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Abstarct 
       Some selected hydrochemical parameters of Diyala river including electrical 
conductivity (EC), 1

3
12

4
22 HCO,Cl,SO,Mg,Ca −−−++ , total soluble solids (T.S.S.), 

discharge (Q) and total hardness(TH) were analyzed for their periodicities using monthly 
measurements for the period 1993-1997, to quantify and qualify surface water and 
investigate the periodicity behavior of these parameters. Results showed significant 
autocorrelation for all the studied series and therefore they were subjected to the Spectral 
(Fourier) analysis to investigate the main periodicities that contribute to the total 
variance of the observed data.  Most of the selected parameters have strong (less 
frequent) semi-annual and biannual cycle, as well as seasonal cycle for, Cl, Mg, Ca, SO4, 
HCO3 ,TSS , and EC.  These results reveal the variation of the factors affecting the river 
water quality including hydrological and meteorological conditions as well as the impact 
of human activities through the river catchments river. 
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  التحليل الطيفي لبعض العناصر الهايدروكيميائية المختارة في نهر ديالى                  

  خالصةال
تم أختيار عدة عناصر هيدروكيميائية لنهر ديالى شـملت التوصـيلية الكهربائيـة والملوحـة               

حيـث  . والعسرة الكلية والتصريف وأيونات الكالسيوم والمغنيسيوم والكبريتات والكلوريد والبايكاربونات     
 ،وتم اخذ المعدل الشهري لكل واحد       1997 ولغاية   1993حليل هذه المتغيرات لنهر ديالى للفترة من        تم ت 

منها لغرض قياس ومعرفة نوعية وكمية التغيرات لتلك العناصر في مياه النهر، باالضافة الـى دراسـة      
وقـد أظهـرت   . تصرف الدورية لتلك المتغيرات ومدى مساهماتها في التباين الكلي للمعطيات المشاهدة         

حيـث ان معظـم   . مضاهاة مميزة لكل العناصر المدروسة من خالل تحليل فورير الطيفـي    الدراسة
كمـا  (بينما أظهرت متغيرات اخرى دورية فصلية     ) اقل تردداً (العناصر لها دورية نصف او شبه سنوية        

يرات في العوامل وقد توصلت الدراسة الى ان التغ. )ECوTSS و Cl, Mg, Ca , SO4 ,HCO3أليونات 
المؤثرة على نوعية مياه نهر ديالى هي العوامل المناخية والهايدرولوجية باألضافة الى التأثيرات المهمة              

 . من فعل االنسان في جابية النهر  الناتجة
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