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Assessment of Tigris River 
Water Quality Using 
Multivariate Statistical 
Techniques 
 

A B S T R A C T  

The present study uses the multivariate statistical techniques by applying the Factor 

Analysis (Principle component method) to explain the observed water quality data of 

Tigris river within Baghdad city. The water quality was analyzed at eleven different 

sites, along the river, over a period of one year (2017) using 20 water quality 

parameters. Five factors were identified by factor analysis which was responsible 

from the 72.291% of the total variance of the water quality in the Tigris river. The 

first factor called the pollution factor explained 34.387% of the total variance and the 

second factor called the surface runoff and erosion factor explained 11.875% of the 

total variance. While, the third, fourth, and fifth factors explained 10.213%, 8.861% 

and 6.956% of the total variance and called pH, Silica and nutrient factors, 

respectively. Multivariate statistical techniques can be effective methods to aid water 

resources managers understand complex nature of water quality issues and determine 

the priorities to sustain water quality. 
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 تقييم نوعية مياه نهر دجلة بأستخدام األحصاء متعدد المتغيرات
 بغداد، قسم تقنيات الموارد المائية-الجامعة التقنية الوسطى، معهد التكنولوجيا /منتصر عبد الحميد عبد

 الخالصة

تفسييييير بيانييييات نوعييييية لليييييع العييييامله لير قيييية المر(بييييات األساسييييية  المتغيييييرات عييييط ير يييي  تطبييييي  التح متعييييدد األحصييييا  اسييييت د فييييه اييييسة الدراسيييية 

  2017علييييى ييييو  النهيييير لفتييير  سيييينة  احييييد  ل موقعيييا أحيييد ع ييييرنوعيييية المييييياة عيييط ير يييي   رصييييدت الميييياة المقاسيييية عليييى نهيييير دجلييية فييييه بغيييداد. 

% ميييط 72.291عواميييع،  ايييه مسييي  لة عيييط  خمسيييةعنصيييرا ميييط متغييييرات نوعيييية الميييياة. عنيييد تطبيييي  التحلييييع العيييامله، حيييددت  ع ييير طبأسيييت دا  

عاميييع  سيييمهميييط التبيييا ط الكليييه  العاميييع ال يييانه % 34.387   اليييسف  فسييير التليييو التبيييا ط الكليييه لنوعيييية الميييياة لنهييير دجلييية.  قيييد سيييمه العاميييع ا    ل

%، 10.213فقييييد سيييياام بتفسييييير . أمييييا العوامييييع لال اليييي ، الرابيييي   ال ييييام   مييييط التبييييا ط الكلييييه% 11.875السيييييس السييييطحه  التعر يييية حييييي   فسيييير 

.  مكييييط أو تكييييوو األسييييالي   سييييميا بعامييييع األو الهيييييدر جينه   السيييييليكا  األ رووفوسييييفات علييييى التييييواله مييييط التبييييا ط الكلييييه% %6.956  8.861

لميييياة  تحد يييد األ لو يييات ميييوارد الميييياة عليييى فهيييم الطبيعييية المعقيييد  لق يييا ا جيييود  افيييه  العيييامليطاإلحصيييائية متعيييدد  المتغييييرات يرقليييا فعالييية لمسييياعد  

 للحفاظ على جود  المياة.
 

 تحليع العوامع، جود  المياة.نهر دجلة، التحليع ا حصائه متعدد المتغيرات،    :الكلمات الدالة
 

* Corresponding Author: E-mail: muntasirshareef@yahoo.com

 المقدمة. 1
ميييييط ميييييياة   ُطيييييرن فيييييه نهييييير دجلييييية (مييييييات (بييييييرة

عييييدا عييييط م لفييييات المصييييان  التييييه تسييييت د  المييييواد  المبييييا  

الكيميائيييييية السيييييامة،  ايييييو ميييييا  هيييييدد الحييييييا  المائيييييية  ال ييييير   

السيييمكية فيييي .  يييتم تحد يييد نوعيييية ميييياة األنهيييار ب يييكع عيييا  عيييط 

ير يييييي  قيييييييياو بعيييييييي المتغيييييييرات الفي  ائيييييييية  الكيميائيييييييية 

ار باألن ييييطة  البيولوجييييية  عيييياد  مييييا تتييييأور نوعييييية مييييياة األنهيييي

الح يييير ة  الصييييناعية  ال راعييييية  (ييييسلع العمليييييات الطبيعييييية 

م ييع التغيييرات فييه (ميييات اطييو  األمطييار. أو أ( يير مييا تعييانه 

منيييييي  أنهييييييار العييييييرات اييييييو تصيييييير   الم لفييييييات الصييييييناعية 

 المن لييييية الييييى النهيييير د و معالجيييية (افييييية  اييييسا بييييد رة  قلييييع 

. أو  [1]عيييةامكانييي  اسيييت دامها فيييه ال يييرو  الصيييناعة  ال را

  ييييياد  الطلييييي  عليييييى الميييييياة بسيييييب    ييييياد  السيييييكاو  ييييييرن 

الملوويييات  عيييد   جيييود أدار  للميييوارد المائيييية فيييه مسيييتجمعات 

التليييييو  الحاصيييييع فيييييه  عيييييطالميييييياة مسييييي  لة ب يييييكع (بيييييير 

http://www.tj-es.com/
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. تلعييي  األنهيييار  الجيييدا    [2]المسيييطحات المائيييية العراقيييية

ا رئيسيييلا فييه نقييع الميييياة العادميية البلد يية  الصيين اعية  (يييسلع د رل

الجر ييياو السيييطحه ميييط األراييييه ال راعيييية.   يييكع تصييير   

ا وابتليييييا  ميييييياة الصيييييرب الصيييييحه البلد ييييية  الصيييييناعية مصيييييدرل

للتلييييو  ، فييييه حيييييط أو الجر يييياو السييييطحه ظيييياار  موسييييمية ، 

 تتأور إلى حد (بير بالمناخ فه حوض النهر . 

تعتبييير بغيييداد ميييط أ(بييير ميييدو العيييرات ميييط حيييي  التعيييداد 

ميييييد عليييييى ميييييياة نهييييير دجلييييية (مصيييييدر رئيسيييييه السيييييكانه  تعت

ألميييييييدادت الميييييييياة  األسيييييييت دامات ا خييييييير  م يييييييع اليييييييرف 

 الصيييناعة. انييياي العد يييد ميييط الدراسيييات التيييه أجر يييا لتقيييييم 

 جيييود  ميااييي  لم تلييي   ميييد  التليييو  الحاصيييع فيييه نهييير دجلييية

 بعيييي الدراسيييات اسيييت دما أد ات فيييه   [3-6] ا سيييت داما

 [7-11] شيييرات نوعيييية الميييياةتقيييييم نوعيييية ميييياة النهييير م يييع م 

بتقيييييم نوعيييية ميييياة  [9]. حيييي  قييياموا [1]أ  األحصيييا  المتقيييد  

محطيييات لتصيييفية الميييياة  سيييب نهييير دجلييية ال يييا   المعالجييية فيييه 

 اقعييية عليييى النهييير بأسيييت دا  التحلييييع العنقيييودف  م شييير نوعيييية 

الميييييياة،   حفيييييوا تفا تيييييا ملحوظيييييا فيييييه نوعيييييية الميييييياة بييييييط 

وعييية المييياة رد سيية نسييبيا فييه محطييات المحطييات بحييي  (انييا ن

الرشييييييد، اليييييد ر   القادسيييييية بالمقارنييييية مييييي  محطتيييييه الكيييييرخ 

بتطبييييي  م شيييير نوعييييية المييييياة  [8] شييييرت دجليييية. (مييييا قيييياموا 

الكنييييدف لتقييييييم نوعييييية مييييياة نهيييير دجليييية فييييه بغييييداد فييييه ويييي   

محطييييات خيييي   الفتيييير  مييييابيط شييييباي الييييى (ييييانوو األ   سيييينة 

  اييو أو نوعييية المييياة (انييا رد سيية . أبيير  ماتوصييلوا الييي2010

بتقيييييييم  [11]أ  يييييا، قيييييا   فيييييه جميييييي  المحطيييييات المدر سييييية.

نوعيييية ميييياة نهييير دجلييية بأسيييت دا  م شييير نوعيييية الميييياة الهنيييدف 

OIP   فييه سييبعة مواقيي  علييى يييو  النهيير ببغييداد،  (انييا أبيير

نتائجيييي  او نوعييييية المييييياة شييييد د  التلييييو  فييييه محطتييييه الرشيييييد 

  . الد ر  لجنوو بغداد

تعتمييد الدراسيية الحالييية فييه تقييييم نوعييية مييياة نهيير دجليية 

المتغييييرات.  سييياعد تطبيييي   متعيييددعليييى تطبيييي  تقنيييية األحصيييا  

اييييسة التقنيييييات اإلحصييييائية ، م ييييع التحليييييع العنقييييودف  التحليييييع 

العيييامله، فيييه تفسيييير مصيييفوفات البيانيييات المعقيييد  لفهيييم نوعيييية 

المدر سيييية ب ييييكع  المييييياة  الحاليييية اإل كولوجييييية  نفميييي  المييييياة

أف ييييع، ممييييا  سييييمس بتحد ييييد العوامييييع المحتمليييية أ  المصييييادر 

التييييه تيييي ور علييييى أنفميييية المييييياة،  تعتبيييير أدا  قيميييية ليييي دار  

الموووقيييية لمييييوارد المييييياة باإليييييافة إلييييى حييييع سيييير   لم ييييا(ع 

 .[1]النهر 

انيييييياي العد ييييييد مييييييط الدراسييييييات حييييييو  العييييييالم  التييييييه 

ات لتقييييييم نوعييييية المتغييييير متعييييددأسييييت دما تقنييييية األحصييييا  

. تسييييييمس اييييييسة [12-23]ا نهييييييار فييييييه م تليييييي  د   العييييييالم 

التقنيييييييات باسييييييت  ا المعلومييييييات الم فييييييية مييييييط مجموعيييييية 

البيانيييات للحصيييو  علييييى معلوميييات حييييو  التيييأويرات المحتمليييية 

للبيسييية عليييى جيييود  الميييياة  تيييوفر إمكانييييات أ(بييير للمسييياعد  فيييه 

لتحليييع العييامله عملييية مراقبيي  التغييييرات فييه نوعيتهييا.  حييا   ا

شيييرن الع قييية بييييط المعلوميييات  ميييط حيييي  العواميييع األساسيييية ، 

 .[24] الته    مكط تحد د تلع الع ق   ب كع مباشر 

تهييييدب اييييسة الدراسيييية إلييييى اسييييت را  معلومييييات حييييو  

تحد يييد المكونيييات الرئيسيييية لجيييودة الميييياة  أايييم المتغييييرات التيييه 

تيييداد مد نييية تسيييب  ا خيييت ب فيييه نوعيييية ميييياة نهييير دجلييية  م

بغيييداد  تيييأوير المصيييادر المحتملييية عليييى جيييود  الميييياة. قيييد تيييوفر 

نتيييائذ ايييسة التحليييي ت دليييي ل مسييياعدا لصيييانعه القيييرار لتحد يييد 

 السييييطرة عليييى  مصيييادر التليييو  فيييه نهييير دجلييية ييييمط حيييد د 

 محافف  بغداد.

 طرق العمل. 2

 منطقة الدراسة 2.1

اليييسف   عيييد نهييير دجلييية أحيييد أ(بييير أنهيييار ال يييرت األ سييي  

(يييم داخيييع العيييرات ،  1415(يييم ، منهيييا  1900أل( ييير ميييط   متيييد

.  ييييدخع نهيييير [1] 2(ييييم 235000 تبلييييا مسيييياحة الجابييييية فييييي  

دجليييية فييييه بغييييداد مييييط ال ييييما  بمنطقيييية الطارمييييية   متييييد الييييى 

الجنييييوو ليقسييييم المد نيييية الييييى منطقتيييييط  امييييا الكييييرخ لاليميييييط  

لجيييياب  الرصييييافة لاليسييييار . تتمييييي  منطقيييية الدراسيييية بالمنيييياخ ا

إليييى شيييب  الجييياب مييي  الصيييي  الحيييار الجييياب  ال يييتا  البيييارد 

ملييييم  151.8اطييييو  األمطييييار السيييينوف حييييواله   بلييييا متوسيييي  

.  بلييييا عييييدد سييييكاو مد نيييية بغييييداد حييييواله ومانييييية م  يييييط [25]

نسييمة، ممييا  اد الطليي  علييى المييياة   عييانه النهيير فييه بغييداد مييط 

لة البلد ييية تييداور نوعييية مياايي  بسييب  تصيير   الم لفييات السييائ

  الصناعية مباشر  فه النهر د و معالجة (افية.

 جمع العينات وأجراء التحاليل 2.2

محطيية  ع يير تييم جميي  عينييات المييياة شييهر ا مييط احييد  

 ايييه م ييير خ الكيييرخ،  2017للعيييا     اقعييية عليييى نهييير دجلييية

م يييير خ شييييرت دجليييية، م يييير خ الصييييدر، م يييير خ البلييييد ات، 

 خ الكاظمييييييية، م يييييير خ الووبيييييية، م يييييير خ الكراميييييية، م يييييير

م ييييييير خ القادسيييييييية، م ييييييير خ اليييييييد ر ، م ييييييير خ الرشييييييييد 

شيييكع مواقييي  ايييسة المحطيييات موييييحة فيييه  م ييير خ الوحيييد . 

ع ييييير و فحصيييييا لمتغييييييرات نوعيييييية الميييييياة فيييييه  أجيييييرف ، 1

م تبييرات أمانيية بغييداد، دائيير  أسييالة بغييداد  اييه  درجيية حييرار  

الميييييييا ، العكيييييييار ، القاعد ييييييية، العسييييييير  الكليييييييية، الكالسييييييييو ، 

مغنيسيييييييو ، الكلور ييييييدات، ج ييييييوو الهيييييييدر جيط، التوصيييييييلية ال

الكهربائييييية، المييييواد الصييييلبة العالقيييية، المييييواد الصييييلبة السائبيييية، 

الكبر تييييات، الحد ييييد، الفلور ييييد، األلمنيييييو ، النتييييرات، النتر ييييا، 

األمونيييييا، سيييييليكا  الفوسييييفاتية. التحاليييييع  األجهيييي   الم تبر يييية 

حييي  تيييم  1 الجييد  بالتييه اسييت دما فييه اييسا البحيي  مويييحة 

 .  [26] فقا للجمعية األمر كية للصحة العامة أجراؤاا

 

 [9]ط مواق  أخس العينات فه منطقة الدراسة محدوة م :1شكل 
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  1جدول 

 التحاليع  األجه   الم تبر ة المست دمة فه تحليع عينات مياة نهر دجلة

 نوع الجهاز المستخدم أو التحليل الوحدات الرمز المتغير
 ميزان الحرارة الزئبقي WT °C رجة حرارة الماءد

 جهاز قياس العكارة  Turb NTU العكارة
 طريقة التسحيح Alk mg/L القاعدية

 EDTAطريقة التسحيح مع  TH mg/L العسرة الكلية
 EDTAطريقة التسحيح مع  Ca mg/L الكالسيوم

 EDTAطريقة التسحيح مع  Mg mg/L المغنيسيوم
 طريقة مور Cl mg/L الكلوريدات

 جهاز رقمي لقياس االس الهيدروجيني - pH آيون الهيدروجين
 جهاز قياس التوصيلة الكهربائية الرقمي EC µs/cm التوصيلية الكهربائية
 الطريقة التقليدية بأستخدام ورقة الترشيح TSS mg/L المواد الصلبة العالقة
 يدية بأستخدام الفرنالطريقة التقل TDS mg/L المواد الصلبة الذائبة

 الطريقة الوزنية SO4 mg/L الكبريتات
 بطريقة الفينانثرولين Fe mg/L الحديد

 جهاز المطياف الضوئي F mg/L الفلوريد
 جهاز المطياف الضوئي Al mg/L األلمنيوم
 جهاز المطياف الضوئي NO3 mg/L النترات
 جهاز المطياف الضوئي NO3 mg/L النتريت
 طريقة التقطير NH4 mg/L األمونيا
 طريقة المنحنى المعياري SiO3 mg/L سيليكا

 الطريقة اللونية PO4 mg/L الفوسفاتية

 األحصاء متعدد المتغيرات 2.3

أو أسيييييييت دا  األحصييييييييا  متعييييييييدد المتغيييييييييرات أوبييييييييا 

نجاحيييييييي  فييييييييه العد ييييييييد مييييييييط التطبيقييييييييات  األختصاصييييييييات 

يييييييم العلميييييية لسييييينوات عد يييييد . أميييييا أسيييييت دام  فيييييه مجيييييا  تق

نوعيييييية الميييييياة السيييييطحية فقيييييد أسيييييت د  ب يييييكع  اسييييي  فيييييه 

العد ييييييد مييييييط األبحييييييا   الدراسييييييات مييييييط أجييييييع الحصييييييو  

علييييييى معلومييييييات أف ييييييع عييييييط نوعييييييية المييييييياة السييييييطحية. 

انييييياي الك يييييير ميييييط التحالييييييع التيييييه تعتميييييد األحصيييييا  متعيييييدد 

المتغييييييييرات م يييييييع التحلييييييييع العيييييييامله  العنقيييييييودف  تحلييييييييع 

  الحيييييييياله ير قييييييييية التميييييييييي   سيراييييييييا.  سيييييييييت د  البحيييييييي

التحليييييع العييييامله فييييه تفسييييير النتييييائذ  الييييسف  تمييييي  بتفسييييير 

معقيييييو  لبيانيييييات نوعيييييية الميييييياة المعقيييييد ، قيييييد  كيييييوو التحلييييييع 

العييييييامله مفيييييييد فييييييه البحيييييي  عييييييط حلييييييو  لتحييييييد ات تلييييييو  

المييييييياة   مكييييييط أو تكييييييوو أدا  فعاليييييية إلدار  مييييييوارد المييييييياة. 

 انييييييياي وييييييي   مراحيييييييع رئيسيييييييية ألجيييييييرا  ايييييييسا التحلييييييييع

  [1]: اه

تكييييييييييو ط مصييييييييييفوفة األرتبيييييييييياي لتحتييييييييييوف علييييييييييى  .1

األرتبييييييييييياي لجميييييييييييي  أ  ا  متغييييييييييييرات  معيييييييييييام ت

 .الع ر طنوعية المياة 

ميييييييط مصيييييييفوفة األرتبييييييياي  يييييييتم حسييييييياو العواميييييييع  .2

 انيييييييياي أ( يييييييير مييييييييط ير قيييييييية ألسييييييييت  ا اييييييييسة 

 اييييييييييه العوامييييييييييع، أامهييييييييييا  أ( راييييييييييا أسييييييييييت داما 

 األسلوو المعر ب بأسم المر(بات الرئيسية

 أنهييا علييى إليهييا النفيير  مكييط  التييه عالعواميي اييسة .3

بهيييدب جعيييع الع قيييات بييييط  تيييد  راا  يييتم محيييا ر

المتغييييييرات  بعيييييي ايييييسة العواميييييع أقيييييو  ميييييا  مكيييييط، 

لتيييييد  ر المحيييييا ر، أ( ييييير ايييييسة  يرائييييي  انييييياي عيييييد  

 التبيييييا ط شييييييوعلا ايييييه ير قييييية تعفييييييم الطرائييييي 

   اييييييه ير قيييييية Varimaxل باسييييييم المعر فيييييية

خاصيييييييييية تيييييييييد  ر تتميييييييييي  بأنهيييييييييا تحييييييييياف  عليييييييييى 

ا سيييييتق   بييييييط العواميييييع،  ايييييسا  عنيييييه اندسييييييلا بقيييييا  

 المحا ر متعامد  أونا  عملية التد  ر.

 

  ست د  التحليع الصيغة التالية (مفهو  أساسه  اه  
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تم ييييييع  fالقيميييييية المقاسيييييية م تبر ييييييا،  zحييييييي  تم ييييييع 

 م يييييع حسيييييياو  eت ييييييب  العاميييييع،  م يييييع   aدرجييييية العاميييييع، 

 م ييييييييع رقييييييييم  i  أ  مصييييييييادر التبييييييييا ط األخيييييييير ، األخطييييييييا

فيم ييييييييع عييييييييدد  m م ييييييييع رقييييييييم المتغييييييييير أمييييييييا  jالعينيييييييية، 

قبييييع البييييد  بييييأجرا  التحليييييع العييييامله، تييييم التحقيييي   العوامييييع.

مييييييييط التو  يييييييي  الطبيعييييييييه للمتغيييييييييرات بأسييييييييت دا  أختبييييييييار 

Shapiro-Wilk  قيييييييييييد  جيييييييييييد بيييييييييييأو انييييييييييياي بعيييييييييييي 

يانييييييات المتغيييييييرات  تنييييييو خ يبيعيييييييا. لييييييسلع تييييييم تحو ييييييع الب

األصييييييييلية لهييييييييسة المتغيييييييييرات الييييييييى اليييييييينم  اللوسييييييييارتمه، 

 لييييييوح  أو جمييييييي  المتغيييييييرات تييييييم تطبيعهييييييا  بالتيييييياله، لييييييم 

-Shapiro يييييييتم أسيييييييتبعاد اف متغيييييييير. تيييييييم أجيييييييرا  أختبيييييييار 

Wilk  التحليييييييييييييييع العييييييييييييييامله بأسييييييييييييييت دا  البرنييييييييييييييامذ 

 .IBM SPSS 24األحصائه 

 النتائج والمناقشة. 3
الم تبر يييييييية  نتييييييييائذ التحاليييييييييع 2 ويييييييييس الجييييييييد   

ألحيييييد   2017لنوعيييييية ميييييياة نهييييير دجلييييية فيييييه بغيييييداد لعيييييا  

محطييييية عليييييى شيييييكع أحصيييييا   صيييييفه. تيييييم تطبيييييي  ع ييييير  

متغيييييييرا لنوعييييييية المييييييياة  ع يييييير طالتحليييييييع العييييييامله علييييييى 

محطييييية لرصيييييد جيييييود  الميييييياة السيييييطحية  احيييييد  ع ييييير ميييييط 

الواقعييييية فيييييه نهييييير دجلييييية داخيييييع امتيييييداد بغيييييداد خييييي   عيييييا  

تبييييييييياي بييييييييييط المتغييييييييييرات مصيييييييييفوفة ا ر أن يييييييييأت. 2017

 أسيييييييييت  ا العواميييييييييع بطر قييييييييية المر(بيييييييييات األساسيييييييييية 

تعفيييييم التبييييا ط.  عطييييه  التييييه تييييم تييييد  راا بواسييييطة ير قيييية

مقياسييييييييا ألامييييييييية العامييييييييع  Eigenvalueالجييييييييسر الت يلييييييييه 

حيييييي  (لميييييا  اد الجيييييسر الت يليييييه  ادت أاميييييية العاميييييع. فيييييه 
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ا الدراسييييية الحاليييييية تيييييم أعتمييييياد الجيييييس ر الت يليييييية التيييييه قيمهييييي

 ال مسيييييةأ(بييييير ا  تسيييييا ف  احيييييد فقييييي . ليييييسلع تيييييم أعتمييييياد 

عوامييييع األ لييييى فقيييي  للهييييا جييييسر ت يلييييه أ(بيييير مييييط  احييييد  

بأعتبارايييييا األ( ييييير أاميييييية  تيييييأويرا عليييييى نوعيييييية الميييييياة فيييييه 

. 2شيييييييييييييكع ا موييييييييييييييحة فيييييييييييييه نهييييييييييييير دجلييييييييييييية (مييييييييييييي

2 جدول  

[1] ر  محطة فه أحد   ع 2017األحصا  الوصفه للنتائذ المستحصلة لنوعية مياة نهر دجلة لعا    

 المتغيرات الحد األدنى الحد األعلى المتوسط الحسابي األنحراف المعياري
 درجة حرارة الماء 2.00 36.00 21.8005 6.05821

 العكارة 6.00 1750.00 82.1717 220.63494
 القاعدية 96.00 200.00 148.5278 17.05261
 العسرة الكلية 204.00 473.00 320.1869 61.53921
 الكالسيوم 46.00 134.00 80.9697 19.11985
 المغنيسيوم 22.00 115.00 67.4419 19.38991
 الكلوريدات 13.00 50.00 29.2500 6.76444
 آيون الهيدروجين 7.49 8.40 7.9470 0.16586

 التوصيلية الكهربائية 470.00 1298.00 853.0884 176.21283
 المواد الصلبة العالقة 40.00 396.00 188.9015 68.86772

 المواد الصلبة الذائبة 290.00 869.00 568.4773 120.31298
 الكبريتات 9.00 1800.00 82.9116 161.43355

 الحديد 0.09 10.00 1.2859 1.19371
 الفلوريد 0.01 0.25 0.1190 0.05061
 األلمنيوم 0.01 0.07 0.0120 0.00666
 اتالنتر 0.00 0.04 0.0082 0.00555
 النتريت 0.11 1.95 0.8025 0.29645
 األمونيا 0.01 1.48 0.1091 0.12665
 سيليكا 1.30 9.30 4.3770 1.51037
 األورثوفوسفات 0.01 0.48 0.0457 0.05467

 

 

 است  ص  تم عامع لكع الت يلية للجس ر م ط  :2شكل 

او العوامييييييييع ال مسيييييييية التييييييييه حييييييييددت فييييييييه اييييييييسة 

% ميييييييط التبيييييييا ط 72.291ر الدراسييييييية مسييييييي  لة عيييييييط تفسيييييييي

الكليييييه لنوعييييييية الميييييياة لنهيييييير دجليييييية. حيييييي  سيييييياام العامييييييع 

% ميييييييط أجمييييييياله التبيييييييا ط  العاميييييييع 34.387األ   بتفسيييييييير 

   ال اليييييي ل% أمييييييا العوامييييييع 11.875ال ييييييانه (انييييييا نسييييييبت  

%، 10.213فقيييييييييد سييييييييياام بتفسيييييييييير   الرابييييييييي   ال يييييييييام 

 . تييييييييييم 3جييييييييييد   ل % علييييييييييى التييييييييييواله%6.956  8.861

عاميييييييع األرتبييييييياي مهمييييييية  قو ييييييية أ ا (انيييييييا أعتبيييييييار قييييييييم م

نتييييييائذ  3أ  أ( يييييير.  ويييييييس الجييييييد    0.75القيميييييية تسييييييا ف 

التحلييييييييع العيييييييامله   مكيييييييط م حفييييييية المتغييييييييرات المهمييييييية 

لكييييييع عامييييييع مسييييييت لب  التييييييه لهييييييا قيييييييم ت ييييييب  موجبيييييية 

عاليييييييية، حيييييييي  أحتيييييييو  العاميييييييع األ   عليييييييى المتغييييييييرات  

ر ييييييييدات، العسيييييييير  الكلييييييييية، الكالسيييييييييو ، المغنيسيييييييييو ، الكلو

التوصيييييييلية الكهربائييييييية، المييييييواد الصييييييلبة العالقيييييية  السائبيييييية 

 .  م ييييع اييييسا العامييييع التلييييو  الحاصييييع فييييه نهيييير 3 جييييد  ل

دجليييييية بسييييييب  يييييييرن الم لفييييييات الييييييى النهيييييير فييييييه مد نيييييية 

بغييييييداد. مييييييط جانيييييي  أخيييييير  جييييييود متغيييييييرات م ييييييع المييييييواد 

 ربائية  مكط او   ير الصلبة السائبة  التوصيلية الكه

 

 اونقصييييييب  سييييييـر بهييييييـة المييييييياة فييييييه النـشحييييييالييييييى م ييييييكلة 

التصيييييار    التييييييه ادت اليييييى   يييييياد  ملوحييييية النهيييييير. لييييييسلع 

ايييييسا العاميييييع بعاميييييع التليييييو   اليييييسف سييييياام  تسيييييمية  مكيييييط 

بيييييأ(بر نسيييييبة ميييييط قيمييييية التبيييييا ط الكليييييية. أميييييا العاميييييع ال يييييانه 

فقيييييد (انيييييا المتغييييييرات  العكيييييار ، الكبر تيييييات  الحد يييييد لهيييييا 

 داد عكيييييار  الميييييا  ب  ييييياد   . تييييي3جيييييد   قييييييم ت يييييب  عاليييييية ل

سيييييرعة الميييييياة فيييييه األنهيييييار با ييييييافة اليييييى عواميييييع أخييييير  

م ييييع تعر يييية التربيييية لييييسلع عيييياد  مييييات داد فييييه مواسييييم سييييقوي 

األمطييييييار أمييييييا الكبر تييييييات فييييييأام مصييييييادراا اييييييو أسييييييت دا  

األسييييييييمد   المبيييييييييدات ال راعييييييييية  دخوليييييييي  المييييييييياة أونييييييييا  

اة السيييييييس السييييييطحه، (مييييييا أو  جييييييود الكبر تييييييات فييييييه المييييييي

بنسيييييبة عاليييييية فيييييه ميييييياة ال يييييرو  مكيييييط او تسيييييب  األسيييييها  

للب ييييير  الماشيييييية (ميييييا تسيييييب  فيييييه أنسيييييدادت شيييييبكات الميييييياة 

فييييه الترا(ييييي  العالييييية. أمييييا  جييييود الحد ييييد فممكييييط أو   ييييير 

اليييييى التليييييو  بالمعييييييادو ال قيلييييية التيييييه تييييييأته بسيييييب  يييييييرن 

الم لفييييييات الصييييييناعية الييييييى النهيييييير.  مكييييييط تسييييييمية العامييييييع 

 السييييييييس السيييييييطحه  التعر ييييييية.  ايييييييسا مييييييياال يييييييانه بعاميييييييع 

فيييييييه نتيييييييائذ دراسيييييييتهم عنيييييييد تقيييييييييمهم  [1]اليييييييي   توصيييييييلوا

 لنوعية المياة فه النهر بأست دا  التحليع العامله.

العواميييييييع ال  وييييييية ا خييييييير  (انيييييييا مسييييييياامتها أقيييييييع ميييييييط 

العييييامليط السييييابقيط حييييي  احتييييو  العامييييع ال اليييي  علييييى قيييييم 

ا الرابييييي  فكييييياو ت يييييب  عاليييييية لدالييييية األو الهييييييدر جينه، أمييييي

 م يييييييييع السييييييييييليكا  ال يييييييييام  أرتيييييييييب  باأل رووفوسيييييييييفات. 

بييييالرسم مييييط او  جييييود السييييليكا فييييه المييييا  لييييي  لهييييا تييييأوير 

صيييييحه  يييييس(ر  لكيييييط  جودايييييا فيييييه الميييييياة المسيييييت دمة فيييييه 

المييييييرج ت الب ار يييييية فييييييه المصييييييان  قييييييد  سييييييب  م ييييييا(ع 

ترسيييييييبها فيييييييه التوربينيييييييات حيييييييي  تييييييي داد قابليييييييية   بييييييياو 

مييييي    ييييياد  درجييييية الحيييييرار .  أخييييييرا  السييييييليكا فيييييه الب يييييار

العاميييييييع ال يييييييام  اليييييييسف  م يييييييع األ رووفوسيييييييقات  اليييييييسف 
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(ييييياو لييييي  أقيييييع تيييييأويرا مقارنييييية بالعواميييييع األربعييييية السيييييابقة. 

 مكييييييط تسييييييمية العامييييييع ال اليييييي  عامييييييع األو الهيييييييدر جينه، 

العاميييييع الرابييييي  بعاميييييع السييييييليكا  العاميييييع ال يييييام  عاميييييع 

امييييييع فقيييييي   (انييييييا بتحد ييييييد و ويييييية عو [1]المغييييييس ات. قييييييا  

% مييييييط التبييييييا ط الكلييييييه. 87مسيييييي  لة عييييييط تفسييييييير تقر بييييييا 

مييييي   ليييييع، األخيييييت ب فيييييه تحد يييييد عيييييدد العواميييييع منطقيييييه 

عنصييييييييرا  ع يييييييير ط ألو الدراسيييييييية الحالييييييييية تعتمييييييييد علييييييييى 

، أعتميييييييد ا عليييييييى [1]لنوعيييييييية الميييييييياة بينميييييييا فيييييييه دراسييييييية 

عنصيييييييييييييييييرا فقييييييييييييييييي . اربعييييييييييييييييية ع ييييييييييييييييير قيييييييييييييييييياو

 3جدول 

 المست لصة لها جس ر ت يلية أ(بر مط  احد  نتائذ التحليع العامله لالعوامع

 المتغيرات العامل األول العامل الثاني العامل الثالث العامل الرابع العامل الخامس
 درجة حرارة الماء 0.490- 0.057 0.370 0.369 0.371
 العكارة 0.007- 0.854 0.092 0.058 0.065-
 القاعدية 0.516 0.414 0.421 0.170 0.051
 العسرة الكلية 0.954 0.060- 0.177 0.074 0.050
 الكالسيوم 0.900 0.061- 0.126 0.141 0.193
 المغنيسيوم 0.924 0.021- 0.150 0.214 0.076
 الكلوريدات 0.789 0.033 0.437 0.011 0.015-
 آيون الهيدروجين 0.280 0.147 0.760 0.219 0.032-
 ة الكهربائيةالتوصيلي 0.966 0.035- 0.132 0.127 0.034
 المواد الصلبة العالقة 0.918 0.045- 0.129 0.060 0.095
 المواد الصلبة الذائبة 0.957 0.024- 0.158 0.152 0.007
 الكبريتات 0.031- 0.894 0.066 0.029 0.094
 الحديد 0.141- 0.707 0.108 0.099 0.156
 الفلوريد 0.344 0.002- 0.682 0.014 0.045
 األلمنيوم 0.175 0.203 0.052 0.205- 0.683
 النترات 0.362 0.180 0.054 0.656 0.088-
 النتريت 0.099 0.245 0.559 0.292- 0.089
 األمونيا 0.296 0.023 0.121- 0.513 0.021-
 سيليكا 0.007- 0.057 0.096 0.763 0.090
 الفوسفاتية 0.083 0.008- 0.010 0.165 0.815

 الجذور التخيلية 6.877 2.375 2.043 1.772 1.391
 نسبة التباين 34.387 11.875 10.213 8.861 6.956

 النسبة المئوية التراكمية 34.387 46.262 56.475 65.336 72.291

 

 األستنتاجات والتوصيات. 4
أو تطبيييييييي  التحلييييييييع العيييييييامله لتقيييييييييم جيييييييود  ميييييييياة 

نهييييير دجلييييية عليييييى امتيييييداد بغيييييداد أعطيييييى نتيييييائذ مهمييييية إلدار  

مييييياة النهيييير  للحصييييو  علييييى معلومييييات أف ييييع عييييط جييييود  

نوعيييييية الميييييياة فيييييه نهييييير دجلييييية. حيييييي  ( يييييفا النتيييييائذ أنييييي  

ا للجيييييييود  تحيييييييا خمسييييييية  ع ييييييير ط مكيييييييط تجميييييييي   متغييييييييرل

عوامييييييع اييييييه  عامييييييع التلييييييو ، عامييييييع السيييييييس السييييييطحه 

 التعر يييييييية، عامييييييييع األو الهيييييييييدر جينه، عامييييييييع السيييييييييليكا 

 عامييييييييييع المغييييييييييس ات.  قييييييييييد فسييييييييييرت اييييييييييسة العوامييييييييييع 

% مييييييط أجميييييياله التبييييييا ط الكلييييييه   عتقييييييد أو اييييييسة 72.291

تسييييياعد صيييييانعه القيييييرار فيييييه تقيييييييم جيييييود  الميييييياة  الطرائييييي 

  تحد د األ لو ات فه جهود من  التلو .

مصييييييادر ال مكييييييط اعتميييييياد التحليييييييع العييييييامله لتحد ييييييد 

التيييييه تييييي ور عليييييى جيييييودة الميييييياة  (يفيييييي  السييييييطرة عليهيييييا ا  

 ة ا نهار .الحد مط تاويراا السلبه على نوعي  ميا
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