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 الترميم واالضافات العمرانية في العراق
 (1) دراسة في جغرافية األسكان

 (2) د. مضر خلٌل العمر       

 المقدمة

ه حالة الطلب المتزاٌد والحاجة إلى ٌتؤشر عملٌتً ترمٌم الموجود العمرانً واالضافة ال

. سنحاول فً هذا البحث تسلٌط الضوء على ما تم فً هذا  اعادة ترتٌب المنفعة المكانٌة من المبنى

لخصوص على مستوى محافظات المطر اعتماداً على البٌانات المتوافرة فً الكتاب السنوي ا

الصادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء عن عدد أجازات الترمٌم واالضافات الممنوحة من تمدٌر 

 .1615-1661كلفها للفترة 

 فرضيات البحث

الباحث وٌسعى جاهداً للتحمك من صحتها أو  عتمدهافرضٌات ٌبالبحث العلمً عادةً ٌبدأ 

 إفتراضاتفً ثالث الكلً للبحث ص االفتراض خلٌنهج ذات السٌاق، ٌت عدمه، وهذا البحث

 حث:ااالسئلة التً ٌثٌرها الب نمتربطة ببعضها البعض وتشكل االجابة ع

 تتركز عملٌات الترمٌم واالضافة إلى الموجود العمرانً فً محافظات معٌنة.  (1فرضٌة 

 -االسئلة التالٌة: نللتحمك من صحة هذه الفرضٌة من الضروري االجابة ع

 ما هً االنماط التً ٌشكلها التوزٌع الجغرافً لترمٌم الموجود العمرانً؟  -أ

 وجود العمرانً؟ هل تتمٌز محافظات معٌنة بعملٌة االضافة إلى الم -ب

مع حركة البناء ال ال تتوافك حركتً الترمٌم واالضافات مع بعضها البعض من جهة و (2فرضٌة 

ال من حٌث التوزٌع الجغرافً لعدد االجازات الممنوحة وال من حٌث التوزٌع ، من جهة أخرى 

 الجغرافٌة للكلف التمدٌرٌة.

 :من عدمه  االسئلة التالٌة تحمك صحة هذا االفتراض ناإلجابة ع –ب 

إلى أٌة درجة تتوافك حركة الترمٌم مع حركة االضافات وحركة البناء من حٌث التوزٌع  -أ

 الجغرافٌة والمسارات؟. 

او كلف ف االنماط الجغرافٌة التً ٌشكلها التوزٌع الجغرافٌة لتمدٌرات كلف الترمٌم هل تختل -ب

 اهات التوزٌع الجغرافً لكلف البناء فً المطر؟.االضافات مع اتج

بأعادة تنظٌم الحدود االدارٌة لمحافظات المطر وأستمرار عملٌة التنمٌة المومٌة  (3فرضٌة 

 سٌتنالص التباٌن بٌن المحافظات فً مجال االعمار والبناء. 

                                                           
(
1

  1662 المؤتمر الخامس للجمعٌة الجغرافٌة العرالٌة ، بغداد لدمت هذه الورلة فً 
2
  mutharalomar@gmail.com( استاذ الجغرافٌا االجتماعٌة ، متماعد ،  
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 السؤال التالً: نإلجابة عا تمصٌتللتحمك من صحة هذه الفرضٌة 

 ؟ ردالة فً التوزٌع الجغرافً لألعماالتنمٌة المومٌة عهل حممت   -1

 منهج البحث  

 -، حٌث استخدمت : المنهج الكمً فً الوصف والتحلٌلعتمد افً كتابة هذا البحث 

فئات طر إلى ملتصنٌف محافظات ال Standardized Score( طرٌمة الدرجات المعٌارٌة 1

  )تصنٌف البٌانات حسب مولعها من المعدل( . ألسماطها على الخرائط

للممارنة ولٌاس مدى التباٌن فً التوزٌع  Coefficient of Variation( طرٌمة معامل التباٌن 2

 الجغرافً. 

 لتحدٌد التشابه والتباٌن بٌن االنماط الجغرافٌة أعتمدت الطرائك اآلتٌة:و

لتحلٌل  Spearman's rank correlation coefficient( معامل ارتباط سبٌرمان للرتب 1

  الرتب ( .درجة التشابه فً تراتب محافظات المطر )انماط وتحدٌد درجة التشابه وتحدٌد 

 Pearson's Prodcutmoment correlation coefficient( معامل ارتباط بٌرسن 2

 لتحلٌل وتحدٌد درجة التشابه فً توزٌع لٌم المتغٌرات. 

  ترميم المباني

 1616-1661للفترة بلغ مجموع أجازات الترمٌم الممنوحة من الجهات الرسمٌة فً العراق 

% من مجموع المطر(، 6223-452406، نالت بغداد حصة االسد منها ) إجازة( 1520661)

 تعدٌالت ادارٌة كبٌرة خالل فترة الدراسة. جرت 

جدٌدة، لهذا السبب لسمت فترة  وأعٌد تنظٌم حدود محافظات المطر وتشكلت محافظات

 الدراسة إلى ثالث فترات ثانوٌة هً:

  -:1615-1610الفترة ( 2-1

حسب مولع  المحافظاتتم أستخراج معدل عدد اجازات الترمٌم فً محافظات المطر وصنفت 

ادتها وسجلت عمن المعدل العام للمطر أستناداً إلى الدرجة المعٌارٌة، تمٌزت بغداد ك تسجٌالتها

وأخٌراً البصرة ( 33121( ثم نٌنوى )65663ترمٌم، تلتها محافظة كربالء ) إجازة( 326410)

 .(1( كمحافظات تسجل أعلى من المعدل. راجع الخارطة رلم )26242)

 

 

 

 



3 
 

 (1خريطة )

 1795 - 1791عدد اجازات الترميم 

 

فبغداد العاصمة تؤشر الظاهرة أعاله زٌادة ملحوظة فً الطلب على السكن فً هذه المحافظات،  

البصرة ونٌنوى فللجامعات والمدٌنة الرئٌسة فً العراق، وفً كربالء مرالد االئمة، أما فً 

للمطر بأكثر دون المعدل العام  والتأمٌم والمادسٌة أعداداً سجلت محافظات بابل  . الجدٌدة أثر بٌن

ً  1611كانت سنة . من درجة معٌارٌة واحدة  تسجٌالً ألجازات أكثر السنوات فً المطر عموما

(، 51460(، كربالء )263133الترمٌم، وجاءت المحافظات التالٌة بأعلى المراءات: بغداد )

ً عالٌة من مج24512(، والبصرة )25111نٌنوى ) وع تسجٌل م(، لتشكل هذه المراءات نسبا

% و 1121%، 1125%، 16وكما ٌلً وعلى التوالً:  1615-1610محافظات للفترة ال

%. لٌس هنان توافك بٌن تراتب محافظات المطر فً عدد اجازات الترمٌم والكلفة 1421

( ولهذا أسمطت الدرجات المعٌارٌة التمدٌرات 0252-التمدٌرٌة، حٌث بلغ معامل ارتباط الرتب )

 (.2لى الخارطة رلم )الترمٌم لهذه الفترة ع ةكلف
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 (2خرٌطة )

 1795 - 1791كلف الترميم 

  

الخارطة ان محافظة دهون لد سجلت أعلى التمدٌرات، تلتها محافظتً واسط ٌتضح من هذه 

ومٌسان على التوالً، وكانت أوطأ التمدٌرات فً محافظة االنبار، لم ٌكن هنان تباٌن كبٌر بٌن 

% 24122% ممابل 3024حسب معامل التباٌن الذي بلغ المحافظات فً تمدٌرات كلف الترمٌم 

ً فً التوجه لترمٌم الموجود العمرانً بٌن المحافظات فً ولت  ألجازات الترمٌم، ٌؤكد هذا تباٌنا

ة نسب بٌن المحافظات، بعبارة أخرى، توزعت لٌم تمدٌرات ٌتماربت فٌه معدالت الكلف التمدٌر

ً وأن بارزة از منحنً توزٌع أعداد االجازات لٌشكل لمة حالكلف حول معدلها بالتساوي تمرٌبا

 ٌل( طوٌل دون المعدل. ذ)ب

عدد اجازات الترمٌم المطر، فمد خالل النصف االول من عمد السبعٌنات تضاعف معدل 

وكان التباٌن بٌن %( 120221) (1661س )ة للزٌادة السنوٌة عن سنة األساوصلت النسبة المئوٌ

% ولم ٌكن الحال 16321إلى التباٌن معامل  وصلادة كبٌراً، إذ بٌن المحافظات فً نسب الزٌ

ً وبمعامل تباٌن بٌن 26626هكذا مع الزٌادة فً تمدٌرات الكلف والتً زادت بنسبة  % سنوٌا

، ومما ٌعزز هذه النتٌجة تباٌن تراتب المحافظات فً هذا المضمار %61.1المحافظات بمٌمة 
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للنسب  الجغرافٌٌن(، أي ال صلة بٌن التوزٌعٌن 0203)والذي وصلت لٌمة معامل التراتب فٌه إلى 

 المئوٌة للزٌادة فً عدد أجازات الترمٌم والنسبة المئوٌة للزٌادة فً تمدٌرات كلف الترمٌم. 

الترمٌم عن سنة  اجازات( أن أعلى نسبة مئوٌة فً الزٌادة فً إعداد 3توضح الخارطة رلم )

%( تلتها بغداد 1250السنوٌة ) الزٌادةاالساس كانت فً محافظة واسط، ٌحث وصلت نسبة 

ً تمل عن المعدل، محافظات المطر االخرى نسب وسجلت( 161022%( ثم المادسٌة )244121) ا

%(. أختلف التوزٌع الجغرافً لنسب زٌادة تمدٌر كلفة 1621) اربٌل وأللها كانت فً محافظة 

(، %65126%( ثم دٌالى )110121نبار فً المرتبة االولى فً هذه الزٌادة )اال فجاءتالترمٌم 

 ( هذا.4المحافظات االخرى دون المعدل، توضح الخارطة رلم )وبمٌت 

 (3خريطة )

 1795 - 1791معدل النسبة المئوية للزيادة في عدد اجازات الترميم 
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 (4خريطة )

 1795 - 1791كلف الترميم  معدل النسبة المئوية للزيادة في

 

 1791-1796الفترة 

 1610-1616بلغ مجموع أجازات الترمٌم فً العراق خالل الفترة الممتدة من عام 

وتأتً  %(24.5) ، وهً ألل بملٌل من ربع عدد المسجل فً الفترة السابعةإجازة( 121435)

( أجازة 14631موجود العمرانً )بغداد مرة ثانٌة فً ممدمة محافظات المطر فً حملة ترمٌم ال

%( ثم نٌنوى 624من مجموع أجازت هذه الفترة، تلٌها محافظات البصرة )%( 6621تمثل )

%(، وهذه هً ذات المحافظات التً سجلت أعداداً تفوق المعدل العام 526%( والنجف )123)

ها عن المعدل العام ( هذا وتبٌن ان محافظة التأمٌم لد للت تسجٌالت5رلم )للمطر، توضح الخارطة 

 بملٌل.
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 (5خريطة )

 1791 – 1796عدد اجازات الترميم 

  

ً إلى ما كان علٌه تراتهبا فً  أختلف تراتب محافظات المطر فً تمدٌر كلف الترمٌم فمٌاسا

( مما دعى -0256وكان معامل سبٌرمان للتراتب سالباً أٌضاً فً هذه الفترة )عدد اجازات الترمٌم، 

أعلى الكلف سجلت فً  ن( والتً توضح ا6تمدٌرات كلفة الترمٌم لتكون الخارطة رلم )إلى أسماط 

على التوالً، وتلتها محافظات صالح الدٌن وواسط وذي لار  محافظات السلٌمانٌة وأربٌل ودهون

ً إلى التباٌن فً عدد للٌالً بتسجٌالت أعلى  من المعدل العام للمطر فً تمدٌر كلف الترمٌم لٌاسا

%( فً ولت كان هذا بمٌمة 5126لتمدٌرات الكلف ) التباٌنت الترمٌم حٌث بلغ معامل أجازا

%( فً ولت كان هذا بمٌمة 5126الممنوحة لذات الكلف )%( لعدد االجازات 21626)

على ، أنعكس هذا على تراتب المحافظات نفسها  لفترةل%( لعدد اإلجازات الممنوحة 21626)

 فً عدد أجازات الترمٌم والنسبة المئوٌة لتمدٌر الكلف إذ كان معامل أساس النسبة المئوٌة للزٌادة

   (. 0.12-وبمٌمة واطئة لٌمتها ) اأرتباط الرتب بٌنهما سالب
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 (6خريطة )

 1791 - 1796تقدير كلف الترميم 

 

وبعامل تباٌن %(، 114121الترمٌم )كان معدل الزٌادة فً النسب المئوٌة لعدد أجازات 

%( 11025%( فً ولت كان معدل الزٌادة فً النسبة المئوٌة لتمدٌر كلف الترمٌم )26324عالً )

( تبوء محافظة االنبار الصدارة 1%(، توضح الخارطة رلم )10524وبمعامل تباٌن لدره )

%(، وجاءت بمٌة المحافظات 202125%( ودهون )2410%( تلٌها محافظتً واسط )12660)

 ل من المعدل العام للمطر.بنسب أل
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 (9خريطة )

 1791 - 1796معدل النسبة المئوية للزيادة في عدد اجازات الترميم 

 

محافظة االنبار فً مولع الصدارة فً النسبة المئوٌة لزٌادة تمدٌرات كلف الترمٌم، بمٌت 

تفوق المعدل  انسبتلتها محافظة أربٌل ثم دٌالى وذي لار والتأمٌم وكربالء على التوالً لتسجل 

( توضح هذه النتٌجة وتبٌن أن المحافظات االخرى بمٌت دون 1العام للمطر، الخارطة رلم )

 المعدل بأكثر من درجة معٌارٌة. 
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 (9خريطة )

 1791 - 1796معدل النسبة المئوية للزيادة في كلف الترميم 

 

 1795-1791الفترة 

ل النصف االول من عمد الثمانٌنات الترمٌم الممنوحة فً المطر خال أنخفض عدد أجازات

%( من مجموع عدد االجازات 1123( أجازة، وٌمثل هذا العدد )56200إلى )( 1611-1615)

من مجموع الفترة السابمة، وفمط %( 4621( و )1615-1610المسجل فً الفترة االولى )

(. لم ٌصاحب هذا االنخفاض فً  1615-1661)الكلً لفترة الدراسة %( من المجموع 122)

العدد تغٌٌر كبٌر فً تراتب محافظات المطر مما كان علٌه فً الفترة السابمة )معامل ارتباط 

لذا لم تعد هنان حاجة ألسماط المعدالت %(( 61.16))اي تشابه الترتب بنسبة  (0213الرتب 

تأمٌم لد سجلت عدداً ٌفوق المعدل على خارطة، لكن من الضروري االشارة إلى أن محافظة ال

العام للمطر بألل من درجة معٌارٌة واحدة، وسجلت محافظات كربالء، صالح الدٌن، واسط 

ن المعدل العام للمطر، فً الولت الذي تنالصت فٌه عٌارٌتٌن واالنبار أعداداً تزٌد عن درجتٌن مع

لكلف فً المحافظات بحٌث بلغ أعداد أجازات الترمٌم تضاعفت تمدٌرات الكلف وتماربت هذه ا

%( فً حٌن كان معامل التباٌن لعدد أجازات الترمٌم لذات الفترة 4224معامل التباٌن )
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. توضح الخارطة رلم (0231-) %( وبهذا أختلف تراتب المحافظات بٌن األثنٌن بمٌمة25121)

ه الخارطة إلى ان (، تشٌر هذ1615-1611( التوزٌع الجغرافً لتمدٌرات كلف الترمٌم للفترة )6)

الترمٌم كانت فً السلٌمانٌة تتبعها دهون، وسجلت محافظات صالح الدٌن،  أعلى التمدٌرات لكلف

االنبار، كربالء، والمثنى لراءات تفوق المعدل العام للمطر، أما محافظات دٌالى، النجف ومٌسان 

 ٌارٌة واحدة.فمد أنخفضت التمدٌرات فٌها عن المعدل العام للمطر بأكثر من درجة مع

 (7خريطة )

 1795 - 1791تقدير كلف الترميم 

 

أعداد أجازات الترمٌم فً العدٌد من محافظات العراق عما كانت علٌه فً سنة تزاٌدت 

%( 20625االساس، وتنالصت فً محافظات أخرى، وكان المعدل العام للنسبة المئوٌة للزٌادة )

تلف االمر هنا مع معامل التباٌن لتمدٌرات كلف الترمٌم، إذ أخ%(. 12623وبمعامل تباٌن لٌمته )



12 
 

( معدل النسبة المئوٌة للزٌادة فً أعداد أجازات 10تعرض الخارطة رلم ). %( 16425بلغ بٌن )

 (. 1615-1611الترمٌم فً الفترة )

 (10خرٌطة )

 1615 - 1611معدل النسبة المئوٌة للزٌادة فً عدد اجازات الترمٌم 

 

%(، وفالت 113124)ستدل من هذه الخارطة تصدر محافظة دهون فً هذا المجال ٌ

نسب محافظات المثنى، االنبار، بغداد، واسط والسلٌمانٌة المعدل العام للمطر، وأنخفضت معدالت 

الرتب للمحافظات لمتغٌري النسبة المئوٌة لزٌادة  ارتباطأثبت معامل  ذلن .بمٌة المحافظات عن 

، ولهذا (022-تبٌن )االترمٌم والنسبة المئوٌة لزٌادة الكلف وعدم وجود صلة بٌن التر أعددا أجازات

( لتوضح التوزٌع الجغرافً للنسب المئوٌة للزٌادة فً تمدٌرات كلف 11رسمت الخارطة رلم )

 وبمٌت%( 266623كلف الترمٌم بنسبة )(. فً هذه الفترة تضاعفت 1615-1611الترمٌم للفترة )

والً وكانت نسب محافظة تبار فً الطلٌعة تبعتها محافظات دٌالى وكربالء على المحافظة االن

 النجف االلل فً هذا المضمار.
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 (11خرٌطة )

 1615 - 1611معدل النسبة المئوٌة للزٌادة فً كلف الترمٌم 

 

 العمرانية اإلضافات

كاملة عن معلومات م تتوافر فً الكتاب السنوي الصادر عن الجهاز المركزي لألحصاء ل

أجازات االضافات كما كان الحال مع أجازات البناء وأجازت الترمٌم فمد خال الكتاب السنوي من 

، مع هذا فمد أتبعت ذات السٌالات 1611، 1614، 1613، 1666، 1661 تمعلومات للسنوا

بأستثناء النسبة المئوٌة للزٌادة فً عدد االجازات والكلف التمدٌرٌة والتً  التحلٌلوالنهج فً 

 النمص فً البٌانات.  بسبب اشتمالهاعب ٌص

 1795-1791الفترة 

، 1610مجموع عدد أجازات االضافات إلى الموجود العمرانً فً العراق فً سنوات بلغ 

والبصرة ونٌنوى الحصة ( أجازة، نالت محافظات بغداد 36414، )1615، 1612، 1611
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% من مجموع االجازات الممنوحة فً المطر، وتوزع البالً بٌن بمٌة 11الكبرى ونسبتها 

 التركز. بسبب هذا خالل هذه الفترة( أجازه 11، وكانت حصة محافظة االنبار االلل ) المحافظات

العالً فً عملٌات االضافة إلى الموجود العمرانً فً ثالث محافظات فمد أرتفعت لٌمة معامل 

ونظراً للتشابه الكبٌر فً تراتب المحافظات وفك معٌار أجازت  . %231لتصل إلى  نالتباٌ

( )راجع جدول 0216) البناء( ومع أجازات 0261الترمٌم خالل هذه الفترة ) وإجازات األضافات

 خارطة تجنباً للتكرار الذي لد ٌحصل. ، لذا لم تعد هنان حاجة ألسماط المعدالت على (1رلم 

تراتب محافظات المطر فً عدد اجازات االضافات مع تراتب تمدٌرات كلف  لم ٌتشابه

( ولكلف البناء 0205رمٌم )(، وكذلن اختلف هذا التراتب عن نظٌره لكلف الت0231-االضافة )

(، اضافة إلى هذا فمد تماربت التمدٌرات بٌن المحافظات ووصل معامل التباٌن بٌنها 0231)

على  1615-1610لذا فمد أسمطت الدرجات المعٌارٌة لتمدٌرات كلف االضافة للفترة %( 2126)

ً محافظات (. تشٌر هذه الخارطة إلى تمارب تمدٌرات كلف االضافات ف12الخارطة رلم )

دهون، االنبار وبغداد لتسجل أعلى من المعدل العام للمطر وبأكثر من درجة معٌارٌة واحدة، 

محافظات دٌالى معٌارٌة واحدة( جاءت فً الصنف الثانً )أعلى من المعدل بألل من درجة 

 .وواسط، وكانت التمدٌرات ألل فً محافظة المثنى )أكثر من درجة معٌارٌة واحدة دون المعدل(

 (11خريطة )
 1795 – 1791تقدير كلف االضافات 
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( لٌم معامل ارتباط الرتب بٌن محافظات المطر أستناداً إلى معدل كل 1ٌوضح الجدول رلم )

وجود ستدل من هذا الجدول على ٌ، 1615-1610فً الفترة محافظة فً عدد من المتغٌرات 

د أجازاته والترمٌم من جهة وعدد أجازات البناء من جهة تمارب كبٌر بٌن التوزٌع الجغرافً لعد

وتمدٌرات الكلف سالبة فً  العاللة بٌن عدد االجازاتعلى التوالً( وكانت  0212و  0216)ثانٌة 

 (. 0236( وموجبة مع البناء )0223-واالضافات )( 0246-مجال الترمٌم )

جازات وتمدٌرات الكلف خالل عدم وجود عاللة لوٌة بٌن عدد االأثبت التحلٌل االحصائً 

خضوع الكلف وتمدٌراتها هذا هذه الفترة سواء بالنسبة إلى البناء أو الترمٌم او االضافات، ٌعنً 

إلى عوامل أخرى غٌر عامل العرض والطلب، أن ارتباط عدد اجازات البناء وعدد أجازات 

عامل مشترن ٌمثل زٌادة  االضافات وعدد أجازات الترمٌم مع بعضها أحصائٌاً تأكٌد على وجود

الطلب على الموجود العمرانً )السكنً بصورة خاصة(، خالل هذه الفترة أنها فترة أنتعاش 

عمرانً )السكنً بصورة خاصة(، خالل هذه الفترة أنها فترة انتعاش التصادي وأزدهار عمرانً 

 فً مختلف أرجاء البلد. 

  1791-1796الفترة 

)عدا سنة  1610-1616الفترة بلغ مجموع أجازات االضافات الممنوحة فً المطر خالل 

أجازة، نالت محافظات بغداد ونٌنوى والبصرة الحصة الكبٌرة على التوالً ما  16640(، 1611

% من المجموع. ولد تتشابه بحدود تراتب المحافظات فً مضمار أجازات االضافات 1126نسبته 

%( ذات الفترة لذا لم ٌعد ضرورٌاً 16وأجازات البناء )%( 51زات الترمٌم )مع تراتبه فً اجا

 أسماط الدرجة المعٌارٌة على خارطة. 

المحافظات فً عدد أجازات االضافة إلى الموجود العمرانً من تراتبها  وأختلف تراتب

مٌم %(، وٌتباٌن االخٌر عن التراتب حسب كلفة التر16-التمدٌرٌة )حسب كلفة االضافات 

%( 2423%( لنفس الفترة وكان معامل التباٌن واطئاً )53ابه مع تراتب كلف البناء )ش( وت0226)

لٌشٌر إلى توزٌع طبٌعً للمٌم حول معدلها دون تركز فً لمة منحازة كما هو حال توزٌع لٌم عدد 

( لتوضح التوزٌع الجغرافً 13اجازات االضافات. لألسباب أعاله رسمت الخارطة رلم )

 .حسب الدرجة المعٌارٌة( 1610-1616دٌرات كلف االضافات للفترة )لتم
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 (13خريطة )

 1791 - 1796تقدير كلف االضافات 

 

 

تبعتها محافظات االنبار وأربٌل على التوالً أعلى الكلف، برزت محافظة دهون بتمدٌرات 

أما محافظات صالح الدٌن، دٌالى، بغداد، لتسجل درجة معٌارٌة أعلى من المعدل العام للمطر، 

كربالء والسلٌمانٌة فمد تعدت التمدٌرات فٌها المعدل بألل من درجة معٌارٌة واحدة، وأنخفضت 

فً ولت سجلت بمٌة ، التمدٌرات عن المعدل بدرجة معٌارٌة واحدة فً محافظتً النجف وذي لار 

 بألل من درجة معٌارٌة واحدة.  المحافظات تمدٌرات لكلف تمل عن المعدل العام للمطر

( أن أعلى نسبة تشابه بٌن التوزٌع الجغرافً لعدد أجازات االضافات 2ٌوضح الجدول رلم )

%(. لم ٌختلف 51وبدرجة متوسطة مع أجازات الترمٌم )%( 16كان مع نظٌره ألجازات البناء )

كلفة الترمٌم وعدد أجازات كثٌراً تراتب المحافظات فً عدد أجازات الترمٌم مع تراتب كلف 

وكانت أعلى درجة ارتباط رتب فً الكلف بٌن تراتب المحافظات حسب كلف %( 51البناء )
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بعبارة أخرى، . (1610-1616%( فً هذه الفترة )53البناء ) فاالضافات مع تراتبها حسب كل

البناء  بمٌت الكلف غٌر مرتبطة بعدد االجازات الممنوحة وبمٌت الصلة وثٌمة بٌن اجازات

(، اال أنها 1610-1616ظات المطر فً الفترة )واالضافات والترمٌم وتوزٌعها جغرافٌاً على محاف

ً فً التراتب كما كان الحال فً الفترة السابمة، ولعل للتمسٌم االداري الجدٌد   ادةعوإألل تشابها

 م حدود المحافظات أثر فً ذلن. ٌرست

 1795-1791الفترة 

مع أستمرار التنمٌة المومٌة  رغم الحرب المفروضة على العراق، فمد أستمرت عملٌة البناء 

أجازة ( 166116والتعمٌر وتزاٌد عدد اجازات األضافات إلى الموجود العمرانً لٌصل إلى )

متٌن، أضافة إلى هذا، تنالص التباٌن بٌن المحفظات فمد للّت بوهذا ٌفوق ما سجل فً الفترتٌن السا

%، وهذا مؤشر أٌجابً فً هذه الفترة 15121% ثم 22225% إلى 231ٌمة معامل التباٌن من ل

المعدل العام للمطر وحلت وبسبب الحرب فمد تراجعت محافظة البصرة عن تسجٌل أعداد تفوق 

لد جاءت بغداد فً الممدمة تلتها محافظة نٌنوى ثم التأمٌم لتنال مع و . محلها محافظة التأمٌم

  % من مجموع أجازات االضافات المسجلة فً هذه الفترة.6026ة بعضها حص

فً الفترة  نظٌرهتراتب المحافظات فً حمل اجازات االضافات فً هذه الفترة مع  تشابه

لذات الفترة %( 66ومع تراتب المحافظات حسب عدد اجازات الترمٌم )%( 14السابمة )

%( 16راتب تمدٌرات كلف االضافات )%( ، وأختلف هذا التراتب مع ت16وأجازات البناء )

( بسبب التشابه 0226لذات الفترة، وأختلف هذا التراتب مع تراتب تمدٌرات كلف االضافات )

ً للتكرار لم تسمط  الكبٌر للتوزٌع الجغرافً لعدد أجازات االضافات مع توزٌعات سابمة وتجنبا

 . خارطةالدرجات المعٌارٌة لهذه الفترة على 

( 0261فً تمدٌرات كلف االضافات مع نظٌره للفترة السابمة )تشابه تراتب محافظات المطر 

المحافظات فً (، لذات الفترة، وأختلف عن تراتب 0260المحافظات فً كلف البناء ) ومع تراتب

(، فً هذه الفترة تمدمت محافظة االنبار لتحتل مولع الصدارة وبأكثر من 0241كلف الترمٌم )

معٌارٌتٌن، تبعتها محافظات صالح الدٌن، التأمٌم، دٌالى، بغداد، المثنى، مٌسان، دهون درجتٌن 

والسلٌمانٌة لتسجل تمدٌرات تفوق المعدل بألل من درجة معٌارٌة واحدة، سجلت النجف وذي لار 

 (.14تمدٌرات تمل عن المعدل بأكثر من درجة معٌارٌة واحدة، الحظ الخارطة رلم )
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 (14خريطة )

 1795 – 1791تقدير كلف االضافات العمرانية 

 

بٌن متغٌر عدد  1615-1610خالل فترة  الوٌ اارتباط( وجود 3ستدل من الجدول رلم )ٌ

( ومع متغٌر عدد أجازات الترمٌم 0216أجازات االضافات مع متغٌر عدد اجازات البناء )

ً فً 02666) توزٌعها الجغرافً مع توزٌع كلف ( وبمٌت تمدٌرات كلف االضافات متوافمة نسبٌا

(. ٌوضح هذا الجدول 0226فات )االضا إجازاتزٌع عدد ( اال أنها اختلفت عن تو0260البناء )

اته وذلن ألن كلف الترمٌم لم كانت بٌن كلف الترمٌم وعدد أجاز أٌضاً ان العاللة السالبة الوحٌدة

عداد اجازاته، ولتكملة الصورة نورد تخضع إلى ذات العوامل التً أدت إلى التوزٌع الجغرافً أل

( الذي ٌعرض معامل ارتباط بٌرسن بٌن المتغٌرات لٌد الدرس ولمجموع المطر 4الجدول رلم )

 . 1615-1661خالل فترة الدارسة 

وتمدٌرات كلف االضافات تتناسب زمانٌاً كما  البناءستدل من هذا الجدول ان تمدٌرات كلف ٌ

ً حسب الجداول السابمة، وأختلفت تمدٌرات كلف الترمٌم عن تمدٌرات كلف البناء  تتناسب مكانٌا
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ً بٌن عدد أجازات الترمٌم وكلفته ) ولم ٌظهر ( 0256-وسارت بأتجاه آخر، تعاكس االتجاه نسبٌا

 منحى خطً واضح فً بمٌة العاللات المؤثرة فً هذا الجدول. 

ً وٌتنالص زمانٌاً، وب فً ازدٌاد  همٌت تمدٌرات كلفخالصة المول، ٌتباٌن الترمٌم مكانٌا

ً أرتفعت تمدٌرات كلف البناء والترمٌم واالضافات خالل  ٌتناسب مع تمدٌرات كلف البناء، عموما

 فترة الدراسة. 

 النتائج

التحمك  هدف منهاالأستهل البحث بثالث فرضٌات مترابطة ببعضها البعض، وأثٌرت اسئلة 

االسئلة للتحمك من مدى صحة  نع لإلجابةواآلن آن األوان ، من صحة الفرضٌات من عدمه

فرضٌات البحث. فً ذات الولت من الضروري تسلٌط الضوء على االنماط واالتجاهات العامة 

 من خالل النتائج التً توصل الٌها هذا البحث.  السائدة فً مجال االعمار فً العراق

 االنماط 

وتفسٌرها،  برٌرهاسٌادة توزٌع جغرافً ذي عاللات مكانٌة ٌمكن ت Patternٌمصد بالنمط 

سائداً عندما تكون معامالت أرتباط رتب التوزٌع عالٌة ومكررة، ولد  وفً هذا البحث ٌعد )النمط(

مع نمطى الكلف التمدٌرٌة، فتراتب المحافظات فً حدث هذا مع نمط عدد االجازات كما حصل 

ة لد تشابه بدرجة كبٌرة موحٌاً دد أجازات االضافات العمرانٌمجال عدد اجازات الترمٌم وع

وجود نمط معٌن ٌكون فٌه التركٌز عالٌاً فً المحافظات االكثر سكاناً وجذباً للسكان، حٌث ٌزٌد ب

الطلب على السكن عن المعروض منه، وٌتنالص مع تنالص عدد السكان وتنالص الطلب على 

 الزمنٌة الثانوٌة التً ضمتها فترة الدراسة.  تالسكن، ٌتكرر هذا النمط مع الفترا

ٌختلف النمط المشار الٌه أعاله مع متغٌر الكلف التمدٌرٌة سواء للترمٌم او االضافات 

العمرانٌة او البناء عموماً، حٌث تكون أعلى الكلف فً المحافظات الشمالٌة من المطر واللها فً 

الفترات الزمنٌة الثانوٌة لفترة الدراسة، حٌث الوسط والجنوب، وال ٌسود هذا النمط فً جمٌع 

تزداد الكلف التمدٌرٌة فً المحافظات الغربٌة مع مرور الزمن، ولعل السبب وراء الظاهرة 

للزٌادة فً أعداد االجازات للترمٌم واالضافات فً المحافظات االخٌرة ارتفاع النسبة المئوٌة 

 حدٌثة التكوٌن فً الجزء الغربً من المطر. 

( الذي ٌوضح تراتب المحافظات 5ألبراز االنماط التراتبٌة للمحافظات ٌعتمد الجدول رلم )

 إجازاتفً المتغٌرات االربع االساسٌة التً أعتمدت فً التحلٌل وهً: عدد أجازات الترمٌم، عدد 

من  ستدلٌالعمرانٌة،  لإلضافاتالتمدٌرٌة  التمدٌرٌة للترمٌم ومعدل الكلف االضافات، معدل الكلف

  -هذا الجدول على:

ت بغداد مولع الصدارة فً عدد أجازات الترمٌم واالضافات، تبعتها محافظات البصرة أتبو -1

 ونٌنوى والتأمٌم وبابل وذي لار. 

المولع الثانً من مجال ترمٌم الموجود  1615-1610محافظة كربالء فً الفترة أحتلت  -2

النجف  إعادة التنظٌم االداري، وهذا ما جعل محافظةالعمرانً ثم تراجعت إلى مولع متأخر بسبب 
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تأخذ موالع متمدمة خالل الفترة الثانٌة والثالثة، أما فً مجال االضافات فمد جاءت محافظة النجف 

( فً الفترتٌن االخٌرتٌن على التوالً، وفً ولت تراجعت محافظة كربالء 5( و)1فً المراتب )

 ( خالل فترة الدارسة بتمسٌماتها الثانوٌة المشار الٌها آنفاً. 6( و)10( إلى الموالع )1من المولع )

أختلف االمر كثٌراً عند النظر إلى التوزٌع الجغرافً لمعدالت الكلف التمدٌرٌة، حٌث كانت  -3

محافظة السلٌمانٌة فً المولع السادس خالل النصف االول من عمد السبعٌنات فً مجال كلف 

فمد كانت االكثر لصدارة فً بمٌة فترة الدراسة، أما محافظة دهون الترمٌم، بعدها تمدمت إلى ا

 كلفة فً الفترة االولى ثم تراجعت إلى المولع الثالث ثم الثانً فً الفترة الالحمة.

 1615-1610جاءت محافظة االنبار فً الممدمة فً تمدٌر كلف االضافات العمرانٌة فً الفترة  -4

إلى الصدارة. وكانت محافظة دهون تحتل المولع الثانً وتراجعت إلى المولع الثالث وعادت 

بعبارة أدق، نعم تتمٌز  . وتمدمت إلى األمام ثم تراجعت إلى المولع الرابع خالل فترة الدارسة

محافظات معٌنة بتركز االعمار فٌها وتتمٌز أخرى بتمدٌرات للكلف أعلى من غٌرها، فهنان 

نمطٌن: واحد لعدد االجازات واآلخر لكلف االعمار التمدٌرٌة، ولم ٌبرز نمط واضح من النسبة 

اً. المئوٌة للزٌادة فً أعداد االجازات أو الكلف التمدٌرٌة كما هو الحال مع النمطٌن المذكورٌن آنف

 الفرضٌة االولى صحٌحة ومثبتة أحصائٌاً. 

  Trendsالمسارات: 

تم التجاوز واالشارة إلى تباٌن أنماط التوزٌع الجغرافً فً معرض أثبات الفرضٌة االولى 

لعدد االجازات عن نمط التوزٌع الجغرافً للكلف. وعودة إلى جداول البحث تؤكد هذه النتٌجة، 

ً فً توزٌعها الجغرافً مع التوزٌع الجغرافً لكلفها التمدٌرٌة فأجازات الترمٌم تتنالض تمرٌب  ا

وال ٌنسجم مسار عدد ( 1615-1611فً الفترة  0243-و  1615-1610فً الفترة  0246-)

ً 0216أجازات الترمٌم مع مسار عدد أجازات البناء )  مع مسار كلفة التمدٌرٌة ( وٌتنالص نسبٌا

مع متغٌر عدد هذا االضافات االخرى لٌد الدرس، كذلن حصل  ومع عدد أجازات (0256-)

 ( فً الفترة االولى و0223-تباٌن االخٌر مع كلف االضافات التمدٌرٌة )اجازات االضافات، 

 فً الفترة الثالث(. 0226فً الفترة الثانٌة و  0216-)

عراق فً الفترة فً ال رلم ٌكن هنان تشابه فً التوزٌع الجغرافً للكلف التمدٌرٌة لألعما 

ً فً هذا المجال  ، وأزداد1610-1615 بٌن كلف االضافات وكلف البناء فً التشابه وضوحا

على التوالً( تشابه بنسبة عالٌة مسار كلف االضافات مع  0260و 0253الالحمتٌن )الفترتٌن 

ر وأختلف مسار كلف االضافات عن مسا( 0266( ومسار كلف البناء )0261مسار كلف الترمٌم )

 (. 0211عدد أجازات االضافات )

لتباعد بٌن المحافظات فً المتغٌرات اسٌنظر للمسارات من زاوٌة أخرى من حٌث التمارب و

 لٌد الدارسة، ولد حسب المسار على أساس معامل التباٌن لكل متغٌر، أي عد معامل التباٌن كمٌمة

التباٌن كمٌمة أولٌة تشٌر إلى درجة التمارب والتباعد بٌن المحافظات، وحسب لٌمة المعامل لجمٌع 

(، بعد هذا لٌس أتجاه لٌم معامل التباٌن بمتوالٌة عددٌة تشٌر إلى 1615-1661سنوات الدراسة )

ن المحافظات النمو المتصاعد المتدرج، وعندما تكون العاللة سالبة فأنها تدل على تنالص الفرق بٌ
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عبر فترة الدراسة، أما عندما تكون النتٌجة موجبة فتدل على زٌادة فً التباٌن بٌن المحافظات 

 وبالتالً زٌادة فً تركز االعمار فً محافظات دون اخرى. 

التباٌن لعدد من المتغٌرات لفترة الدراسة بأكملها، ولد ( لٌم معامل 6ٌعرض الجدول رلم )

(، ٌشٌر الجدول االخٌر 1شتماق المسارات التً ٌعرضها الجدول رلم )أعتمد هذا الجدول فً أ

 -إلى:

تمارب تسجٌالت المحافظات فً عدد أجازات البناء خالل فترة الدراسة، كذلن الحال فً مجال  -1 

عدد أجازات بناء دور سكن، أما فً خصوص عدد اجازات الترمٌم واالضافات فأن الفرق بٌن 

كذلن الحال بالنسبة إلى معدل مساحة العرصة والنسبة المئوٌة لمساحة المحافظات فً أزدٌاد، 

 البناء من مساحة العرصة. 

تنالص الفرق بٌن المحافظات فً مجال الكلف التمدٌرٌة للبناء والترمٌم واالنفالات، إال أن هذا  -2

 التنالص لٌس بدرجة كبٌرة كما هو الحال فً الحال مع عدد أجازات البناء. 

كان هذا مسار التباٌن بٌن محافظات المطر لعدد من المتغٌرات، أما ما هو اتجاه هذه 

( الذي ٌعرض معامل 1مع السنٌن فأمر ٌختلف، لتأشٌر هذا المسار ٌعتمد الجدول رلم )المتغٌرات 

 العاللة بٌن المتغٌرات لٌد الدرس على متسوى المطر إجماالً مع متوالٌة عددٌة تمثل السنٌن. 

ً وتراجع، ً ان تمثل العاللة الموجبة نمواً وتطوراً، وأن تكون العاللة السالبة دلٌل تدنبدٌه

 ستدل من هذا الجدول على:ٌ

 ساراً للزٌادة بمههذا اتجا نًجاءت أعلى لٌم معامل ارتباط مع متغٌرات الكلف التمدٌرٌة، وبع -1

 خطً واضح. 

 وجود زٌادة مستمرة وبنسب ألل فً عدد أجازات البناء وأجازات بناء دار سكن.  -2

وجود عاللة موجبة ضعٌفة تؤشر نمواً وزٌادة فً أعداد اجازات االضافات وٌعنً هذا وجود  -3

 مسار مضطرب ال ٌأخذ خطأ واضحاً بل متذبذباً خالل فترة الدراسة. 

فً أعدادها والتذبذبت فً  اات الترمٌم، وٌعنً هذا تنالصوجود عاللة سالبة ضعٌفة لعدد أجاز -4

حملة الترمٌم فً العراق، بعبارة أدق، عدم وجود سٌاسة موجهة نحو الحفاظ على الموجود 

 العمرانً فً المطر. 

ضة فً هذا الجدول وغٌر المعروضة( عدم وود عاللة خطٌة بٌن تؤكد نتائج البحث )المعرو -5

 التمدٌرٌة سواء فً البناء أم الترمٌم أم االضافات العمرانٌة.  اعداد االجازات وكلفها

ثبتت صحتها أحصائٌاً: عملٌات الترمٌم واالضافات افرضٌات البحث الثالث خالصة المول، 

ولم تتوافك حركتً الترمٌم واالضافات العمرانٌة مع بعضها البعض تتركز فً محافظات معٌنة، 

ا الحالٌة أو وال فً توزٌع كلفها التمدٌرٌة وال فً مساراته إلجازاتلال من حٌث التوزٌع الجغرافً 

حممت عملٌة اعادة التنظٌم االدارٌة عدالة أكثر التوزٌع الجغرافً بٌن  .  المستمبلٌة المرٌبة
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ا زال مً واضحاً فً مجاالت االعمار حٌث محافظات المطر فً تمدٌرات الكلف اال أن الفرق بم

 رجاء المطر المختلفة. التباٌن كبٌراً بٌن أ

اال تستحك النتائج التً توصل الٌها هذا البحث مزٌداً من الدراسة المعممة سواء أكانت 

فً حاجة إلى المزٌد  تازالمفموضوع االعمار والبناء وكلفه متعلمة باألنماط أم فً المسارات؟. 

لٌن، وهللا من وراء من الدراسات واالهتمام من لبل المعنٌٌن بالموضوع من أكادٌمٌٌن ومسؤو

 المصد. 

 الدكتور مضر خليل العمر           

 

 (1جدول رقم )

 1795-1791معامل ارتباط الرتب بين المحافظات حسب معدل المتغيرات للفترة 

 معامل االرتباط المتغير المتغير

 0246- تمدٌر كلف الترمٌم عدد أجازات الترمٌم

 0223- االضافاتتمدٌر كلف  عدد أجازات االضافات

 0261 تمدٌر كلف الترمٌم عدد اجازات االضافات 

 0216 عدد أجازات البناء عدد اجازات االضافات

 0212 عدد أجازات البناء عدد أجازات الترمٌم 

 0236 تمدٌر كلف البناء عدد أجازات البناء

 0216 تمدٌر كلف البناء تمدٌر كلف الترمٌم

 0231 كلف البناء تمدٌر تمدٌر كلف االضافات

 0205 تمدٌر كلف الترمٌم تمدٌر كلف االضافات

 (1جدول رقم )
 1791-1796معامل ارتباط الرتب بين المحافظات حسب معدل المتغيرات للفترة 

 معامل االرتباط المتغير المتغير

 0251 تمدٌر كلف الترمٌم عدد أجازات الترمٌم

 0216- تمدٌر كلف االضافات عدد أجازات االضافات

 0251 عدد أجازات الترمٌم عدد اجازات االضافات 

 0216 عدد أجازات البناء عدد اجازات االضافات

 0251 عدد أجازات البناء عدد أجازات الترمٌم 

 0223 تمدٌر كلف البناء عدد أجازات البناء

 0231- تمدٌر كلف البناء تمدٌر كلف الترمٌم

 0253 كلف البناء تمدٌر تمدٌر كلف االضافات

 0226 تمدٌر كلف الترمٌم تمدٌر كلف االضافات
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 (3جدول رقم )

 1795-1791معامل ارتباط الرتب بين المحافظات حسب معدل المتغيرات للفترة 

 معامل االرتباط المتغير المتغير

 043- تمدٌر كلف الترمٌم عدد أجازات الترمٌم

 0226 االضافاتتمدٌر كلف  عدد أجازات االضافات

 0266 تمدٌر كلف الترمٌم عدد اجازات االضافات 

 0216 عدد أجازات البناء عدد اجازات االضافات

 0254 عدد أجازات البناء عدد أجازات الترمٌم 

 0224 تمدٌر كلف البناء عدد أجازات البناء

 0221 تمدٌر كلف البناء تمدٌر كلف الترمٌم

 0260 كلف البناء تمدٌر تمدٌر كلف االضافات

 0241 تمدٌر كلف الترمٌم تمدٌر كلف االضافات

 (4جدول رقم )
 معامل ارتباط بيرسن بين المتغيرات

 معامل االرتباط المتغير المتغير

 0216 عدد أجازات البناء عدد أجازات الترمٌم

 0256- عدد كلف الترمٌم عدد أجازات الترمٌم

 0216- االضافاتعدد أجازات  عدد أجازات الترمٌم

 0213 عدد أجازات البناء عدد اجازات االضافات

 0261 تمدٌر كلف الترمٌم تمدٌر كلف االضافات

 0266 تمدٌر كلف البناء تمدٌر كلف االضافات

 0211 عدد أجازات االضافات تمدٌر كلف االضافات

 0220- عدد أجازات البناء تمدٌر كلف الترمٌم

 0223 أجازات االضافاتعدد  تمدٌر كلف البناء
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 (5جدول رقم )
 التراتب اإلجمالي لمحافظات القطر 

 التقديريةالكلفة  عدد اإلجازات المحافظة

 أضافات ترميم أضافات ترميم

 3 15 1 1 بغداد

 12 10 3 2 البصرة

 13 16 2 3 نٌنوى

 6 6 4 4 التأمٌم

 1 1 6 5 بابل

 16 1 5 6 ذي لار 

 11 5 14 1 المثنى

 4 14 6 1 دٌالى

 10 11 12 6 مٌسان

 5 2 1 6 السلٌمانٌة 

 15 13 10 10 المادسٌة

 6 6 1 11 كربالء 

 2 1 15 12 دهون

 1 3 10 13 أربٌل 

 1 12 13 14 االنبار

 14 4 11 15 واسط 

 11 11 16 16 النجف 

 11 11 11 11 صالح الدٌن

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 (6)جدول رقم 
 معامل تباين عدد من المتغيرات حسب السنين

 11 7 9 9 6 5 4 3 1 1 السنة

61 15323 6421 2121 2326 13122 0000 5423 0000 0000 0000 

66 16026 20620 1126 1623 10125 0000 11323 0000 000 2125 

10 20021 20223 22325 2322 20225 2326 21222 16125 1521 1223 

11 21326 20321 2122 2021 24624 2123 1120 222.1 1125 1224 

12 11021 21126 2522 2326 22521 3025 5623 222026 1021 1524 

13 21624 11425 2221 2222 23124 0000 4021 0000 3021 1523 

14 22326 22021 1123 1120 25121 0000 5026 0000 2121 2422 

15 22326 16121 2222 1626 22025 3325 31’0 21424 2621 1126 

16 20122 16421 2422 2121 24521 2421 3625 21220 0000 0000 

11 20121 20225 1621 1121 33224 0000 4620 0000 2121 0000 

11 10121 10121 2321 1426 24626 3022 4521 24423 0000 1326 

16 6121 6123 1122 1621 25124 2321 5126 22225 2121 2126 

10 13126 13220 1524 1426 21121 2122 1421 16521 0000 0000 

11 1222 1223 1626 1621 21122 1121 1425 16521 3120 1125 

12 6326 6226 2325 22.2 16621 3026 1520 13121 2122 2122 

13 6321 6322 1621 1124 21121 2121 5325 20620 3126 2122 

14 10122 10523 1126 1521 20426 2421 5320 2621 2526 2021 

15 11321 11125 2126 1121 23021 2421 6121 23320 0000 0000 

 

 ( عدد أجازات بناء دور سكن 2    ( عدد أجازات البناء 1

 تمدٌر كلمة بناء دار سكن ( 4    ( تمدٌر كلف البناء3

 ( تمدٌر كلفة االضافات العمرانٌة 6     ( عدد أجازات الترمٌم5

 ( عدد أجازات االضافات1    ( تمدٌر كلفة الترمٌم 1

 (% لمساحة البناء من العرصة10   ( معدل مساحة العرصة 6

 (9جدول رقم )
 معامل ارتباط الرتب بين المحافظات على أساس السنين

 معامل ارتباط الرتب المتغير

 0214- عدد أجازات البناء

 0251- عدد أجازات بناء دار سكن

 0251 أجازات الترمٌمعدد 

 0221 عدد أجازات االضافات 

 0266 معدل مساحة العرصة
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 0240 % لمساحة البناء من العرصة

 0242- تمدٌر كلفة البناء

 0255- تمدٌر كلفة بناء دار سكن

 0236- تمدٌر كلفة الترمٌم

 0221- تمدٌر كلفة االضافات

 (9جدول رقم )
 1795-1769نمو عدد من المتغيرات للفترة  مساحة

 معامل ارتباط الرتب المتغير

 0264 عدد أجازات البناء

 0261 عدد أجازات بناء دار سكن

 0224- عدد أجازات الترمٌم

 0226 عدد أجازات االضافات 

 0263 تمدٌر كلفة البناء

 0263 تمدٌر كلفة بناء دار سكن

 0260 تمدٌر كلفة الترمٌم

 0261 تمدٌر كلفة االضافات

  

 


