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ملخص البحث :
رطــة الفعالــة هــي الصــورة البصــریة التــي تــدرك بلحظــة واحــدة شــمولیًا ومــن ثــم مســتوى الخا

الفئات والتفاصیل وكان هدف هذا البحث إجراء مقارنة بین خرائط القراءة وخارطة رؤیة فعالة یعد 

الشـعیر) للوصـول إلـى -الحطـة -إجراء التصنیف البصري للمتغیرات الثالث (األراضي الزراعیة 

م تمثیلها خرائطیًا .فئات ومن ث

التي یجب أن تجیب علیها الخرائط  ةاألسئلة الثالثعن كما أن خرائط القراءة ال تجیب 

ماذا یوجد بینما الخارطة الفعالة )س ، ص(بل تجیب على المستوى اإلبتدائي أي عند تقاطع 

العلمیة .تجیب الخارطة الفعالة تجیب على جمیع االسئلة ویتبع في عالجها خطوات الطریقة 

The Effective Date Representation for Multi
Variation Maps

Assistant Lecturer Manal Raafat Khalid
University of Mosul - College of Basic Education

Abstract:

Active map is the visual image that can be understood in an instant

regarding categories and details . The current research aimed at

comparing ordinary maps and active vision map considering the visual

classification for the three alternatives (agricultural lands – wheat –

barely) .

Ordinary maps , further , do not answer the three questions in view ,

rather these maps depend on variables (X , Y) , while active maps .
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:المقدمة
یهـــدف البحـــث إلـــى دراســـة افضـــل الطـــرق فـــي التمثیـــل البیـــاني الفعـــال وذلـــك مـــن خـــالل 

نطـة والشـعیر فـي ناحیـة حمـام حاالعتماد على بیانـات تتمثـل بمسـاحة األراضـي الزراعیـة وانتـاج ال

العلیــل ومحاولــة تحویــل هــذه البیانــات إلــى فئــات وتمثیلهــا فــي خــرائط وبیــان الفــرق بــین الخارطــة 

وءة والخارطة المدركة وتحدید أیهما األفضل .المقر 

وتـــأتي أهمیـــة الدراســـة فـــي كـــون ناحیـــة حمـــام العلیـــل منطقـــة زراعیـــة ولتـــوفر المعلومـــات 

والبیانات التـي تخـص موضـوع الدراسـة ، وهـي إحـدى النـواحي التابعـة لقضـاء الموصـل حیـث تقـع 

) بقضــاء ١فـي الخارطــة رقــم (إلـى الجنــوب مــن قضـاء الموصــل ، أذ تتحــدد حـدودها اإلداریــة كمــا 

الموصـــل مـــن الشـــمال ومـــن ناحیـــة الحمیـــدات مـــن الغـــرب وقضـــاء الحمدانیـــة مـــن الشـــرق وقضـــاء 

) مقاطعـة وهـي التـي اجریـت علیهـا الدراسـة ٤٤الشرقاط من الجنوب ، وتضم ناحیة حمام العلیل (

.

) هـي ٥) ، (٤) ، (٣) ، (٢تكمن مشكلة البحث في أن الخـرائط المقـروءة وهـي خارطـة (

خرائط ال تعطي الفهم الشـامل للمشـكلة ، فهـي بـذلك خـرائط لیسـت فعالـة فیجـب علینـا البحـث عـن 

طریقة یتم فیها رسم خارطة تعطي الفهم الكامل وان تكون خارطة فعالة ومدركة وتمتاز بالشمولیة 

  دراك .وسهلة الفهم واإل

هــا الخارطــة نتجیــب ع: فقــد تنــاول البحــث المســتویات التــي یجــب أت أمــا هیكلیــة البحــث

الفعالـة ورســم خـرائط قــراءة تـم تجســید البیانـات التــي تـم الحصــول علیهـا فــي تلـك الخــرائط وكمــا أن 

فهـي خـرائط غیـر فعالـة فقـد تـم رسـم خارطـة مدركـة  ةهذه الخرائط ال تجیب على المستویات الثالث

وهـي خارطـة  ةالثالثاستخدمت فیها المتغیرات البصریة وهي خارطة فعالة تجیب على المستویات 

شمولیة .

وقد تم استخراج النسبة أي نسبة األراضي الزراعیة مـن مسـاحة المقاطعـة ونسـبة الراضـي 

ـــة ونســـبة األراضـــي المزروعـــة بالشـــعیر مـــن األراضـــي  المزروعـــة بالحنطـــة مـــن األراضـــي الزراعی

راضـي الزراعیـة الزراعیة وكذلك تم استخراج المتوسـط وبیـان المقاطعـات التـي تكـون فیهـا نسـبة األ

والمســاحات المزروعــة بالحنطــة والشــعیر اذا كــان فــوق المتوســط أو تحــت المتوســط واعتمــادًا علــى 

المتوســط تــم أنشــاء المصــفوفة البصــریة وباالعتمــاد علــى هــذه المصــفوفة تــم انشــاء الخارطــة وهــي 

ین الخارطــة الخارطــة الفعالــة التــي تجیــب علــى كافــة المســتویات وفــي النهایــة تــم اجــراء مقارنــة بــ

المقروءة والخارطة المدركة وبیان ایهما األفضل في تمثیل البیانات .

یشترط في إعداد خارطة مثالیة أن تجیب على عدة أسئلة ولإلجابة علـى هـذه األسـئلة تـم 

) تبین لنا أسماء ومواقع المقاطعات ، ١أخذ ناحیة حمام العلیل كمثال تطبیقي للدراسة والخارطة (

  هي : وهذه األسئلة
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:)١(المستوى اإلبتدائي.١
ماذا یوجد عند تقاطع س، ص أي ماذا یوجد في المالحظة المكانیة (البوسیف).

. المستوى المتوسط :٢
أین تتركز األراضـي الزراعیـة وأیـن تنتشـر زراعـة الحنطـة والشـعیر فـان الجـواب علـى هـذا 

هــذا عــن وبــذلك فــان هــذه الخارطــة ال تجیــب الســؤال تحتــاج إلــى مقارنــة جمیــع القــیم فــي الخارطــة

  ) .٢السؤال بسرعة ، خارطة (

.  المستوى العالي :٣
ان السؤال الذي یطرح ما هي األقالیم التي تكون فیها األراضي صـالحة للزراعـة ومـا هـي 

هـذا السـؤال ، خارطـة عـن أقالیم زراعة الحنطة والشعیر ، فـإن هـذه الخارطـة ال یمكنهـا أن تجیـب 

ن هذه الخارطة هي خارطـة قـراءة ولیسـت خارطـة احتى بعد إجراء هذه المقارنة فعلیة ف ) .٢(رقم 

جمیــع األســئلة بلحظــة بصــریة عــن فهــذه الخارطــة خارطــة غیــر فعالــة لكونهــا ال تجیــب مدركــة .

واحدة .

إن حــل هــذه المشــكلة یتطلــب تحویلهــا إلــى خریطــة مدركــة ، ان الســؤال الــذي یتبــادر إلــى 

)Zبحیث تحتوي كل خریطة علـى متغیـر (تم تحویل هذه الخارطة إلى خرائط متعددة الذهن هل ی

) وعنــد ذلــك باإلمكــان أدراك كــل خارطــة علــى حــدة ٥،  ٤،  ٣لــدینا ثــالث خــرائط (وبــذلك تتكــون

بســـرعة ولكـــن مـــن الصـــعب إجـــراء  ةالمســـتویات الثالثـــعـــن وان كـــل خارطـــة بإمكانهـــا أن تجیـــب 

وعلیه فـال بـد مـن اللجـوء إلـى المعاملـة البیانیـة أي إجـراء التصـنیف  ةثالثالمقارنة بین التوزیعات ال

للظــواهر الــثالث مــن أجــل تكــوین فئــات متجانســة علــى أســاس المتغیــرات ومــن ثــم إجــراء تصــنیف 

للمالحظات للوصول إلى صیاغة أقالیم متجانسة، حیث یتم انشاء خارطة مصنفة مدركة بإمكانها 

.جمیع المستویاتعن اإلجابة 
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:)٢(المصفوفة البصریة
تم استخدام المصفوفة لترتیب القیم بشكل تسلسلي حسب القـیم الموجـودة لـدینا فـنحُن لـدینا 

فقــد تــم تحدیــد هــذه المتغیــرات فــي كــل )األراضــي الزراعیــة ـ الحنطــة ـ الشــعیر(ثــالث متغیــرات 

تحدید المقاطعات التي تكون فیها القیم فوق المتوسط أو تحت مقاطعة وبعد استخراج المتوسط تم 

) وللشـــعیر ٠.٤٥) وللحنطـــة (٠.٦٨المتوســـط فقـــد كـــان المتوســـط المســـتخرج لألراضـــي الزراعیـــة (

) یبـین ١) مقاطعة في حمـام العلیـل التـي أخـذت كمثـال تطبیقـي للدراسـة والشـكل (٤٤) لـ (٠.٢٦(

نت فوق المتوسط تكون المستطیالت كلها باللون األسود وٕاذا لنا ترتیب القیم والمقاطعات ، فإذا كا

ن یكونــان بــاللون كــان أحــد القــیم تحــت المتوســط ســیكون أحــد المســتطیالت لونــُه أبــیض ومســتطیال

األســود ویتحــدد مكــان المســتطیل األســود واألبــیض حســب القــیم بالنســبة لكــل متغیــر إذا كــان فــوق 

عــدد المســتطیالت البیضــاء اثنــین واألســود واحــد یعنــي المتوســط أو تحــت المتوســط ، أمــا إذا كــان

وجــود قیمتــین تحــت المتوســط وقیمــة واحــدة فــوق المتوســط بالنســبة للمقاطعــة أمــا إذا كانــت جمیــع 

المســتطیالت بــاللون األبــیض یعنــي أن القــیم جمیعهــا تحــت المتوســط فــي تلــك المقاطعــة، وبــأجراء 

إلى تجمیع المالحظات المكانیة المتشابهة .عملیة التحریك للصفوف واألعمدة لغرض التوصل 

) وهـي خارطـة مدركـة تـم فیهـا ٦وباالعتماد علـى نتـائج المصـفوفة تـم رسـم الخارطـة رقـم (

استخدام المتغیرات البصریة التي توضح لنا المقاطعات في حمام العلیل حیث تـم اسـتخدام أشـكال 

ط أو تحت المتوسط وما یوجد بینها .مختلفة لتمثیل المقاطعات سواء كانت فوق المتوس

فطریقـــة المصـــفوفة تبـــین لنـــا مســـتوى التفصـــیل والتـــدرج والترتیـــب حیـــث ترتـــب فیهـــا القـــیم 

بصورة تدریجیة من األكثر ثم على األقل وبذلك تسهیل من عملیة المقارنة والفهم والتحلیل .

ذج متغیـرات بصـریة وهـي القیمـة الظلیـة وعند إنشاء الخارطة المدركه فقـد تـم اسـتخدام نمـا

تعبر عن نسبة اللون األسود واألبیض وهو متغیـر بصـري یسـتخدم لمقیـاس الترتیـب وقـد اسـتخدم (

. والمتغیـر البصـري اآلخـر هـو )بـثالث فتـرات " أسـود كامـل ـ خطـوط مسـتمرة ـ خطـوط متقطعـة "

ســة بــثالث فتــرات "خطــوط شــمالیة وهــو یســتخدم للتمیــز وقــد اســتخدم فــي هــذه الدرا(متغیــر اإلتجــاه 

شرقیة ـ جنوبیة شرقیة ـ 
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  )١الشكل (

المصفوفة البصریة لألراضي الزراعیة والحنطة والشعیر

الشعیرالحنطةاالراضي الزراعیةالمقاطعة

ادحلة

خربة الطیر

ابو غالوین

السلماني

خربة كافور

بترة

كلیطرة

تل الهشم

عبلة

ابو جرادي

امام حمزة

عین البقرة

العربید

شیخ یونس

دباجة

المنكار

بئر بن جغیدان

بزونة

باخیرة

عین البیض العلیا

خربة الملك

ابو عرائس

العریش

عین ناصر

مستنطق غربي

مستنطق شرقي
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الشعیرالحنطةاالراضي الزراعیةالمقاطعة

العذبة

البجواري

قبر العبد

الهرم والخرار والبویر

الزفتیة

الدوالویة

الكراثي

البوسیف

األبیض

اجهینة

الجرن

خربة بن غوان

المعیبدي

المرج

الزكروطیة

العریج

حمام العلیل

امنیرة

  )٣،  ٢،  ١(المصدر : اعتمادا على المالحق 
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شــمالیة غربیــة ـ جنوبیــة غربیــة ـ شــمالیة جنوبیــة " فهــو یتمثــل بخطــوط عمودیــة وأفقیــة 

ومتغیر البنیة )ى ستة اتجاهاتومائلة وهو ذي تأثیر في التوزیع والتنظیم ویستعمل بحدود أربع إل

رسـم جـاهز ویـتم فیـه ألي  يوهو متغیـر یسـتخدم بطریقـة فعالـة عنـد التكبیـر والتصـغیر الفوتـوغراف(

استخدام اللون األسود واألبیض ویعبر هذا المتغیر عن نعومة كبیرة نسـبیًا لعناصـر مركبـة لسـطح 

وقـد اسـتخدم فـي هـذا البحـث علـى طـول فتـرتین )٣(ممثل حیث تستخدم الخطوط األفقیـة والعمودیـة

.المتقطعةوهي الخطوط المستمرة والخطوط  (

والخالصة مما تقدم یمكن إعطاء مقارنة بین الخارطة المقروءة والخارطة المدركة :

الخارطة المدركة تستغرق وقت أقصر في القراءة والتحلیل من الخارطة المقروءة . .١

یمكن تحدید القیم في الخارطة المدركة أسرع من الخارطة المقروءة . .٢

ثرة األرقام إلـى اإلربـاك وصـعوبة الفهـم والتحدیـد عكـس الخارطـة في الخارطة المقروءة یؤدي ك. ٣

المدركة التي یمكن بسرعة تحدید العدد أو المساحة من خالل استعمال المتغیرات البصریة .

فــي الخارطــة المدركــة یمكــن تحدیــد القــیم بكــل تــدرجاتها ویمكــن تحدیــد األقــل واألعلــى بســرعة  .٤

ارطة المقروءة التي تحتاج إلى قراءة كـل األرقـام كـي یـتم بمجرد النظر إلى الخارطة عكس الخ

تحدید كل القیم .

الخارطــة المدركــة تعتبــر ســهلة الفهــم حیــث تســتخدم فیهــا المتغیــرات البصــریة التــي یمكــن مــن . ٥

خاللهـــا تحدیـــد القـــیم حتـــى لألشـــخاص مـــن غیـــر االختصـــاص عكـــس الخارطـــة المقـــروءة التـــي 

ألن كثـرة القـیم واألرقـام تحتـاج إلـى وقـت طویـل كـي یـتم یصعب فهمها بالنسبة لغیر المخـتص

قراءتها وتفسیرها .

الخارطة المدركة تعتبر أفضل من الخارطـة المقـروءة فهـي تعطـي االنطبـاع الشـامل للموضـوع . ٦

.



التمثیل البیاني الفعال للخرائط المتعددة المتغیرات

١٨١

)١ملحق (

اسم المقاطعةالعدد
مساحة األراضي 

الزراعیة* بالدونم

مساحة المقاطعة* 

بالدونم
%

وسط ، فوق المت

تحت المتوسط

ت٤٥٤٠٩٧٦٣٠.٤٦٥٠٢٠٩البوسیف١

ت٩١٤٢٢٧٠٠.٤٠٢٦٤٣١الزكروطیة٢

ت١٧٨٧٢٩٦٦٠.٦٠٢٤٩٤٩األبیض٣

ف٨٦٦٨٨٨٨٣٠.٩٧٥٧٩٦٤العذبة٤

ف١٧٥٢٢٣٦٣٠.٧٥١٤٣٠٣كنیطرة٥

ت٢٦٧٣١٢٣٥١٠.٢١٦٤١٩٧العریج٦

ت٦٥٣١١٠٣١٣٠.٦٣٣٢٧٨٣المعیبدي٧

ف٢٩٧٥٤٢٧٣٠.٦٩٦١٣٢١واري (البوجواري)البج٨

ف٢١٠٩٢٧٦٨٠.٧٦١٩٢١٩تل الهشم٩

ف٢٢٧١٢٣٥٥٠.٩٦٤٣٣١٢قبر العبد١٠

ت١٣٦٤٤٧٠٥٠.٢٨٩٩٠٤٣حمام العلیل١١

ف٤١٥٩٤٧٧٩٠.٨٧٠٢٦٥٧خربة ملك١٢

ف٢٣٧٥٩٣٣٤١٦٠.٧١١٠٠٦٧الهرم والخرار والبویر١٣

ت٢٥٨٧٨٣٣٧٠.٣١٠٣٠٣٤أجهینة١٤

ت٤٤٤٨١٠١٩٠٠.٤٣٦٥٠٦٣أمنیرة١٥

ف٣٤٩٨٤٩٨٨٠.٧٠١٢٨٣ادحلة١٦

ت٣٨٧٨٧٧١٢٠.٥٠٢٨٥٢٦المرج١٧

ف٣٨٩١٤١٤٦٠.٩٣٨٤٩٤٩یةتالزف١٨

ت١٩٦١٣٢٤٩٠.٦٠٣٥٧٠٣العربید١٩

ف١٠٥١٢١٠٥٦١٠.٩٩٥٣٦٠٢عبلة وعلیلة٢٠

ت١٤٠٢٤٢٢٩٩٠٠.٦١٠٠٠٤٣الجرن٢١

ف٥٤٤٤٧٥٣٠٠.٧٢٢٩٧٤٧عرائسأبو   ٢٢

ف١٠٧٩٨١٠٨٢٢٠.٩٩٧٧٨٢٢ابو جرادي٢٣

ت١٩٨٠٨١٣٧٠.٢٤٣٣٣٢٩شیخ یونس٢٤

ت١٦٣٣٥٧٠٠٠.٢٨٦٤٩١٢دباجة٢٥

ف٩٨٤٧١١٦٣٣٠.٨٤٦٤٧١٢امام حمزة٢٦

ف٦٤٠٠٦٤٧١٠.٩٨٩٠٢٧٩العریش٢٧

ف٧٠٧١٨٢٣٥٠.٨٥٨٦٥٢ة الطیربر خ٢٨

ف٨١٣٧٩٢١٠٠.٨٨٣٤٩٦١الدالویة٢٩

ف١٦٠٧٣١٧٨٢٢٠.٩٠١٨٦٢٨الكراثي٣٠



منال رأفت خالد

١٨٢

اسم المقاطعةالعدد
مساحة األراضي 

الزراعیة* بالدونم

مساحة المقاطعة* 

بالدونم
%

وسط ، فوق المت

تحت المتوسط

ت١٦٧٨٢٤٦٤٠.٦٨١٠٠٦٤المنكار٣١

ت٢٣٠٣٣٥٨٢٠.٦٤٢٩٣٦٩یدانغبئرین ج٣٢

ت٢٣٧٢٣٥١٦٠.٦٧٤٦٣٠٢بزونة٣٣

ف١٤٩٨١٥٩٠٠.٩٤٢١٣٨٣ابو غالوین٣٤

ف٨٣٦٩١٠٥٣٣٠.٧٩٤٥٥٠٤عین ناصر٣٥

ت٢٤٤٥٣٨٣٤٠٦٣٨٣٨١٢باخیرة٣٦

ف٤٦٦٢٤٧٣٠٠.٩٨٥٦٢٣٦عین البقرة٣٧

ف١٦٨٧٢١٢٩٠.٧٩٢٣٩٠٧السلماني٣٨

ت٢١٧٠٦٢٧٢٠.٣٤٥٩٨٢١عین البیضا العلیا٣٩

ت١٣٨٨٣٩١٢٠.٣٥٤٨٠٥٧خربة بن غوان٤٠

ف٥٠٢٠٥٢٤٣٠.٩٥٧٤٦٧مستنطق غربي٤١

ف٥١١٨٧٢٦٨٠.٧٠٤١٨٢٧مستنطق شرقي٤٢

ف٠.٦٨٨٦٢٢٧ ١٤٩٥٢١٧١خربة كافور٤٣

ف٣٦٤٠٣٨٧٨٠.٩٣٨٦٢٨١بترة  ٤٤

المتوسطالمجموعالمجموع

    ٣٢٠٠٦٠٠.٦٨٥٨٩٩٥  ٢١٩٥٢٩

شعبة الزراعة في ناحیة حمام العلیل ، قسم التخطیط والمتابعة ، سجالت غیر منشورة*



التمثیل البیاني الفعال للخرائط المتعددة المتغیرات

١٨٣

  )٢ملحق (

اسم المقاطعةالعدد

مساحة األراضي* 

المزروعة بالحنطة 

بالدونم

األراضي مساحة 

* بالدونمالزراعیة
%

فوق المتوسط ، 

تحت المتوسط

ف٢٢٧٠٤٥٤٠٠.٥البوسیف١

ت٤٠٠٩١٤٠.٠٠٠٠٠٠١٣الزكروطیة٢

ف٩٠٠١٧٨٧٠.٥٠٣٦٣٧٣األبیض٣

ت٣٥٠٠٨٦٦٨٠.٤٠٣٧٨٤العذبة٤

ف٩٠٠١٧٥٢٠.٥١٣٦٩٨٦كنیطرة٥

ت١٢٠٠٢٦٧٣٠.٤٤٨٩٣٣٧العریج٦

ت٢٥٠٠٦٥٣١٠.٣٨٢٧٨٩٧يالمعیبد٧

ت١٢٥٠٢٩٧٥٠.٤٢٠١٦٨البجواري (البوجواري)٨

ف١٠٠٠٢١٠٩٠.٤٧٤١٥٨٣تل الهشم٩

ت٥٠٠٢٢٧١٠.٢٢٠١٦٧٣قبر العبد١٠

ت٢٥٠١٣٦٤٠.١٨٣٢٨٤٤حمام العلیل١١

ت١٥٠٠٤١٥٩٠.٣٦٠٦٦٣٦خربة ملك١٢

ت٩٠٠٠٢٣٧٥٩٠.٣٧٨٨٠٣٨الهرم والخرار والبویر١٣

ف١٥٠٠٢٥٨٧٠.٥٩٨٢٢١أجهینة١٤

ت١٥٠٠٤٤٤٨٠.٣٣٧٢٣٠٢أمنیرة١٥

ف٢٢٠٠٣٤٩٨٠.٦٢٨٩٣٠٨ادحلة١٦

ت١٢٠٠٣٨٧٨٠.٣٠٩٤٣٧٨المرج١٧

ت١٠٠٣٨٩١٠.٠٢٥٧٠٠٣یةتالزف١٨

ف١٢٠٠١٩٦١٠.٦١١٩٣٢٦العربید١٩

ف٦٠٠٠١٠٥١٢٠.٥٧٠٧٧٦٢عبلة وعلیلة٢٠

ف٧٠٠٠١٤٠٢٤٠.٤٩٩١٤٤٣الجرن٢١

ت٢٤٠٠٥٤٤٤٠.٤٤٠٨٥٢٣أبو عرائس  ٢٢

ف٦٠٠٠١٠٧٩٨٠.٥٥٥٦٥٨٤ابو جرادي٢٣

ف١٠٠٠١٩٨٠٠.٥٠٥٠٥٠٥شیخ یونس٢٤

ف١٠٠٠١٦٣٣٠.٦١٢٣٦٩٨دباجة٢٥

ف٦٠٠٠٩٨٤٧٠.٦٠٩٣٢٢٦امام حمزة٢٦

ت٢٥٠٠٦٤٠٠٠.٣٩٠٦٢٥العریش٢٧

ف٣٥٠٠٧٠٧١٠.٤٩٤٩٧٩٤ة الطیربر خ٢٨

ت٣٠٠٠٨١٣٧٠.٣٦٨٦٨٦٢الدالویة٢٩

ت٦٠٠٠١٦٠٧٣٠.٣٨٣٢٩٦٨الكراثي٣٠



منال رأفت خالد

١٨٤

اسم المقاطعةالعدد

مساحة األراضي* 

المزروعة بالحنطة 

بالدونم

األراضي مساحة 

* بالدونمالزراعیة
%

فوق المتوسط ، 

تحت المتوسط

ف١٠٠٠١٦٧٨٠.٥٩٥٩٤٧٥المنكار٣١

ف١٣٠٠٢٣٠٣٠.٥٦٤٤٨١١یدانغن جببئر ٣٢

ف١٣٧٠٢٣٧٢٠.٥٧٧٥٧١٦بزونة٣٣

ف١٠٠٠١٤٩٨٠.٦٦٧٥٥٦٧ابو غالوین٣٤

ت٣٠٠٠٨٣٦٩٠.٣٥٨٤٦٥٧عین ناصر٣٥

ف١٤٠٠٢٤٤٥٠.٥٧٢٥٩٧١اخیرةب٣٦

ف٢٦٠٠٤٦٦٢٠.٥٥٧٧٠٠٥عین البقرة٣٧

ف١٠٠٠١٦٨٧٠.٥٩٢٧٦٨٢السلماني٣٨

ف١١٧٠٢١٧٠٠.٥٣٩١٧٠٥عین البیضا العلیا٣٩

ف١٠٠٠١٣٨٨٠.٧٢٠٤٦١خربة بن غوان٤٠

ت٢٠٠٠٥٠٢٠٠.٣٩٨٤٠٦٣مستنطق غربي٤١

ت٢١٠٠٥١١٨٠.٤١٠٣١٦٥مستنطق شرقي٤٢

ف١٠٠٠١٤٩٥٠.٦٦٨٨٩٦٣خربة كافور٤٣

ف٢٠٠٠٣٦٤٠٠.٥٤٩٤٥٠٥بترة  ٤٤

المتوسطالمجموعالمجموع

    ٠.٤٥١٩٢٢  ٢١٩٥٢٩  ٩٩٢١٠

شعبة الزراعة في ناحیة حمام العلیل ، قسم التخطیط والمتابعة ، سجالت غیر منشورة*



التمثیل البیاني الفعال للخرائط المتعددة المتغیرات
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  )٣ملحق (

اسم المقاطعةالعدد

مساحة األراضي* 

ة بالحنطة المزروع

بالدونم

األراضي مساحة 

* بالدونمالزراعیة
%

فوق المتوسط ، 

تحت المتوسط

ت١١٣٥٤٥٤٠٠.٢٥البوسیف١

ت٢٣٠٩١٤٠.٢٥١٦٤١١الزكروطیة٢

ت٤٥٠١٧٨٧٠.٢٥١٨١٨٦األبیض٣

ت٢٢٠٠٨٦٦٨٠.٢٥٣٨٠٧١العذبة٤

ت٤٥٠١٧٥٢٠.٢٥٦٨٤٩٣كنیطرة٥

ت٦٧٠٢٦٧٣٠.٢٥٠٦٥٤٦العریج٦

ف١٧٥٠٦٥٣١٠.٢٦٧٩٥٢٨المعیبدي٧

ت٧٥٠٢٩٧٥٠.٢٥٢١٠٠٨البجواري (البوجواري)٨

ت٥٣٠٢١٠٩٠.٢٥١٣٠٣٩تل الهشم٩

تصفر٢٢٧١ـقبر العبد١٠

تصفر١٣٦٤ـحمام العلیل١١

ف١٥٠٠٤١٥٩٠.٣٦٠٦٦٣٦خربة ملك١٢

ت٦٠٠٠٢٣٧٥٩٠.٢٥٢٥٣٥٨الهرم والخرار والبویر١٣

تصفر٢٥٨٧ـأجهینة١٤

ت١٠٠٠٤٤٤٨٠.٢٢٤٨٢٠١أمنیرة١٥

ف١٢٥٠٣٤٩٨٠.٣٥٧٣٤٧ادحلة١٦

ف١٥٠٠٣٨٧٨٠.٣٨٦٧٩٧٣المرج١٧

ت٨٠٠٣٨٩١٠.٢٠٥٦٠٢٦یةتالزف١٨

ف٦٠٠١٩٦١٠.٣٠٥٩٦٦٣العربید١٩

ت٢٥٠٠١٠٥١٢٠.٢٣٧٨٢٣٤عبلة وعلیلة٢٠

ت٣٠٠٠١٤٠٢٤٠.٢١٣٩١٨٩الجرن٢١

ف٢٠٠٠٥٤٤٤٠.٣٦٧٣٧٦٩أبو عرائس  ٢٢

ت٢٢٠٠١٠٧٩٨٠.٢٠٣٧٤١٤ابو جرادي٢٣

ف٦٨٠١٩٨٠٠.٣٤٣٤٣٤٣شیخ یونس٢٤

ف٥٠٠١٦٣٣٠.٣٠٦١٨٤٩دباجة٢٥

ت٢٠٠٠٩٨٤٧٠.٢٠٣١٠٧٥امام حمزة٢٦

ف٢٠٠٠٦٤٠٠٠.٣١٢٥العریش٢٧

ف٢٠٠٠٧٠٧١٠.٢٨٢٨٤٥٤ة الطیربر خ٢٨

ت٢٠٠٠٨١٣٧٠.٢٤٥٧٩٠٨ویةالدال٢٩

ت٣٠٠٠١٦٠٧٣٠.١٨٦٦٤٨٤الكراثي٣٠



منال رأفت خالد

١٨٦

اسم المقاطعةالعدد

مساحة األراضي* 

ة بالحنطة المزروع

بالدونم

األراضي مساحة 

* بالدونمالزراعیة
%

فوق المتوسط ، 

تحت المتوسط

ف٦٠٠١٦٧٨٠.٣٥٧٥٦٨٥المنكار٣١

ف١٠٠٠٢٣٠٣٠.٤٣٤٢١٦٢یدانغبئرین ج٣٢

ف١٠٠٠٢٣٧٢٠.٤٢١٥٨٥١بزونة٣٣

ف٤٠٠١٤٩٨٠.٢٦٧٠٢٢٦ابو غالوین٣٤

ف٢٥٠٠٨٣٦٩٠.٢٩٨٧٢١٤عین ناصر٣٥

ف١٠٠٠٢٤٤٥٠.٤٠٨٩٩٧٩باخیرة٣٦

ت١٠٠٠٤٦٦٢٠.٢١٤٥٠٠٢عین البقرة٣٧

ف٥٠٠١٦٨٧٠.٢٩٦٣٨٤١السلماني٣٨

ف١٠٠٠٢١٧٠٠.٤٦٠٨٢٩٤عین البیضا العلیا٣٩

ت٣٠٠١٣٨٨٠.٢١٦١٣٨٣خربة بن غوان٤٠

ف٢٠٠٠٥٠٢٠٠.٣٩٨٤٠٦٣مستنطق غربي٤١

ف٢٠٠٠٥١١٨٠.٣٩٠٧٧٧٦مستنطق شرقي٤٢

ف٤٠٠١٤٩٥٠.٢٦٧٥٥٨٥خربة كافور٤٣

ف١٠٠٠٣٦٤٠٠.٢٧٤٧٢٥٢بترة  ٤٤

المتوسطالمجموعالمجموع

    ٠.٢٦١٤٤٦  ٢١٩٥٢٩  ٥٧٣٩٥

شعبة الزراعة في ناحیة حمام العلیل ، قسم التخطیط والمتابعة ، سجالت غیر منشورة*
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