
 

 

 التباين المكاني لسعة المساحات
 األرض خداماتالتي تشغمها است

 القمح في قضاء بمدروز بزراعة محصول
 6106لسنة 

 

 أ.دعبد الرزاق محمد البطيحي
 م.م نوال مصطفى كريم

 قسم الجغرافية

 جامعة بغداد - كمية التربية لمعموم اإلنسانية أبن رشد

 

 

 

 

 
 



6109سبتمبر  -الخمسون الحادي و  لعددا                                             مجمة بحوث الشرق األوسط  

 - 048 - 

 
 



 م.م نوال مصطفى كريم&أ.دعبد الرزاق البطيحي   التي تشغمها استخدامات األرض التباين المكاني لسعة المساحات 

 - 049 - 

 :الممخص

 اتركيب الذي أعتمد ىذه التقنيات الكمية أف ىناؾ تباينً وقد أظير التحميؿ وال
وظيرت  .مف األىمية النسبيةلكؿ مف القيـ الفردية ولرتب حجـ كؿ  اواضحً  امكانيً 
ة المكانية ليا عمى شكؿ مناطؽ ممتدة عمى شكؿ انطقة باتجاىات مختمفة حيث ئاليي

زيادة واألكثر تفوقا مف يظير تدرج في حجميا ليذا نجد محصوؿ القمح الذي يتدرج بال
 الغرب باتجاه شماؿ شرؽ منطقة الدراسة.
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Abstract : 

The analysis and synthesis of these quantitative techniques 

showed that there is a clear spatial variation of both individual values 

and of the magnitude of both absolute and relative importance. The 

spatial body appeared in the form of scattered areas، each limited to 

my province and the other extended in the form of a region in 

different directions, showing a gradient in size wheat crop, which 

increases the most and the most superior From the west towards the 

north-east of the study area. 
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 لمقدمة:ا

لمكثير مف الفعاليات المتعمقة  ااألرض أمرا ميمً  خداماتاست دراسةتعد  
دارتيا  األرض الزراعية كانت بتخطيط وتنمية المشاريع التنموية االستغالؿ األراضي وا 

اء لإلنساف ومف الواضح أف الزيادة السكانية المتدفقة مصدر ميـ وما تزاؿ لتأميف الغذ
التوسع في إنتاج يحفز المادة الغذائية مما  في أي منطقة تؤدي إلى زيادة الطمب عمى

جديدة  األرض بالتخطيط التقني واستخداـ األرض بشكؿ أمثؿ واستثمار مساحات
األرض األمثؿ  استخداـعف زيادة إنتاجية مساحة األرض الزراعية ويرتبط  فضاًل 

بدراسة الخصائص الجغرافية جميعيا بالمسح الشامؿ لجميع عناصرىا لمعرفة كيفية 
مكانية تطويرىا مستقباًل   .استخداميا وىذا يؤدي إلى االستخداـ الحالي لألرض وا 

وبما أف الجغرافية ىي عمـ العالقات المكانية لذا فأف دراسة العالقات المكانية 
ومعرفة  خداماتض الزراعية والتغير الزماني والمكاني في ىذه االستاألر  خداماتومنيا است

في  االيمكف تجاىمُو مف اىتمامات الجغرافية وخصوصً ا ميمً  اأسباب ىذا التغير تعد جانبً 
 في البحث الجغرافي. اجديدً  امتطورً  االوقت الحالي الذي يشيدهُ العالـ اليـو أسموبً 

 مشكمة البحث

في سعة المساحات التي تشغميا  اواضحً  امكانيً  اؾ تباينً تتمثؿ المشكمة أف ىنا
 .(6104) استخدامات األرض بزراعة محصوؿ القمح في قضاء بمدروز لسنة

 فرضية البحث:

األرض  خداماتذىبت فرضية البحث ىنا إلى إف ىذا التبايف المكاني في است
ا التبايف فرضية في تفسير ىذ اعتماديمكف ( 6104) بزراعة محصوؿ القمح لسنة

والمعطيات البشرية في كمية  قائـ عمى مدى توفر األمكانات المناخالمكاني 
 .لمقومات اإلنتاج يقمؿ مف الثانية االمحصوؿ وزيادة اإلنتاج وأف تنظيـ اإلنتاج وفقً 
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 :مبررات اختيار موضوع البحث

 نوع عمى مستوى المقاطعات التيال ىذاإف منطقة البحث تفتقر إلى البحوث مف 
األرض الزراعية وتباينيا حاوؿ ىذا البحث سد ىذه الثغرة  خداماتتكشؼ عف است

ـ التقنيات الكمية لمتنبؤ عف التبايف المكاني المستقؿ بما االمعرفية مما يتيح أستخد
  يكوف أساسا لكؿ عممية تخطيطية في ىذا المجاؿ.

 منطقة البحث:

قضية التابعة لمحافظة قضاء بمدروز( وىو أحد األ) تتمثؿ منطقة البحث في
(، وتقع ىذه في عدد مف النواحي ىي 0) خريطة رقـ ،في جميورية العراؽ ديالى

مركز قضاء بمدروز وناحية مندلي وناحية قزانية وتتألؼ كؿ مف ىذه النواحي مف عدد 
( وقد أخذ البحث بيذه 6) ( مقاطعة خريطة رقـ67) مف المقاطعات بمغ مجموعيا

 تمثيؿ البيانات.تـ  ثـ عمى أساسيا ازيةحيالمقاطعات كوحدات 

تقع منطقة البحث في الجنوبي الشرقي مف محافظة ديالى وتحدىا مف الشماؿ 
قضاء خانقيف ومف الشماؿ الغربي قضاء المقدادية ومف الجنوب يحده قضاء بدرة 

فيحده قضاء  مف الشرؽ، أما مف جية الغرب والصويرة بمحافظة واسط، وتحُده إيراف
 3-) بيف دائرتي عرض امف الجنوب الغربي تحدُه محافظة بغداد يقع فمكيً  ،بعقوبة
، تمتد مساحة منطقة اشرقً °( 2334-و°2266-) وخطي طوؿ شمااًل °( 33 4-و33°

  .(0) 6المساحة/كـ4661الدراسة عمى 
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 ( 0) خريطة رقم

 
 

 موقع منطقة الدراسة من محافظة ديالي
  ،خارطة العراق اإلدارية ،الهيئة العامة لممساحة ،يةالمصدر: وزارة الموارد المائ

  ،0: 0111111مقياس 
 .6105سنة  ،0: 51111وخريطة محافظة ديالي اإلدارية بمقياس 
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 (6) خريطة رقم

 
 منطقة الدراسة قضاء بمدروز عمى أساس المقاطعات الزراعية

خريطة قضاء  ،انتاج الخرائطشعبة  ،الهيئة العامة لممساحة ،المصدر: وزارة الموارد المائية
 .6105سنة  ،0: 651111بمدروز عمى مستوى المقاطعات بمقياس من 
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 دليل المقاطعات الزراعية في قضاء بمدروز
اسم  الناحية 

 المقاطعة
رقم 

 المقاطعة
رقم  اسم المقاطعة الناحية

 المقاطعة
رقم  اسم لمقاطعة الناحية

 المقاطعة
اسم  الناحية

 المقاطعة
رقم 
 طعةالمقا

مغيتر  مندلي 62 دبات بمدروز 0 ارخيمة بمدروز
 الشمالية

العمريات  قزانية 27
 الشرقية

35 
نير محمود  بمدروز 6 العطارية بمدروز

 والبتيرة
مغيتر  مندلي 63

 الجنوبية
العمريات  قزانية 33

 الغربية
36 

طحماية  مندلي 64 مير أسماعيؿ بمدروز 3 عبرتو بمدروز
 الجنوبية

أماـ كرز  قزانية 34
 الديف

37 
بساتيف  مندلي 65 النجار بمدروز 2 أبو كبير بمدروز

 النقيب
 21 كورستؾ قزانية 62

القطبية  بمدروز 3 حميوات بمدروز
 الصغيرة

نير باغ  مندلي 66
 الجنوبية

 20 طيالو قزانية 6
تؿ أبو  بمدروز

 راسيف
نير باغ  مندلي 67 قصبة بمدروز بمدروز 4

 الشمالية
 22 يـو الفييديد قزانية 5

إماـ  بمدروز
 البجمي

بساتيف فمشت  مندلي 04 وادي كنكير مندلي 5
 الغربية

 23 الصريمة قزانية 0
سعدة  بمدروز

 ونممة
إماـ عبد  مندلي 6

 الرحمف
بساتيف فمشت  مندلي 05

 الشرقية
 24 أراضي قزانية قزانية 6

بزايز  بمدروز
 التحويمة

أراضي قرة  مندلي 7
 خنزير

نير جني  مندلي 07
 الشرقية

 25 أبو حمير قزانية 3
تؿ  بمدروز

 أضياعي
أراضي  مندلي 01

 الشوكة
نير جني  مندلي 64

 الغربية
البدعة  قزانية 2

 والعريضي
26 

بزايز  بمدروز
 صباح

نير السوؽ  مندلي 65 أراضي النفط مندلي 00
 الغربية

 31 العنزي قزانية 3
نير السوؽ  مندلي 67 أراضي الندا مندلي 06 التحويمة بمدروز

 الشرقية
 37 الرغمة قزانية 4

نير أوقي  مندلي 03 الشمسية بمدروز
 عيف السبع

 41 الجزيرة قزانية 66 الغواؿ قزانية 33
أماـ  بمدروز

 منصور
أراضي كوؾ  مندلي 02

 تبة
 40 الجالجيؿ قزانية 63 الفييدي قزانية 63

أراضي  مندلي 03 داد ولي بمدروز
 المرجانيات

مريجة أـ  نيةقزا 66
 الورد

 60 بساتيف قزنية قزانية 36
بساتيف  قزانية 33 المويمح قزانية 30 عيف البغدادي مندلي 04 زيف الديف بمدروز

 دوشيخ
00 

طحماية  مندلي 05 مرحبا بمدروز
 الشمالية

بساتيف قزانية  قزانية 34 ديـو الحزاـ قزانية 31
 الجنوبية

06 
ير بزايز ن مندلي 06 مبارؾ بمدروز

 السوؽ
بساتيف قزانية  قزانية 30 خورشيد قزانية 7

 الجديدة
03 

مريجة  بمدروز
 الجنوبية

بساتيف  قزانية 36 العيوف قزانية 32 أوريجة مندلي 07
 المصطنع

02 
مريجة  بمدروز

 الشمالية
أراضي الندا  مندلي 61

 الوسطى
بساتيف قزانية  قزانية 32 زرزر قزانية 26

 الشمالية
03 

    33 ترساؽ قزانية 01 قصبة مندلي مندلي 60 موالحال بمدروز
ديمة  بمدروز

 معتوقي
أراضي الندا  مندلي 66

 الشمالية
    35 أبو ىالؿ قزانية 23

إماـ  بمدروز
 عسكر

    36 أـ اليوث قزانية 61 طمعة كركوش مندلي 63
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 األهمية النسبية لمحصول القمح 

األرض في  خداماتالنسبية الست ( إف قيـ األىمية3) يتضح مف الخريطة رقـ
 األرض ال استخداماتمف مجموع المساحات التي تشغميا  زراعة محصوؿ القمح

تظير متماثمة في إنحاء منطقة الدراسة. وىذا يظير تباينا مكانيا في مجاؿ منافستو 
األرض في زراعة المحاصيؿ األخرى، ويظير أعمى نسبة لو في  ستخداماتال

%(، في حيف 011،11) الوسطى حيث تبمغ ىذه النسبة فييا مقاطعة أراضي الندا
%( ومقاطعة أراضي 66،3) حيث تبمغ ظير اقؿ نسبة لو في مقاطعة عيف البغدادي

%( لذا أظيرت خريطة األىمية النسبية 23،5) قرة خنزير حيث تبمغ ىذه النسبة فييا
  .( رتبيا الخمس لألىمية النسبية62) رقـ

ف حيث سعة االمتداد المكاني التي تتراوح قيـ أىميتيا الرتبة الثالثة م تأتي
مقاطعة ىي كؿ مف  ةحدى عشر إ%( إذ تظير في  56،3-%72،2) النسبية بيف

وأراضي الندا، وأراضي  ،ومريجة الشمالية، وبزايز الصباح ، والموالح، مقاطعة الشمسية
وتبمغ قيـ  .ت الغربيةوأراضي قزانية، والمويمح، والعمريا ،والفييدي ،النفط، ونير أوقي

 %(67،5) %(65،4) %(76،3) %(73،3) %(73،0) األىمية النسبية لكؿ منيا
 ،%(عمى التوالي73،6) %(67،7) %(67،4) %(72،2) %(76 ،1) %(62،5)

األوؿ  ( عمى شكؿ نطاقيف3) يتضح مف الخريطة رقـ تظير الييأة المكانية ليذه الرتبة
وبزايز الصباح  ،والموالح، مف مقاطعة الشمسيةيمتد غرب منطقة الدراسة يشمؿ كؿ 

ومريجة  ،يشمؿ كؿ مف مقاطعة أراضي الندا والنطاؽ الثاني شماؿ شرؽ منطقة الدراسة
العمريات الغربية أما و المويمح، و  ،والفييدي ،ونير أوقي، وأراضي النفط، الشمالية

  مقاطعة أراضي قزانية وسط منطقة الدراسة.

مف حيث سعة االمتداد المكاني التي تتراوح قيـ أىميتيا  تمييا الرتبة الثانية
%( إذ تمتد في عشر مقاطعات ىي كؿ مف مقاطعة تؿ 34،6-%56،2) النسبية بيف
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 ،أضياعي، ومبارؾ، وأراضي الندا الشمالية، وأراضي كوؾ تبة، وأماـ عبد الرحمف
وتبمغ قيـ وطمعة كركوش. ، وكورستؾ ،وطيالو ،والعمريات الشرقية،وديوـ الحزاـ

 %(56،2) %(41،7) %(40،3) %(47،5) األىمية النسبية ىذه لكؿ منيا
 ،%( عمى التوالي56،1) %(37،0) %(47،2) %(44،7) %(46،3) %(43،0)

( عمى شكؿ نطاؽ يمتد 3) يتضح مف الخريطة رقـ تظير الييأة المكانية ليذه الرتبة
 والمبارؾ غرب منطقة الدراسة.  ،شماؿ شرؽ منطقة الدراسة ومقاطعتي تؿ أضياعي

التي فييا أقؿ قيـ لألىمية النسبية تمتد  تمي الرتبتيف اآلنفتاف الرتبة األولى 
 -%34،0) التي تتراوح بيف لتشمؿ عشر مقاطعات، التي كانت قيـ أىميتيا النسبية

%( والتي تماثؿ الرتبة الثانية مف حيث سعة امتدادىا إذ تظير في عشر 66،3
وأماـ كرز ، ووادي كنكير ،وأراضي قرة، ىي كؿ مف مقاطعة أراضي الشوكةمقاطعات 

و نير ، ونير جني الشرقية، وعيف البغدادي، وديوـ الفييدي ،وزرزر ،وترساؽ ،الديف
 %(23،5) %(36،2) باغ الجنوبية. وتبمغ قيـ األىمية النسبية ىذه لكؿ منيا

(26،5)% (21،7)% (33،0)% (26،5)% (26،6)% (66،3%) (34،0)% 
 تظير الييأة المكانية ليذه الرتبة يتضح مف الخريطة رقـ ،%(عمى التوالي31،1)
شرؽ منطقة الدراسة يضـ مقاطعات ىذه الرتبة  (عمى شكؿ نطاؽ يمتد شماؿ3)

 .ومقاطعة واحدة مقاطعة ديـو الفييدي وسط منطقة الدراسة

 فييػػػػػػا بػػػػيف التػػػػي تتػػػػراوح التػػػػي فييػػػػا أعمػػػػى قػػػػيـ لألىميػػػػة النسػػػػبية أمػػػػا الرتبػػػػة الرابعػػػػة
 %( حيػػػث تمتػػػد فػػػي تسػػػع مقاطعػػػات مػػػف منطقػػػة الدراسػػػة ىػػػي كػػػؿ مػػػف 72،2-011،1%)

وسػػػػعدة ونممػػػػة، وبزايػػػػز التحويمػػػػة، وديمػػػػة معتػػػػوقي، وأمػػػػاـ  ،وحميػػػػوات، مقاطعػػػػة أمػػػػاـ البجمػػػػي
وتبمػغ قػيـ األىميػة النسػبية لكػؿ  وأراضػي النػدا الوسػطى.، ومريجػة الجنوبيػة، ومرحبا منصور،

 %(75،0) %(75،3) %(77،6) %(75،0) %(77،6) %(77،3) منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
أظيػػػرت خريطػػػة األىميػػػة النسػػػبية ، عمػػػى التػػػوالي %(011،1) %(76،2) %(73،6)

 . تمتد شماؿ غرب منطقة الدراسة ( إف الييأة المكانية ليذه الرتبة3) رقـ
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 ( 3) خريطة رقـ

 
األهمية النسبية خريطة  

األرض في زراعة محصول القمح لممساحات التي تشغمها استخدامات  
6106في قضاء بمدوز لسنة    

 محافظة واسط
تم تصنيف البيانات وفق 
تقنية التحويل الموغارتمي 

المقاطعاتعمى اساس   
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 ن تفسير هذا التباين يتمحور بثالث خصائص هي كاآلتي:ا  و  

نوع التربة: تعد مف أىـ عناصر البيئة الطبيعية في التأثير عمى الزراعة. وأف  :أوًل 
 التربة في منطقة الدراسة تتميز بأنيا تربة ذات نسجة ناعمة وضئيمة المموحة

 %( والصمصاؿ24) وتتمثؿ مكوناتيا الرئيسية بالغريف الذي تبمغ نسبتو
%( فضال عف أرتفاع المادة العضوية فييا وتعد مف 4) %( والرمؿ00)

أخصب أنواع الترب في منطقة الدراسة والتي تمتد عمى شكؿ شريط مف جنوب 
التربة  إلى أراضي المقدادية وأف ىذا النوع مف شرؽ إلى الشماؿ الغربي وصواًل 

سة. أما األقساـ اكاف مف أىـ عوامؿ نجاح الزراعة وتطورىا في منطقة الدر 
رتفاع ات تربة فقيرة بالمواد العضوية واالجنوبية والجنوبية الشرقية تميزت بأنيا ذ

وىذه  %(65،6 -36،6) نسبة األمالح والكمس حيث تبمغ نسبتو بيف
 .(6) الخصائص تجعميا تربة تنعدـ فييا الزراعة
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الموارد المائية: الماء مف أىـ عناصر البيئة الطبيعية لإلنساف : اثانيً  
ى بأىـ مصادر المياه الوفيرة الحية األخرى. ومنطقة الدراسة تحظوالكائنات 

المتمثمة بجدوؿ الروز الذي يعد مف المشاريع الميمة والقديمة الذي يتفرع مف 
جنوبا إلى قضاء  ار المنصورية متجيً أيسر نير ديالى ويخترؽ أراضي معسك

ويجعؿ مقاطعات منطقة الدراسة القريبة مف المشروع  وبمدروز حتى يخترق
روائي في بمدروز ضمف منطقة حوض يقع المشروع اال ،أكثر جذبا لمسكاف

بتداء مف ضي الممتدة عمى جانبي نير ديالى انير ديالى األسفؿ، وىي األرا
اه بنير دجمة جنوب العاصمة بغداد سمسمة جباؿ حمريف وحتى ممتق
 / ث أما التصريؼ الفعمي3( ـ30،611) والتصريؼ التصميمي لممشروع ىو

أما األقساـ الجنوبية والجنوبية الشرقية اعتمادىا عمى  ،/ ث3( ـ66،211)
 .(3) ستعماؿلال أنيا تكوف مالحة وغير صالحة المياه الجوفية كما
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لسكاف وأعداد المستوطنات الريفية: أف السكاف يعد مف أىـ عناصر حجـ ا: اثالثً 
لذا تعّد دراسة حجـ السكاف  .ألنو يشكؿ القوى العاممة في الزراعة .اإلنتاج

 6115. أف اليجرات السكانية التي حدثت سنة اوالمستوطنات الريفية ضروريً 
ثير كبير عمى نتيجة البيئة األمنية التي عاشتيا منطقة الدراسة كاف ليا تأ

التي جعمت بعض المقاطعات طاردة لمسكاف وغير مؤىمة  العممية لزراعية
 الحتضاف النشاط البشري. 
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 (6) ممحق رقم

 عدد السكان في كل مقاطعة من منطقة الدراسة
 عدد السكان المقاطعةرقم 

1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 30 
6 0 
7 20 
8 6253 
9 1243 
10 1192 
11 1140 
12 1185 
13 1262 
14 2858 
17 5225 
18 2285 
19 1630 
20 1305 
21 1116 
22 1117 
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16 2240 
17 1555 
19 4000 
26 1666 
27 2000 
29 1200 
33 2662 
25 1457 
28 860 
31 1100 
30 220 
34 360 
42 1500 
43 250 
20 900 
49 150 
53 550 
56 311 
22 100 
23 235 
32 189 
35 574 
36 451 
37 162 
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38 0 
39 2124 
40 274 
41 1027 
44 80 
45 0 
46 112 
47 0 
48 0 
50 0 
51 0 
52 0 
54 421 
55 839 
57 0 
58 0 
59 0 
60 0 
61 0 
15 0 
16 0 
23 1500 
24 2170 
25 1690 
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26 2181 
27 496 
28 1425 
29 0 
9 0 
10 0 
24 596 
8 0 
7 0 
1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
21 50 
11 1050 
12 0 
13 100 
14 0 
15 0 
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 :الخالصة والستنتاجات

تمثمت مشكمة البحث بالتبايف المكاني لسعة المساحات التي تشغميا 
، وقد 6104القمح ( في قضاء بمدروز لسنة ) األرض بزراعة محصوؿخدامات است

 ظيرالتي ت الخرائطباستخداـ صحة الفرضية  استخدمت ىذه الدراسة في برىنتيا عمى
محصوؿ القمح التي يزرع فييا المشغولة واألىمية النسبية لممقاطعات المساحة  نسب

  .في منطقة الدراسة

أظيرت المقاطعات التي احتفظت بنسب دنيا لممساحة وفي ضوء ذلؾ 
اعة لعدـ بينت أف ىنالؾ مقاطعات خالية مف الزر و  المشغولة لزراعة محصوؿ القمح

حيث ترتفع رتب قيـ األىمية النسبية العميا  .توافر مقومات زراعية تؤىميا لمزراعة
%( 72،20-%011،11) تتراوح بيف تشغميابالنسبة لمجموع المساحات التي 

 .%(66،31-34،01) وتقؿ قيـ الرتب الدنيا إلى ،لمحصوؿ القمح

تي تدنت فييا وىذا يتطمب مف الجيات المختصة استصالح المقاطعات ال 
شؽ مجاري االنيار إليصاليا الى تمؾ و  نسب زراعة القمح مف حيث استصالح التربة

ىتماـ بالمقـو البشري الذي يتمثؿ بالقوى العاممة الزراعية مف خالؿ الو  المقاطعات
 .التعميميةو  الصحيةو  توفير الخدمات الزراعية
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 (1) ممحق رقم
 6106ألهمية النسبية لمحصول القمح لسنة ا

 

 رقم اسم المقاطعة الناحية
 المقاطعة

 القمح

 0 1 أرخيمة بمدروز
 0 2 العطارية بمدروز
 0 3 عبرته بمدروز
 0 4 أبو كبير بمدروز
 99،8 5 حميوات بمدروز
 0 6 تل أبو راسين بمدروز
 99،3 7 أمام البجمي بمدروز
 97،1 8 سعدة ونممة بمدروز
 99،2 9 بزايز التحويمة بمدروز

 69،7 10 تل اضياعي مدروزب
 87،6 11 بزايز الصباح بمدروز
 0 12 التحويمة بمدروز
 93،1 13 الشمسية بمدروز
 97،1 14 امام منصور بمدروز
 95،2 17 مرحبا بمدروز
 1200 18 مبارك بمدروز
 7200 19 مريجة الجنوبية بمدروز
 600 20 مريجة الشمالية بمدروز
 93،3 21 الموالح بمدروز
 97،5 22 ديمة معتوقي بمدروز
 48،7 16 وادي كنكير بمدروز
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 63،1 17 امام عبد الرحمن بمدروز
 43،7 19 اراضي قرة مندلي
 52،4 26 اراضي الشوكة مندلي
 84،7 27 اراضي النفط مندلي
 89،7 29 اراضي الندا مندلي
 92،0 33 نهر اوقي مندلي
 72،4 25 اراضي كوك تبة مندلي
 0 28 ضي المرجانياتارا مندلي
 22،3 31 عين البغدادي مندلي
 0 30 طحماية الشمالية مندلي
 0 34 اوريجة مندلي
 100،0 42 اراضي الندا الوسطى مندلي
 0 10 قصبة مندلي مندلي
 60،9 43 اراضي الندا الشمالية مندلي
 72،00 20 طمعة كركوش مندلي
 0 49 مغيتر الشمالية مندلي
 0 53 لجنوبيةمغيتر ا مندلي
 0 56 طحماية الجنوبية مندلي
 50،0 8 نهر باغ الجنوبية مندلي
 56،1 3 نهر جني الشرقية مندلي
 0 22 الغوال قزانية
 94،4 23 الفهيدي قزانية
 0 32 مريجة ام الورد قزانية
 89،9 35 المويمح قزانية
 68،5 36 ديوم الحزام قزانية
 66،9 37 العمريات الشرقية قزانية
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 93،8 38 العمريات الغربية قزانية
 40،9 39 امام كرز الدين قزانية
 59،1 40 كورستك قزانية
 69،4 41 طهالو قزانية
 42،8 44 ديوم الفهيدي قزانية
 0 45 الصريمة قزانية
 89،6 46 اراضي قزانية قزانية
 0 47 ابو حمير قزانية
 0 48 البدعة والعريضي قزانية
 0 50 العنزي قزانية
 0 51 خورشيد قزانية
 0 52 العيون قزانية
 48،7 54 زرزر قزانية
 35،1 55 ترساق قزانية
 0 57 ابو هالل قزانية
 0 58 ام الهوث قزانية
 0 59 الرغمة قزانية
 0 60 الجزيرة قزانية
 0 61 الجالجيل بمدروز
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 الهوامش

بيانات  ،اإلنتاج النباتي ،سـ التخطيط والمتابعةق ،مديرية زراعة ديالى ،( وزارة الزراعة العراقية0(
 .6117 ،غير منشورة

المؤسسة العامة لمتربة واستصالح  ،تقرير مسح التربة،جاسـ محمد الفتالوي ،حسيف فوزي جاسـ (6)
 .،6117بغداد،،األراضي

وارد المائية في شعبة الم ،تقرير مديرية الموارد المائية في ديالى ،( وزارة الموارد المائية العراقية3)
 .6104 ،بيانات غير منشورة ،بعقوبة

 ،بغداد ،الكتب لمطباعة والنشر دار ،الجغرافية الزراعية ،إبراىيـ المشيداني ،نوري خميؿ ،( البرازي2)
 6111،الطبعة الثانية

 .6112،طبعة أولى ،األردف،دار وائؿ لمنشر ،الجغرافية الزراعية ،منصور حمدي ،( أبو عمي3)
 . 6101 ،القاىرة ،دار الفكر العربي،أسس الجغرافية االقتصادية ،عمي أحمد ،وف( ىار 4)
 مطبعة ،طبعة أولى،واستثمارىا في بغداد ،حيازة األراضي الزراعية ،ىادي أحمد ،( مخمؼ5)

  .0755اإلرشاد، بغداد، 
 

 
 
 
 


