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zaStoSowanie analizy czynnikowej w badaniach 
hydrochemicznych w zlewni niewielkiego cieku  

w krajobrazie rolniczym

Streszczenie. W celu identyfikacji głównych procesów kształtujących skład chemiczny wód niewiel-
kiego cieku w krajobrazie rolniczym wykonano analizę czynnikową. Wyróżniono trzy główne czynni-
ki, spośród których najistotniejszy jest F1, który wyjaśnił około 34% wariancji składu chemicznego 
cieku i miał największe znaczenie podczas wezbrania roztopowego. W okresie tym substancje roz-
puszczone dostają się do wód wraz ze spływem powierzchniowym i podpowierzchniowym. W okresie 
bezopadowym, podczas niskich stanów wody, zarówno latem i zimą dominował czynnik F2. Ciek za-
silany był w tym czasie przez wody głębokiego krążenia. Natomiast czynnik F3, którego największe 
znaczenie stwierdzono po intensywnych opadach deszczu wyjaśniał około 13% wariancji składu che-
micznego wód i tłumaczył zasilanie cieku przez wody spływu powierzchniowego. Ponadto stwierdzo-
no, że w celu bardziej szczegółowego opisu dynamiki składu chemicznego wód cieku, analizę czynni-
kową należy wykonać dla poszczególnych stanów charakterystycznych cieku.
Słowa kluczowe: analiza czynnikowa, zlewnia, wezbranie, wody powierzchniowe.

WPROWADZENIE

Znajomość przebiegu zjawisk hydrologicznych, przede wszystkim rozpoznanie 
źródeł i dróg migracji składników rozpuszczonych z terenów wysoczyznowych do do-
lin rzecznych może skutecznie przyczynić się do oceny efektywności działań organi-
zacyjnych i technicznych podejmowanych w celu ochrony wód powierzchniowych. 

Substancje chemiczne dostające się do wód cieku mogą pochodzić z wielu źródeł,  
a ich ilość może być bardzo zmienna w czasie i zależy od: ukształtowania terenu, prze-
puszczalności gleb, sposobu gospodarowania, stosunków wodnych i klimatycznych 
[Oenema i in. 1998; Koc i in. 2003]. W związku z tym identyfikacja źródeł i ocena wiel-
kości ładunku substancji rozpuszczonych jest w znacznym stopniu utrudniona.

W niniejszej pracy wykorzystano analizę czynnikową, która w badaniach hy-
drochemicznych używana jest do opisu procesów zachodzących w wodach po-
wierzchniowych i podziemnych, a także do identyfikacji źródeł zasilania i pocho-
dzenia substancji kształtujących skład chemiczny wód [Pucket i in. 1992; Banaszuk 
2004; Modelska i in. 2007; Stępień i in. 2007]. Natomiast niewiele jest przykładów 
wykorzystania analizy do opisu zjawisk hydrochemicznych w ujęciu czasowym 
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[Evans i in. 1996; Banaszuk 2004]. Wiedząc, że transport substancji rozpuszczonych 
w zlewni w ciągu całego roku jest zmienny i zależy od wielu czynników i cech śro-
dowiska, między innymi od natężenia przepływu i warunków hydrometeorologicz-
nych [Banaszuk i in. 2009], należy sądzić, iż analiza czynnikowa umożliwi charak-
terystykę oddziaływania zlewni na sezonową zmienność transportu fluwialnego. 

W związku z tym w celu identyfikacji procesów kształtujących dynamikę składu 
chemicznego wód cieku w krajobrazie rolniczym przeprowadzono analizę czynnikową. 

obiekt badań

Badania hydrochemiczne prowadzono w roku hydrologicznym 2010, w zlewni 
niewielkiego cieku, lewostronnego dopływu rzeki Hordnianki. Pod względem admi-
nistracyjnym obiekt badań położony jest w północno-wschodniej Polsce, w woje-
wództwie podlaskim w gminie Choroszcz (rys. 1).  

Powierzchnia zlewni wynosi 187 ha i jest obszarem typowo rolniczym. Grunty 
orne zajmują około 75% obszaru zlewni, użytki zielone 16% drobnopowierzchniowe 
nasadzenia sosnowe i niewielkie kępy olsów zajmują 3,5%, a tereny zabudowane  
i nieużytki 5,5%. Pola orne występują na glebach mineralnych, a w strukturze zasie-
wów dominuje uprawa zbóż (owsa, jęczmienia, mieszanek zbożowych, żyta) i ziem-
niaków. Łąki położone są na bardziej wilgotnych terenach, znacznie oddalonych od 
zabudowań gospodarczych. Pod względem typologicznym gleby są tu dość zróżni-
cowane. Dominują gleby brunatne właściwe oraz płowe, które zajmują ok. 48% po-
wierzchni użytków rolnych. Na najwyższych wzniesieniach w zlewni występują 
utwory lżejsze, piaski słabogliniaste podścielone piaskami luźnymi i żwirami, które 
zajmują około 20% terenu zlewni. Płytkie utwory deluwialne, silnie zmurszałe torfy 
i miejscami muły występują w obniżeniach terenu.

W podziale województwa na krainy klimatyczne, teren badań zaliczany jest do 
Krainy Wysoczyzn Północnopodlaskich. Obszar ten charakteryzuje się krótkim 
okresem wegetacji, który rozpoczyna się w okolicach 12 kwietnia, a kończy około 
25 października. Przymrozki pojawiają się w pierwszej dekadzie października,  
a ostanie w maju. Okres bezprzymrozkowy trwa średnio 155 dni, zaś pokrywa śnież-
na zalega około 95 dni. Średnia roczna temperatura powietrza atmosferycznego wa-
ha się od 6,9 do 7,2oC. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń ze średnią mie-
sięczną temperaturą wynoszącą około -4,8oC, natomiast najcieplejszym jest lipiec ze 
średnią miesięczną temperaturą wynoszącą około 17,3oC. Liczba dni mroźnych (tem-
peratura < 0oC) wynosi 50, natomiast gorących (temperatura 25-30oC) wynosi 28 
[Górniak 2000]. 

Opady atmosferyczne na obszarze badań notowane są przez cały rok. Średnia 
roczna suma opadów wynosi około 580 mm. Opady maksymalne występują latem,  
a ich suma z półrocza od kwietnia do września stanowi około 60% rocznej sumy 
(IMGW Białystok, 2008).
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Metody badań

Próbki wody rzecznej do analiz fizykochemicznych pobierano raz w tygodniu 
w okresie od 5 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Podczas wezbrań opadowych i roz-
topowych skład chemiczny wody badano codziennie lub kilka razy dziennie w za-
leżności od warunków pogodowych. W próbkach wody oznaczono: przewodnictwo 
właściwe EC, pH (Hach Lange HQ40D), NH4

+, SO4
2-, NO3-, Cl-, SiO3

2-, PO4
3- spektro-

fotometrycznie (Shimadzu UVVIS 1800 i Slandi LF 300),
Poziom wody w cieku rejestrowano co 30 minut za pomocą miernika CTD Di-

ver, a następnie przeliczano na wartości przepływu na podstawie krzywej przepływu 
sporządzonej dla monitorowanego przekroju.

Temperaturę powietrza i wielkość opadów atmosferycznych rejestrowano co  
30 minut za pomocą stacji pogodowej Davis Vantage Pro 2, zainstalowanej na tere-
nie zlewni w odległości około 800m od przekroju badawczego.

Metody statystyczne
W celu statystycznego opracowania danych zastosowano analizę czynnikową, 

na podstawie której wydzielono główne procesy kształtujące transport substancji 
rozpuszczonej ze zlewni. Jest to statystyczna metoda wielowymiarowa, która umoż-
liwia odkrycie współzależności między zmiennymi, a także wykrycie czynników, 
czyli „ukrytych struktur”, niedostępnych w bezpośredniej obserwacji [Racine i in. 
1977]. 

Analiza ta polega na zstąpieniu zmiennych przez czynniki, dzięki czemu otrzy-
muje się prosty i zwięzły opis wzajemnych powiązań wewnątrz zbioru danych [Raci-
ne i in. 1977]. Czynniki są prostopadłymi do siebie wektorami w wielowymiarowej 
przestrzeni, która definiowana jest przez liczbę użytych zmiennych. W celu wzmoc-
nienia związków między wykrytymi czynnikami i zmiennymi macierz czynnikową 
poddano rotacji (Varimax) w przestrzeni wielowymiarowej. Wartości czynnikowe 
obliczono za pomocą regresji wielokrotnej dla każdego czynnika.  Przy opisie wyni-
ków uwzględniono te czynniki, których wartości własne są równe jedności lub wyż-
sze. Ładunki czynnikowe odpowiadające współczynnikom korelacji zbliżone do 1±
wskazują na bardzo silny związek między zmienną i czynnikiem, natomiast o braku 
związku świadczą wartości zbliżone do 0. Przyjęto, że związki zmiennej z czynni-
kiem są silne gdy wartości bezwzględne jej ładunków są większe od 0,75. Związki 
umiarkowane występują wówczas, gdy wartości ładunków mieszczą się w przedziale 
0,40-0,75. Wartości poniżej 0,40 pominięto i uznano za nieistotne [Evans i in. 1996; 
Racine i in. 1977; Banaszuk 2004].
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wyniki badań i dySkuSja

W celu szczegółowego rozpoznania zasilania zlewni w roku hydrologicznym 
2010 przeanalizowano warunki pogodowe oraz ich wpływ na wielkość przepływu 
wody w cieku.

Średnia suma opadów w roku 2010 wynosiła 604 mm. Miesiącami o najinten-
sywniejszych opadach były lipiec i wrzesień. Opady deszczu w miesiącach letnich 
stanowiły około 80% rocznych opadów. Ponadto w okresie tym zarejestrowano poje-
dyncze epizody krótkotrwałego intensywnego opadu deszczu. Średnia temperatura 
powietrza w analizowanym okresie wynosiła 6,9oC, miesiącami najchłodniejszymi 
były styczeń i luty, natomiast najcieplejszymi lipiec i sierpień (rys. 2). 

Niskie temperatury powietrza w okresie zimowym powodowały przemarzanie 
gleb, a opady śniegu pojawiające się w tym okresie tworzyły trwałą pokrywę śnież-
ną. W czasie odwilży na przełomie lutego i marca śnieg zaczął szybko topnieć, po-
wodując gwałtowne zwiększenie się przepływu w cieku. Wczesnowiosenny wzrost 
temperatury i opady deszczu przyczyniły się do rozmarznięcia gleby, co spowodo-
wało wzrost natężenia przepływu wywołany zwiększonym zasilaniem cieku przez 
wody glebowo-gruntowe i spływ powierzchniowy. Najmniejsze stany wody w cieku 
stwierdzono w okresie bezopadowym. Natomiast kolejny wzrost przepływu odnoto-
wano w okresie letnim po intensywnych opadach. 

W celu analizy sezonowego rytmu odpływu obliczono współczynnik przepły-
wów miesięcznych (Cm) z 2009 i 2010 roku (rys. 3). 

Współczynnik Cm informuje o wielkości przepływu w danym miesiącu w sto-
sunku do odpływu rocznego [Pociask-Karteczka 2006]. Analizowany ciek charakte-
ryzuje się jednym okresem wezbraniowym (na przełomie lutego i marca). Oznacza 
to, że średnie przepływy w tym czasie są wyższe od średniego przepływu rocznego. 
Niewielki wzrost współczynnika obserwuje się we wrześniu, na co wpływ mogły 
mieć intensywne opady deszczu notowane w roku 2010.

Przedmiotem prowadzonych obserwacji była dynamika składu chemicznego 
wód niewielkiego cieku. Stwierdzono, że zawartość substancji rozpuszczonych  
w wodzie cieku była zmienna (tabela 1). 

Stężenie azotanów, fosforanów i jonów amonowych rosło w trakcie zwiększo-
nego natężenia przepływu w cieku. Największe stężenie substancji biogennych 
stwierdzono podczas wezbrań roztopowych w okresie wczesnowiosennym oraz po 
długich i intensywnych opadach deszczu we wrześniu. Najmniejsze stężenie NO3

-, 
NH4

+ i PO4
3-odnotowano podczas niskich stanów wody w okresie bezopadowym. 

Największe stężenie chlorków miało związek z wymywaniem tego jonu z gleb przez 
opady w okresie wczesnowiosennym. Wzrost zawartości Cl- w wodzie cieku stwier-
dzono również zimą podczas niskich stanów wody. W początkowej fazie wezbrania 
wczesnowiosennego oraz w okresie letnim podczas niskich przepływów zanotowano 
wzrost zawartości jonu Si2O3

2-. Natomiast zawartość siarczanów była bardzo zmien-
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na. Najwyższe stężenie SO4
2- stwierdzono w grudniu , natomiast najniższe w pierw-

szej fazie wczesnowiosennego wezbrania roztopowego (rys. 4, rys. 5). 

tabela 1. Właściwości fizykochemiczne wód cieku w roku hydrologicznym 2010
table 1. Physical and chemical properties of stream water in hydrological year 2010
Parametr średnia mediana min. max. SD
Q [dm3 s-1] 36,8 5,9 0,02 622,4 91,7
pH 7,9 7,9 6,64 11,3 0,59
EC [μS cm-1] 601,5 621 309 834 90,9
NO3

- [mg dm-3] 28,0 28,0 2,4 102,4 13,2
NH4

+ [mg dm-3] 0,3 0,3 0,05 1,3 0,2
PO4

3- [mg dm-3] 0,086 0,038 0,0001 0,9079 0,136
SO4

2- [mg dm-3] 40,3 40,0 5,0 123 17,6
Si2O3

2- [mg dm-3] 0,9 0,8 0,2 2,5 0,5
Cl- [mg dm-3] 14,1 14,1 4,0 27,3 3,2

Z badań wynika, że stężenie substancji biogennych oraz drogi ich migracji ze 
zlewni rolniczej do cieku są zmienne w czasie i zależą od warunków hydrometeoro-
logicznych. Stwierdzono, że podczas wezbrania roztopowego na przełomie lutego  
i marca oraz wezbrania opadowego na początku września stężenie substancji bio-
gennych w cieku wzrosło. Podczas niskich stanów wody, obserwowanych zimą  
w czasie mroźnych i suchych dni, a także latem w okresie bezopadowym następowa-
ło długotrwałe obniżenie wody w cieku. Jednocześnie stężenie składników biogen-
nych malało. Na co może mieć wpływ fakt, że w trakcie niżówek maleje znaczenie 
zasilania cieku przez wody szybkiego krążenia.

W celu charakterystyki procesów kształtujących skład chemiczny cieku w kra-
jobrazie rolniczym wykorzystano analizę czynnikową. 

Wyniki analizy wykazały, że w danym roku hydrologicznym wyróżniono trzy 
czynniki wpływające na zmienność składu chemicznego wód cieku, które określono 
jako F1, F2, F3 (tab. 2). 

Czynnik F1 wyjaśniał 34,5% wariancji składu chemicznego wód cieku. Stwier-
dzono, że silny związek pomiędzy czynnikiem a zmienną występuje w przypadku 
jonu PO4

3-, wartości EC i natężenia przepływu (Q). Dodatnie ładunki czynnikowe 
odnotowano dla jonów NO3

-, NH4
+, PO4

3- i Q. Największe natężenie czynnika F1 
stwierdzono na przełomie lutego i marca, podczas wezbrania roztopowego (rys. 6). 
W związku z tym czynnik ten interpretować można jako wymywanie z obszaru 
zlewni substancji rozpuszczonej w okresie zwiększonego natężenia przepływu. Sub-
stancje dostają się w tym czasie do wód cieku ze spływem powierzchniowym i pod-
powierzchniowym. Sytuacja taka ma miejsce podczas wezbrania wczesnowiosenne-
go na skutek topnienia pokrywy śnieżnej i intensywnych opadów deszczu. Rezultatem 
tego procesu jest wzrost stężenia azotanów, jonów amonowych i fosforanów w wo-
dach cieku [Evans 1996; Witkowski 1997; Banaszuk 2007]. Wymywanie substancji 
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biogennych było największe w pierwszych dniach marca oraz na początku września, 
podczas wezbrania opadowego wywołanego intensywnymi opadami deszczu. Wów-
czas stężenie azotanów wynosiło ponad 102 mg∙dm-3. 

tabela 2. Macierz ładunków czynnikowych dla wód cieku w roku 2010
table 2. Factor loadings for stream water in 2010

Zmienna
Czynnik

F1 F2 F3
Q 0,80 - -
pH - 0,65 -
EC -0,84 - -
NO3

- 0,52 -0,64 0,65
NH4

+ 0,45 - -
PO4

3- 0,76 - 0,49
SO4

2- -0,67 - -
Si2O3

2- - 0,65 -
Cl- -0,66 - -
% wariancji wyjaśnionej przez czynnik
% of variance explained

34,5 16,4 12,5

Podczas niskich i średnich stanów wody dominujący był czynnik F2, wyjaśnia-
jący ponad 16% wariancji składu chemicznego wód cieku. Miał on największe zna-
czenie w styczniu i grudniu, a także w okresie bezopadowym w lipcu. Dodatnie ko-
relacje tego czynnika ze stężeniem jonu krzemianowego (tab. 2), może świadczyć  
o zasilaniu cieku w tym okresie przez wody głębokiego krążenia, które przemiesz-
czają produkty wietrzenia minerałów.

Czynnik F3, którego największe znaczenie stwierdzono po intensywnych opa-
dach deszczu we wrześniu i po fali wezbraniowej wywołanej topnieniem pokrywy 
śnieżnej w marcu, był dodatnio skorelowany ze stężeniem PO4

3- i NO3
- (tab. 2,  

rys. 6). Czynnik ten wyjaśniał około 13% wariancji składu chemicznego wód cieku  
i tłumaczy zasilanie cieku w tym okresie, głównie przez wody spływu powierzch-
niowego. W związku z tym kształtuje on spływ jonowy [Banaszuk 2004; Modelska  
i in.  2007].

Wyniki analizy czynnikowej wykonanej dla całego roku hydrologicznego 
umożliwiają ogólną charakterystykę procesu kształtowania składu chemicznego cie-
ku oraz nie pozwalają w pełni scharakteryzować zjawiska epizodyczne [Banaszuk 
2004]. W związku z tym w celu szczegółowego opisu dynamiki wymywania związ-
ków rozpuszczonych ze zlewni przeprowadzono analizę czynnikową dla okresu wez-
brania roztopowego, od 5 stycznia do 31 marca 2010 roku (tab. 3, rys. 7). 

Podobnie jak w przypadku analizy czynnikowej wykonanej dla całego roku 
hydrologicznego, wyróżniono trzy czynniki. Najistotniejszy czynnik F1 wyjaśniają-
cy około 35% wariancji składu chemicznego wód cieku wykazywał związek z war-
tością przepływu. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wartości Q rośnie stężenie jo-
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nów NH4
+ i PO4

3-, a maleje zawartość SO4
2- i Cl-. Czynnik ten osiągnął maksimum  

w marcu, w trakcie opadania fali wezbraniowej. Czynnik F2 był dominujący tuż po 
kulminacji wezbrania, natomiast najmniejsze znaczenie miał przed rozpoczęciem 
roztopów na przełomie stycznia i lutego. Czynnik F3 największą wartość osiągnął  
w ostatnich dniach lutego, przed falą wezbraniową, natomiast  zwiększone natężenie 
przepływu powodowało jego spadek. Co może świadczyć o zasilaniu cieku w tym 
okresie przez wody głębokiego krążenia. Na podstawie analizy czynnikowej wyko-
nanej dla okresu wczesnowiosennego stwierdzono, że w pierwszej fazie wezbrania 
najistotniejszą rolę odgrywają wody roztopowe płynące po powierzchni zamarznię-
tej gleby (czynniki F1) [Banaszuk 2007]. W okresie tym w wodach cieku odnotowa-
no podwyższone stężenie NO3

-, NH4
+, SO4

2-, Si2O3
2-. W miarę wzrostu temperatury 

powietrza, rosło uwilgotnienie stropowych warstw gleby, co sprzyjało formowaniu 
się odpływu podpowierzchniowego i powierzchniowego (czynniki F2). Wody te za-
sobne w substancje biogenne powodowały wzrost ich stężenia w cieku.

tabela 3. Macierz ładunków czynnikowych dla wód cieku podczas wezbrania
table 3. Factor loadings for stream water during high flow event

Zmienna
Czynnik

F1 F2 F3
Q -0,83 - -
pH - - -0,68
EC 0,82 - -
NO3

- - 0,84 0,66
NH4

+ -0,47 - -
PO4

3- -0,77 0,43 -
SO4

2- 0,63 - -
Si2O3

2- - - -
Cl- 0,64 - -
% wariancji wyjaśnionej przez czynnik
% of variance explained

34,9 15,0 12,9

PODSumOWANIE I WNIOSkI

Analiza czynnikowa umożliwia identyfikację głównych procesów kształtują-
cych skład chemiczny wód niewielkiego cieku w krajobrazie rolniczym. Na podsta-
wie uzyskanych wyników można wnioskować, że jest to metoda statystyczna uży-
teczna do opracowania hydrochemicznych danych w ujęciu czasowym. Stwierdzono, 
że wyróżnione czynniki mają związek z przepływami wody i ze stanami charakte-
rystycznymi cieku. Wyróżniono trzy czynniki, spośród których F1 ma największe 
znaczenie podczas wezbrań roztopowych i związany jest z wymywaniem azotanów, 
fosforanów i jonów amonowych. Podczas niskich stanów wody na skład chemiczny 
cieku mają wpływ wody głębokiego krążenia (czynnik F2). Natomiast po długo-
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trwałych opadach skład chemiczny ceku kształtowany jest przez wody spływu po-
wierzchniowego (czynnik F3).

Analiza czynnikowa wykonana dla całego roku hydrologicznego jest zbyt ogól-
na i może prowadzić do zatracenia istotnych szczegółów [Banaszuk 2004]. W skali 
całego roku krótkookresowa korelacja istniejąca między parametrami fizykoche-
micznymi w okresie wysokich lub niskich stanów wody może być osłabiona przez 
wielomiesięcznych brak tych związków. W rezultacie czego, zmienne te mogą być 
zaliczone do odrębnych czynników. Ponadto analiza ta nie pozwala jednoznacznie 
określić dróg migracji substancji rozpuszczonej w zlewni. W związku z tym w celu 
bardziej szczegółowego opisu dynamiki składu chemicznego wód cieku, analizę 
czynnikową należy wykonać dla poszczególnych stanów charakterystycznych lub 
traktować ją jako wstęp i uzupełnienie innych analiz.

Badania zostały przeprowadzone w ramach pracy S/WBiIŚ/1/2011.
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application of factor analySiS in hydrochemical reSearch in a 
Small agricultural catchment.

abstrakt. Factor analysis was used in order to identify the major processes shaping the chemical 
composition of a small streamwater in the agricultural landscape. Three main factors was distin-
guishes, among which the most important thing is F1, which explained about 34% of the variance of 
the chemical composition of the watercourse. During this period, dissolved substances get into the 
water with runoff and subsurface. During low water levels, both summer and winter dominant factor 
F2. However, factor F3, which was the most important after intense rainfall explained about 13% of 
the variance of the chemical composition of water and explained the water supply by river runoff. 
Furthermore, it was found that a more detailed description of the dynamics of chemical composition 
of river waters, factor analysis should be performed for individual states characteristic of the water-
course.
keywords: factor analysis, catchment, high flow event, surface water.




