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Abstract:- 

     The chemical substance dissolved in rain water are generally considered to have two atmospheric 
sources, dry fallout and/or soluble salts. The present study deals with the rain water year 1995-1996 at 
Baghdad city were expressed in term of monthly averages of the collected samples . The concentrations 
values of cations (Ca, Mg, K and Na) and anions (Cl, SO4 and HCO3),were expressed as average 
annual. All ions concentration, are found to be within the excepted range of fresh water. These results 
were compared with rain water year 1985-1986. Appreciable reduction in concentrations of both cations 
and anions have been recorded, and the percentages of reduction are ranging between 28% to 84%. 
Moreover, by adopting fractionation factor, the results revealed that the sea water have less contribution 
of all ions concentration than other sources (local activities). The results of the chemical analysis were 
dealt with statistically by using cluster and factor analysis . 
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 الخالصة
 وكذلك ،يحمله غبار الهواء   ما،مركبات الكيميائية لمياه األمطار ناتجة من مصدرين أساسيين هما      أن تراكيز ال

تم في هذه الدراسة أجراء التحليل الكيميائي لعينات تمثل السنة المطرية . ماتحمله العواصف المطرية من أمالح ذائبة 
شارة المركب وقد بينت الدراسة أن كافة التراكيز تقع  قسمت النتائج الى مجموعتين حسب أ، لمدينة بغداد١٩٩٦ -١٩٩٥

 ، ١٩٨٦ -١٩٨٥خاصة بالسنة المطرية تم مقارنة النتائج أيضاً مع النتائج ال. ضمن الحدود المسموحة للمياه النقية 
تناقص  ال وكانت نسبة١٩٩٦ -١٩٩٥وبينت المقارنة تناقصاً في تراكيز المركبات  الداخلة في الدراسة للسنة المطرية 

من ناحية أخرى تم أستخدام معامل التجزئة لمعرفة النسبة التي يساهم فيها مياه البحر من . %٨٤ - %٢٨تتراوح مابين 
كما . تلك الناتجة عن مصادر الملوثات األخرى وتبين من ذلك بأن نسبة مساهمة مياه البحر هي األقل ولكافة المركبات 

   .لتحليل األحصائي التجميعي والعامليتم معالجة النتائج أحصائيا بأستخدام ا
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