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ABSTRACT 

The aim of this study was to assess a spatial and temporal variations in water 
quality of the Euphrates River flowing through Iraqi lands, with two approaches: the 
use of water quality index (WQI) and a principal component analysis (PCA). In the 
studied section of the river the global water quality WQI was 63.09 (classified as 
medium – slightly polluted), this value denotes that Euphrates water requires 
treatment for drinking, no treatment necessary for most industries and crop uses and 
suitable for most fish and not recommended for sensitive one.  

PCA results indicate that three factors for river water explain 92.95% of the total 
variance. Varifactors obtained from factor analysis for water quality variations 
indicate that factors responsible for water quality variations are mainly related to soil 
leaching and runoff process, organic pollution from municipal effluents, pH and 
temperature.  
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  تقییم نوعیة میاه نھر الفرات في العراق
  

   الخالصة
والزمنية لنوعية مياه نهر الفرات الجـاري فـي    الهدف من الدراسة هو تقدير التغيرات الموقعية

قـة تحليـل   ينوعية المياه والثانية طر) دليل(االولى باستخدام مؤشر : األراضي العراقية بطريقتين

يصـنف  % (63.09ومن خالل دراسة مقطع النهر كان مؤشر نوعية الميـاه  . المركب األساسي
مياه الفرات تحتـاج الـى عمليـة تصـفية      وتلك القيمة تبين بأن) طفيف التلوث–متوسط الجودة 

، وكذلك التحتاج ةالستخدامات الشرب، وال تحتاج الى معالجة للمياه الصناعية التي التتطلب مياه نقي
  . ماعدا الحساسة منها الى معالجة ألغراض الري وتعتبر كبيئة مائية صالحة ألغلب انواع األسماك

من التباين % 92.95ثة معامالت اساسية تفسر نسبة بينت نتائج تحليل المركب األساسي وجود ثال
وقد ظهر من خالل تلك المعامالت وجود ثالث مجاميع رئيسـية تسـبب حـدوث    . الكلي للبيانات

التغيرات في نوعية المياه، األولى ناتجة من السيح وغسل التربة، الثانية ناتجة من التلوث العضوي 
نهر والثالثة ناتجة من التباين في درجة الحامضية ودرجـة  والناتج من تصريف المياه الثقيلة في ال

  .الحرارة
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