بعد از شهر دزفول به
دقت کنترل شوند.
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Abstract
In statistical analysis of water quality variables, determining the relationships between these
variables is one of the most important issues. In this research, Canonical Correlation
Analysis was used to find the relation between physical and chemical variables and Principal
Component Analysis was used to determine the main variables of Dez water quality. Also
for classification of stations Cluster Analysis was used. Results show that there was
significant relation between physical and chemical variables of Dez River because of human
activities like Haft-Tapeh sugarcane Agro-Industry Company and industrial companies. Also
results of principal component analysis showed that Ec, Temprature, SAR, SO4 ,pH and DO
were the main variables of Dez River water quality which were because of human activities
and industrial pollutions. Results of cluster analysis for classification of stations showed that
Bamdezh and Harmaleh stations (downstream of Dezful city) were in the same class and
Tele-Zang station (upstream of Dezful city) was different from other stations then urban
zone and human activities have the major impact on station classification.
Key Word: Canonical Correlation, Cluster analysis, Dez River, Principle Component,
Water quality
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