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 المستخلص

عددن صددناعة الددنفط  السددلبية  النات ددة اآلثددارهدد ا البحددث لتسددليط الىددوء علدد  م مددل  أعددد
 ، لد اقدر ممكن من التلوث البيئدي أكبرولت نب وتقليل  أثارهاالكفيلة بتقليل  والطرائق ومشتقاتها،

تىمن المحافظة عل  البيئة من اثار تلوث الهواء والماء والتربدة  اتي ب اتباع تطبيق استراتي ي
 ،التددي تركددى علدد  مبددادم اسددتخداظ تقنيددات نظيفددةتا يددة المددواد والطاقددة رفددض كفدداء  ان مددض ىددمان

 التدوير وفرض الىرائب البيئية عل  القائمين بالتلوث. وإعاد 

 
 البيئي، الصناعة النفطية  األداء، األحفوريالتلوث البيئي، الوقود  :الكلمات المفتاحية

 
Abstract 

 
The present study sheds the light on the whole negative impacts resulted from  industry 

of petroleum and its derivatives and the certain techniques used to avoid and reduce the 

environmental pollution. So, many strategies should be applied to protect and preserve the 

environment from soil, air and water pollutions and to increase the efficiency of materials 

and energy productivities. These strategies concentrate on using clean techniques, 

recycling, as well as imposing environmental taxes on producers of pollution. 

 

key words: Environmental Pollution‚ Fossil fuel Energy‚ Environment Performance‚Oil 

Industry                                                   
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 المقدمة
وارتبط في اذهاا  الكثياري  ا  التلاوث  ،مشكلة التلوث على كل قضايا البيئة لقد أثرت

ذلك ا  اثارها ظاهرة للعياا   ،هو المشكلة الوحيدة للبيئة وفي التصدي لها تحل مشاكل البيئة
ا نفجااار مثاال وخطورتهااا محسوسااة ومشاااكلها ملموسااة اكثاار ماا  مشاااكل البيئااة ا خاار  

)أي  أثااار  أ  ىو  ننساالتنااوا الحياااتي  تنزاف المااوارد الطبيعيااة وانخفااا  االسااكاني واساا
 أرا   نفسه وممتلكاته، الذي قاا  بتجرياف الباباات وتحويلهاا الاى  ملت ا نسا قد ش التلوث(

 أوكال سايارة  إنتاا  تشاييد كال مصانع جدياد و   لاذا يعادالباذاء إلىزراعية مع زيادة حاجته 
يضاف ناوا جدياد فأنه باخرة وتسيير كل طائرة جديدة او صاروخ  أوقطار  أودراجة نارية 

الادمار قاد باات  باأ ياة الحديثاة ثبتات الدراساات العلمالملوثاات الاى عناصار البيئاة  وقاد أم  
على سير  مستقبل  البيئة الطبيعية على كوكب ا ر  بشكل سيؤثر  أجزاءيهدد جميع  خطرا  

  الحياة وتطورها 
 هدف البحث

 رائا النفطياة  ومشاتقاتها والطالسلبية للصاناعة  األثارالتعرف على  إلىث يهدف البح
باادور ه  سااوبة ماا  خاالل عوائاادها التااي تساامح اإليجابيااة  نتائجهااا أل ،أثارهاااالكفيلااة بتقلياال 
وتحديااد مسااتويات التلااوث البيئااي لهااذ  الصااناعة  (GDPناااتا المحلااي ا جمااالي)كبياار فااي ال

نبعاثاات البازياة والمكانياة صاناعة لخفا  النفاياات الصالبة وا ومنتجاتها  ث  معالجة هاذ  ال
 حدث الوسائل العلمية لتحقي  ذلك    أل وفقا  

 فرىية البحث
يفتاار  البحااث أ  الصااناعة النفطيااة بأللااب مراحلهااا لهااا تااأثير ساالبي فااي البيئااة ماا  
 حياااث حجااا  التلاااوث وبأشاااكاله المختلفاااة، ومااا  ثااا  ياااؤثر ذلاااك فاااي الجواناااب ا قتصاااادية

    وا جتماعية والصحية والمكانية للمناط  الجبرافية المختلفة في معظ  بلدا  العينة 
 منهج البحث
مصاافي تكريار اساتخرا  الانفط و موضوا التحليل ا قتصادي للتلوث البيئي  م   إ 

وانبعاثاتهاا والتاي تعاد متبيارات ماؤثرة علاى البيئاة  تظهار المحاولاة لاربط   النفط  ومشتقاته
وبااذلك ساوف نساتخد  منهجااي  ا ولل تحليلاي ماا  خالل أدبيااات  ،لمتبيارات مااع البيئاةهاذ  ا

انيل تطبيقاي النظرية ا قتصادية والبحوث النظرية التي تناولت التلوث بتحليل ا قتصاد والثا
 المختلفة في هذا الجانب                               والبرمجيات اإلحصائية نماذ عدد م  ال باستخدا 

 أوال: ال انب النظري 
 المفهوظ والتحليل االقتصادي للتلوث البيئي -6

التلوث بانه وجود أي ما   6891 لعا  671وتحسينها، رق   لبيئةا قانو  حماية عرف
لياار مباشاارة الااى ا ضاارار  لماادة زمنيااة تااؤدي بطريقااة مباشاارة أوالمااواد الملوثااة بكميااة و

   ( 10،2556 )حجا  وعلي،  بالكائنات الحية والبيئية التي تتواجد فيها
جاء في تعريف اخر للتلوث على اناه الفضالت الصالبة والساائلة والبازياة والحارارة 
والضوضاء التي تضر ا فراد بطرائ  مختلفة او تقلل م  امكانية اساتبلل البيئاة ومواردهاا 

   (71،2557التمي واخرو ،لمتجددة )الطبيعية المتجددة ولير ا
التلاوث علاى اناه تبييار فاي خاوا   مفهاو  لمانياا اشاارت الاىوفي جزء م  تجرباة ا

كائناااات الحياااة أو البيئاااة والاااذي ياااؤدي بطريقاااة مباشااارة او ليااار مباشااارة الاااى ا ضااارار بال
، 2559 )طااالبي والساااحل، نساا  لحياتااه الطبيعياة وماا  ثا  يااؤثر فاي ممارسااة األ ،المنشاات

1 ) 
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  اشكال التلوث البيئي 
لتلوث الهاوائي زياادة الماواد الكيميائياة والباازات الناشائة التلوث الهاوائيل يقصاد باا - أ

ف الجاوي مماا يتارك اثاارا ع  انتاا  مصاادر الطاقاة ونقلهاا واساتخدامها فاي البال
  ( 155، 2551، )الهيتيمكونات البيئة  سلبية في

واسااتخرا   هااي المساااك  الخاصااة والمصااانع متعااددة ةمصااادر رئيسااب الهااواء يتلااوث
، ت الزراعيااة    ال واسااتعمال المبياادات والمخصاابا النقاال فايااات وسااائلومحااار  الن الاانفط

التاي الدقيقة مكونة ا مطاار الحامضاية جزاء وتنبعث م  المصانع معظ  أكاسيد الكبريت وأل
ربااو  ولاااز النتااروز اوكساايد الك وانبعاااث لاااز ثاااني علااى الحياااة النباتيااة اتساابب اضاارار

   (Sandler‚1995‚15)  والميثا  ولازات اخر 
التلااوث المااائيل يعاارف علااى انااه تاادهور فااي نوعيااة الميااا  الطبيعيااة بساابب اضااافة  - ب

دة درجاة زياامثال   زايدة او ادخال تاثيرات عليها م المواد الضارة اليها بتراكيز مت
مكوناتهاا الطبيعياة ا ساساية ما  جاراء تادخلت  حرارتها او حتى نقصا  عدد ما 

صاااااااالحة للساااااااتعما ت الحياتياااااااة  ا نساااااااا  ممايجعااااااال هاااااااذ  المياااااااا  ليااااااار
يا كا  نوعه ملوثا بماادة ( ويعد الماء أ061، 6886،والصناعية )رمضا  واخرو 

نساا  ماواد ا  بإدخاالوميا  ا نهاار تتلاوث  ،او اكثر اذا كا  لير صالح للستعمال
صابح معهاا و لير مباشار ياؤدي الاى احاداث اثاار ضاارة تاو طاقة بطري  مباشر أ

 )العنااااني، و صااالحية للساااتعما ت المخصصاااة لهااااأل ملءماااة هاااذ  المياااا  اقااا
61،6882)    

ادخاال  تجرياف ا راضاي او )تلوث الترباة(ل يقصاد بتلاوث الترباة التلوث ا رضي -  
ماااواد لريباااة فاااي الترباااة بسااابب التبيااار فاااي الخاااوا  الفيزيائياااة او الكيميائياااة او 

التاي تساتوط  الترباة وتساه   البيولوجية التي م  شأنها القضاء على الكائنات الحية
قيمتهاا وصاحتها وقادرتها علاى  ،في عملية التحلل للمواد العضوية التي تمنح الترباة

 ( 676،6889 )شحاتة، ا نتا  
التلااوث الضوضااائيل هااو الصااوت الااذي يساابب ازعاجااا للكااائ  الحااي ويساابب ضااررا  - د

د  وبشاكل متساارا تيجاة للتقابالصحة العامة للنسا ، وقد زاد هذا النوا م  التلاوث ن
بالسيارات والقطاارات والطاائرات ووساائل النقال ا خار ،  والمتمثل 6805منذ عا  

 )الجلباااي، وكاااذلك زياااادة التوساااع الصاااناعي، وهاااذا ا مااار يضااار بصاااحة ا نساااا 
91،2551  ) 

 التحليل االقتصادي للتلوث البيئي  -2
المختلفاااة  الهفشاال السااو  باشااكا لتلااوث البيئااي فااي ا قتصاااد تنااتا عاا ا  مشااكلة ا

 Public) والسالع العاماة (Property Rights) وحقاو  الملكياة (Externallties)الخارجينياات 

Goods)  وتسمى كل انواا التلوث في ا قتصاد بالخارجينيات وا ثار الخارجية بصفة عاماة
و وحاادات اقتصااادية معينااة علااى رفاهيااة ر ساالبية او ايجابيااة  نشااطة وحاادة أهااي امااا اثااا

 ناي،،ل)ا دات ا قتصادية وا جتماعية ا خر  التي لا  يؤخاذ اعتبارهاا فاي الياة الساو  الوح
 حاد المساتهلكي   ( وتحدث الخارجينيات عندما تؤثر قارارات ا نتاا  وا ساتهلك1،6888

ما  مناتا  ا  وعنادما  يكاو  هنااك تعويضاعلاى الطارف األخار وبشكل مقصود او المنتجي 
 اثيرات الخارجياة يمكا  ا  تكاو  ما رف المتضارر  وا  نتاائا التاالتأثير الخارجي الى الط

مفياد  أناه ا ستهلك او ا نتا  وم  الممك  ا  يكو  التاثير لير مقصود ايجاباا او سالبا، أي
كا  ا  يضا  سالعا اقتصاديا او ضار اقتصاديا على الطرف ا خار، وا  التااثير الخاارجي يم
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ا  يضا  سالع خاصاة او عاماة   الممكا  وما رد الطبيعياةوالموا مثل الهواء والماءم   بيئية 
 6871( فااي عااا  Meda) مياادا وقااد عاارف  ذات الملكيااة العامااة  راضاايمثاال ابيئيااة ماا   او

ات على انها تكو  موجودة عندما يكو  شاخ  ماا او طارف ماا متااثرا بقارارات نيالخارجي
( Stephen‚1996, 80) ياة ات يمكاا  ا  تكاو  سالبية او ايجابنياا خاري  وباذلك فاا  الخارجي

والواقع ا  كل نشاط اقتصادي يرتب نفقة اجتماعية يات  تبطياة جازء منهاا بواساطة المتسابب 
بها فتصبح نفقة خاصة لهذا الشاخ  او النفقاات الخاصاة  أشاار التقريار الصاادر عا  البناك 

را بيئياة الى ا  النشااط البشاري كثيارا مايحادث اضارا 6882الدولي ع  التنمية والبيئة لعا  
تلك التكاليف في الحسبا  يؤدي الى قارارات خاطئاة  اخذ اهمالا   تكاليف باهظة و وفر 

ب الناجماة عا  زيااادة يترتاب علاى ذلاك الخساائر الناجماة عا  ا ضاارار البيئياة علاى المكاسا
يعاانو   الاذي ما  ليار  ماايكونو رتفااا الادخول لالباا ا  المستفيدي  م  االدخل،فضل ع  

( وفااي حااال انتقااال بعاا  انااواا التكلفااة 6882)تقرياار البنااك الاادولي، ور البيئااة تكاااليف تااده
وحاادة ماا   Xالتاااثيرات الجانبيااة ماا  التلااوث تنااتا  فااأ  المرتبطااة بالنشاااط الااى طاارف ثالااث 

فاي  Xولنفر  ايضاا ا  ساعر السالعة  e(X)السلعة وهذا التلوث يسبب ا ذ  للمنتا بمقدار 
لكاي يتحقا     وما  ثا يئالمنتا الثاني  ينتا شامع تجاهل ا  ا( وPسو  المنافسة الحرة هو )

  ك  للمنتجي   بد م  تحقي  ا تيلاعظ  ربح مم
Π1 = Max[px – c(x)]  

Π2 = -e(x)                   
 حيث أ ل 

Πل ربح انتا  السلعة (x  بالنسبة للمنتا ا ول ) 
C(x)  دالة تكلفة ا نتا =x   
 

ي  للوصول الى الحل ا مثل م  وجهة نظار المناتا ا ول يكاو  وبحل هاتي  المعادلت
Xq  لقيماةX  والااذي يحاال المعادلااةP= C(x)=xq  ، فااا  الكميااة المنتجااة ماا  الساالعة  وماا  ثاا
(xqعلى الرل  م  انها تعظ  ارباح منتجها )،   ا  انها كبيارة جادا ما  وجهاة نظار المجتماع

وجهااة نظاار المجتمااع يجااب ا  ناخااذ بعااي   الواجااب انتاجهااا ماا  Xولكااي نصاال الااى الكميااة 
ويات  ذلاك ما  خالل دماا المنتجاي   KXا عتبار تكلفة التلوث عند تحديد الكمية المنتجة م  

فاي  مباشارا بوصافه جازءايات  ادخاال تكلفاة التلاوث  والثاني معا كمناتا واحاد وما  ثا  ا ول
                   أي تعظي  الربح بالشكل األتيل Xانتا  السلعة

Π= Max[Px - c(x) – e(x)]                                   
 

مثال هاو المساتو  األ Xe  ياث أح ،p=c(x)+c(x)( يساتوفي Xeويكو  الحل ا مثل )
والتكلفة الحدياة  Xنه يساوي بي  المنفعة الحدية للمنتا بالنسبة للمجتمع أل Xم  انتا  السلعة 

 (8،2559 )خوري،X)ا جتماعية(  نتا  
 

 صناعة تكرير النفط -3
 لاانفط الخااا مااة ا قتصااادية لبرمياال اتنشااا اهميااة صااناعة التكرياار ماا  خاالل زيااادة القي

بتحويله م  حالته ا ولى الى منتجات تصل الى اكثر م  احد عشر ما  المخرجاات للبرميال 
الواحااد تباادا ماا  الباااز المسااال وتنتهااي بالشاامع وا ساافلت وذلااك بواسااطة ماارور  بعاادد ماا  

( وتكرير البتارول هاو فصال مكوناات البتارول 291،2555عمليات الفنية المعقدة ) الهيتي،ال
( وهنااك 7،2559 ،)المادني ع  بعضها البع  بطريقة التقطير التجزيئي في بر  التقطير 
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مها مسببة للتلوث البيئي باشكاله المختلفة وهاي كماا والتي معظ ة للتكريرثلث عمليات رئيس
 ( 18،2557 ل )محمد،يأتي

  Separation       (     )الفصل العمليات الفيزيائية -أ
  Conversion(         العمليات الكيميائية )التحويل -ب
   Treatment           المعالجة او التنقية             - 
 عمليات الفصل ا كثر شيوعا هي  )الفصل( : العمليات الفيىيائية -أ

خف ذات درجات البليا  المنخفضة بواسطة البلياا  جزيئات األالتقطير، وفيها تفصل ال -6
 والتكييف 

مختلفاااة مااا  ماااواد خلااايط مااا  بعضاااها  انواعاااا ساااتخل  بالماااذيبات، وفيهاااا تفصااال ا -2
 خر   خدا  مذيب يمك  فصل بعضها دو  األباست

تبريد الخليط فاي تصالب اجازاء معيناة ما  الماواد، وانفصاالها ما  التبريد، وفيه يتسبب  -1
 ئل   السا

 عااادد مااا  ملياااات الكيميائياااة علاااى جمياااع أوتجاااري الع العمليدددات الكيميائيدددة)التحويل(: -ب
المشااتقات البتروليااة الناتجااة ماا  وحاادات التقطياار فااي مصااافي البتاارول للحصااول علااى 

عملياة تحساي  وانتاا  مثال م   يدة تتناسب مع متطلبات ا ستخدا منتجات ذات نوعية ج
 )الاااديزل( وزيااات البااااز )الااانفط األباااي ( والكيروساااي  ()بنااازي  السااايارات ازولي البااا

فاااي وحااادات الصاااناعات  نياااة خفيفاااة تساااتخد وزياااوت التزييااات ومنتجاااات هيدروكربو
  تروكيمياوية وم  هذ  العمليات مايأتيلالب
 طريقة التكسير الحراري    6
 طريقة التكسير بالعامل المساعد   2

 طريقة التكسير بالهيدروجي     1

لحصااول علااى ا الااى عبااارة عاا  عمليااات فصاال فيزيائيااة تهاادف ة:و التنقيددالمعال ددة أ -  
التنقيااااة بالمااااذيبات والتنقيااااة منتجااااات نوعيااااة جياااادة، وماااا  امثلااااة تلااااك العمليااااات 

  (  62،2566صا  ) الكناني،تمبا 

 
 النفطية قتصاد البيئي والصناعة العالقة بين اال -4

مائة مادة مختلفة فاي    صناعي يؤدي الى انبعاث مايزيد عيقدر الخبراء ا  ا نتا  ال
ونسااتطيع القااول ا  ماينبعااث ماا  هااذ  الصااناعات يعتمااد علااى المعااايير البيئيااة  فااأذا  ،الهااواء

تنتشار  التايثاتهاا انبعا   الصادر م  مدخنة احد المصاانع فبأمكانناا ملحظاةنظرنا الى الدخا
بدايااة  فااي ظاال وجااود رياااح فااي الجااو  ففااي و ساايما ،هولة علااى امتااداد مساااحة واسااعةبساا

نبعاثات الكيميائية كانات السبعينات م  القر  الماضي اكتشف العلماء في وسط اوروبا ا  ا 
ا ضرار بمساحات واساعة ما  الباباات بفعال ا مطاار الحامضاية، فعناد حار  اناواا  تسبب

ي الهاواء لاازات مختلفاة منهاا ثااني اوكسايد تا  الطاقة ينطل  فالوقود ا حفوري م  اجل ان
علاااى اورا  النباتاااات وا ورا   البااااز، ويساااقط اوكسااايد الكرباااو    ال  وثااااني الكبريااات

حاام  نتيجاة تفاعال الباازات ماع بخاار المااء فيتولاد الصنوبرية ابرية الشكل ويتحاول الاى 
والااور   ممااا يتساابب فااي تاادمير بنيااة خليااا الورقااة  ا  مصااانع المااواد الكيمياويااة ،حااام 

وفاي فاي حادوث ظااهرة ا مطاار الحامضاية   اه  ا ساا والمعاد  والفح  والنفط هي المس
 تقااو   التااي  الصااناعات المرتبااة ا ولااى، فضاال عاا  الكثياار ماا  فط تكرياار الاان يحتاال العاارا 

وهو ا مر الاذي يانج  عناه انبعاثاات لازياة تنطلا  فاي  في الهواء بحر  مخلفاتها الصناعية
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  ( وكااذلك ناااقلت الاانفط29،2559 ا ،)تايشاام الجااو ثاا  تسااقط علااى ا ر  ملوثااة التربااة 
حوادثهااا المتكااررة وبوجااود ، النفطيااة  المنتجااات اناات بفعاال الاانفط الخااا  أ  بفعاالكأسااواء 

الخطياارة  فااي الماااء ماا  الملوثااات والمخلفااات النفطيااة توبممارساااتها الخاطئااة كألقاااء النفايااا
خطاار ملوثااات أنفط عمليااة تكرياار الا و سايما تشاكل الملوثااات النفطيااةللمياا  وللبيئااة عمومااا  

لحاجتهاا    اكثرهاا يقاع فاي هاذ  المنااط ر والمحيطاات وأوساعها انتشاارا ألالسواحل والبحا
٪ ما  الانفط المناتا  عالمياا يساتخر  ما  اعمااا  25  أ كماا ،الاى المااء فاي عملياة التكريار

تااتي حاوادث  البحاار والمحيطاات باالنفط كثيارة،البحار استنادا الاى ذلاك فاا  مصاادر تلاوث 
بارقااة ر  ناااقلت الاانفط فااي مقدمااة اسااباب تلااوث البحااار والمحيطااات بااالنفط فالناااقلت اللاا

الخاا  الاى مياا  البحاار  الاى ملياوني  طا  سانويا ما  الانفطوحدها تتسبب في تسرب مايصل 
علااى العديااد ماا  المااواد العضااوية  الخااا  الاانفط ( ويحتااوي 9،2550 )حمااادي،  والمحيطااات

وتتصااعد الكثيار ما  ا بخارة ما  بقاع الزيات وتقاو   ائناات الحياة ،سااما للك كثير منها يعدلا
التيااارات الهوائيااة باادفع هااذ  ا بخاارة بعياادا الااى ا ماااك  السااكنية علااى الشااواط  والمناااط  

النظاا  البيئاي  ا بها الاى درجاة كبيارة مماايؤثر فايالساحلية بواسطة الهواء الذي اصبح مشبع
   (26،2565 )قطب، البري والبحري 

  لدراسات المر عية ا -5

( انتهات الاى اناه نظارا لزياادة ا هتماا  العاالمي 2557) في الدراسة التاي اجراهاا الطاائي -أ
بالبيئااة وماتسااببه صااناعة ا ساامنت التااي تعتمااد علااى الوقااود ا حفااوري ماا  ارتفاااا فااي 

تجرياف ا راضاي  نفاياات صالبة ا  ساائلة أ  لازياة أ كانات أنسب التلوث البيئي ساواء 
الهدف ا سا  هو تحديد مستويات التلوث البيئاي ثا  معالجاة هاذ  الصاناعة لخفا   فا 

ساالمة الصااحية الالنفايااات الصاالبة وا نبعاثااات البازيااة وتجريااف ا راضااي وضااما  
و سايما الوقاود  ،للعمال وا ستبلل ا مثل للموارد لير المتجددة فاي صاناعة ا سامنت

وكااذلك  ،حقياا  افضاال المنااافع باقاال التكاااليفا حفااوري الااى اقصااى حااد ممكاا  وذلااك لت
 ايجاد سو  للسلع البيئية  

مراحال ا  الصاناعة النفطياة تتضام   ( الاى2558) التي اجراها التكريتيلدراسة ا تشير -ب
عديدة اخطرها مرحلة البحث والتنقيب التي تنطوي على مخاطر كبيرة ناجماة عا  عاد  

لير تجارياة وبالتاالي تتحمال الشاركات التاي ات م  للنفط او العثور عليها بكميايجاد مكا
 ل هاذ  الصاناعة تقاو  علاى تقنياةتقو  بهذ  المرحلة خساائر فادحاة، كماا ا  جمياع مراحا

 مساهمتها الكبيرة في اشكال التلوث  ماهرة على ورة ومتقدمة وتتطلب ملكاتمتط

ور منتجااات ( أ  تزايااد ا نتااا  الصااناعي العااالمي وظهاا2566) دراسااة المرتضااى بيناات - 
صااناعية ذات مركبااات جدياادة تتساا  بااالخطورة علااى البيئااة اد  الااى وضااع العااال  امااا  
مشكلة التلوث البيئاي، فالمشاكلة هاي ا  النماو الصاناعي ياؤدي الاى تلاوث بيئاي ويسابب 

للنسا  والنبات والحيوا  وسقوط ا مطار الحامضاية وليرهاا  اذ يعاد القطااا  امراضا
حساب ا حصااءات والنشارات ات الملوثاة للهاواء نسابيا علاى الصناعي ما  اها  القطاعا

م  هنا جاء التركياز علاى اهمياة القطااا الصاناعي واساهامه فاي زياادة التلاوث الدولية، 
 البيئي 
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ذ ة لتلااوث البيئااة الطبيعيااة مااال  تتخااالنفطيااة ماا  اهاا  المصااادر الرئيسااتمثاال الصااناعة 
 ة الضارة الناتجاة عا  التصانيع، اذا جراءات وا حتياجات الكامنة لتفادي ا ثار البيئي

ثلاث مجماوا الباازات  ما  النشااطات الصاناعية نحاو ثل ا نبعاثات البازية الناتجة تم
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  مجمعاااات ( ورلااا  أ25،6897 )وزارة التخطااايط، ء الملوثاااة الموجاااودة فاااي الهاااوا
وتت  العمليات فيها بصورة اوتوماتيكية، وماع ا   امةعدات المصافي تكو  حديثة بعوم

التشبيل الروتيني لعمليات التكرير يمثل خطرا طفيفا عندما تراعاى اجاراءات الصايانة 
ر الهياادروكربونات ا  ا  احتمااا ت الخطاار تبقااى قائمااة بساابب التنااوا الكبياار لمخاااط

قااد تاااتي المخاااطر المسااتحيل التعاارف علااى كافااة انااواا المخاااطر، ووتعقيااداتها فماا  
م  الكثير م  المصادر وعلى عدد م  ا شكال، ففي حالاة الكيمياوية في مصفاة للنفط 

ي باال فاا ،الاانفط الخااا  ليساات المخاااطر كامنااة فااي المااواد المااراد استخلصااها فحسااب
 الحاال بالنسابة للماواد الكيميائياة ومركبات الازرني  وكاذلك مثل الكبريت  م  الشوائب

ف خاالل عمليااة المعالجااة والتكرياار وتتضاام  المخاااطر المحتملااة ا خاار  التااي تضااا
( 6،2566 )عبادالرزا ، كال وا ختناا  وليرهاا الحرائ  وا نفجاارات والتسام  والتا

ومشاتقاتها فاا  حجا  المخااطر بال شاك يكاو   ياتي الحديث ع  المواد النفطية وعندما
رات كربونية وهيدروجينية بونية بذوذلك  حتوائها على المجموعة الهيدروكر ،جسيما

لوقود الكيروساي  وكاذلك  C14-C10لمجموعة البنزي  و C9-C4ذلك  امثلةعالية وم  
C24-C12  نساااااابيا ممااااااا يميااااااز المااااااواد بااااااوز  جزئااااااي عاااااااللوقااااااود الااااااديزل 

(Friedman‚1998‚The Edition)   
نااتا عا   يعاد مشاكلة كبيارة    لالبيتاه تلاوث الهاواء إ ل علاى الهاواءسلبية ا ثار ال -أ

صااناعة الاانفط وانتااا  الطاقااة الكهربائيااة والصااناعات مصااادر صااناعية  ماا  مثاال 
 كاانو  األول أوائالوفي  (6،6877 )روبرت، ا نشائية فضل ع  انتشار السيارات 

ي ونتيجاة للبارد الشاديد الاذ ،سادت مدينة لناد  موجاة بااردة ما  الضاباب 6802عا  
الفح  للتدفئة، ولقد ناتا عا   بإشعال  سكا  لند  قا تعرضت له المدينة في تلك األثناء

ذلك كمية م  الهواء الملوث الذي تقابل مع طبقة عكسية تكونت بفعل كتلاة كثيفاة ما  
الهاواء البااارد، وما  ثاا  تراكمات بشااكل كبياار النساب المركاازة ما  الملوثااات الهوائيااة 

ة هاو اساتخدا  هاذ  الكارثاما  ، ومماا زاد وبخاصة الادخا  النااتا عا  احتارا  الفحا 
 نسابة الكبريات وكانات الحاجاة لاذلك هاي ترتفع فيه  انواا م  الفح  يفتقر الى الجودة

  (Nielsen‚ Joun‚ 2002‚ 52) تدفئة المنازل في المدينة 
صااعب المشاااكل التااي تواجااه ل يعااد الاانفط ومخلفاتااه ماا  أعلااى الميااا الساالبية  اآلثااار -ب

ب، جاودة المياا  المنتجاة للشار فاي تاأثير  ياةإلمكانسرب النفطي وذلاك القائمي  م  الت
يتسبب التلوث الناتا عا  الصاناعة النفطياة فاي شال  إذ وتبييرها لمذا  الماء المقطر 

ا قتصاااد فضاال عاا  ا  وجااود التلااوث  ممااا يااؤثر ساالبا فااي بأنواعهاااملحااة حركااة ال
ط  الناواحي الجمالياة للشاواط  ويحار  مرتاادي الشاوا ثر بشكل سالبي فايالنفطي يؤ

التلاوث  تأثير فم  مظاهر ،م  التمتع بالنواحي السياحية او الترفيهية في تلك المناط 
الااى انخفااا  فااي الااذي يعااز   ة النفطيااة انخفااا  انتاجيااة مصااائد ا سااماكبالصااناع

عا  شاراء ا ساماك  ألفارادو قاد يقاود الاى عازوف االعمليات الحيوية م  مثل النماو أ
يادي  انفسااه  يتوقفااو  عاا  الصاايد فااي المناااط  خوفااا ماا  اخطااار التلااوث، وا  الصاا

( برميال 65555) ا تااروت الساعودي عنادما تسارب نحاوكما حدث في خلي ،الملوثة
ناول ا ساماك مما اد  الى عد  ت 6875ط اثر انفجار في انابيب النفط في عا م  النف

يبااا تقر أشاهرثلثاة  لمادةعملياات الصايد ساتة اساابيع مماا عرقاال  لارداءة طعمهاا لمادة
  (2،2566 ،)نعي 
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ظااااهرة ا حتباااا  الحاااراريل ا  مشاااكلة ا حتباااا   المترتباااة عااا  السااالبية اآلثاااار - 
انتشاار مصاادر  عملية استخرا  النفط والمعااد  فضال عا  الحراري تنشأ اساسا م 

ومحطاات تولياد ومصافي تكرير الانفط  اهمها المعامل والمصانع حر  الوقود والتي 
الصاناعية  ذ  المصاادر الملوثاة تكثار فاي البلادا وسائط النقال، وهاالطاقة الكهربائية و

( وماا  المعااروف ا  62،2552 )العماار، اكثاار ماا  وجودهااا فااي دول العااال  الثالااث 
والحارارة  ة فاي الكاو  والتاي تماد ا ر  بالادفالشم  هي المصدر الارئي  للطاقا

ر   تكساب عا  طريا  ا شاعة الكونياة التاي تمار باالبلف الجاوي وصاو  الاى ا 
جزء ما  الحارارة  بإطل وتقو  بعد ذلك  ،ا ر  كأي جس  صلب الحرارة وتسخ 

تحات الحماراء  وما   الى المحيط الخارجي علاى شاكل اشاعة حرارياة تسامى ا شاعة
وكسيد الكربو  والميثا  واوكسيد النتروز وبخاار المااء انهاا تقاو  خوا  لاز ثاني أ

لهااا بالنفاااذ الااى  و  تساامحتطلقهااا ا ر  بامتصااا   ا شااعة تحاات الحمااراء التااي 
 األر الفضاااااء الخااااارجي فتحبسااااها فااااي طبقااااات الهااااواء القريبااااة ماااا  سااااطح 

(Stehr‚2007‚33 )  
وكسايد الكبريات لااز ثااني أ إلاىنساا ل ياؤدي التعار  السلبية على صاحة ا  اآلثار -د

المخاطيااة  ا لشااية التاانف  والتااأثير فااي اآل  إلااىوالهااواء الجااوي المنااتا بالكبرياات 
البااز فاي الجاو  هاذا ز  زياادة تركياة والى حدة ا زمات الربوية، اذ أللمسالك التنفسي

، ويذوب هذا الباز فاي الضار في صحة ا نسا  بعامة وعلى الرئتي  بخاصة وتأثير 
حاام   إلاىجه في الجزء العلوي م  الجهااز التنفساي ويتحاول جزيئات ماء توا أول

 أثاارا  يناتا  فأنهحد معي   إلىوصل تركيز الكبريتات  فإذا كبريتيك مخفف وكبريتات،
تقل فاعلية التركيبات الدقيقة للخلياا البطنياة للجهااز التنفساي ويتسابب فاي  إذ ،وخيمة
 لإلشااعاعاتوقااد يتعار  ا نسااا   (2،2562 )الشااراد، ماا  ا زمااات الرئوياة كثيار 

لتعاار  المباشاار يعاار  ا أ النوويااة بطريقااة مباشاارة او لياار مباشاارة وماا  الثاباات 
  (625،2552 )شحاتة، ة كبيرة قد تصل الى الموتا نسا  لخطور

 محددات التلوث -3
الوسااائل الناجحااة  إحااد الزراعيااة كمااا يصاانفها العلماااء هااي  واألراضاايالبابااات  إ 
ربو  اللكا األولربو  ا ر ، فالبابات والنباتات الخضراء هاي المساتهلك اتواز  ك إلعادة
، وهنا يمك  ا  نفه  و  م  البلف الجوي بكميات هائلةيعود امتصا  الكرب وحدها وإليها

ربو  اتقاو  بامتصاا  نسابة كبيارة ما  لااز الكا أنهاا إذالبابات  تؤديهالدور التوازني الذي 
ولهاذا  الجاوي ،في نسابة الباازات الموجاودة فاي البالف  ديناميكيا   توازنا  بالجو محدثة بذلك 

 )جرعتلاااي، ا وحمايتهاااا التوساااع فاااي زراعاااة الباباااات وصااايانتهالسااابب ركاااز العاااال  علاااى 
6،2558 )   

 وسائل الحد من التلوث
الملاوثي ، يقصد بالضرائب البيئياة هاي تلاك الضارائب المفروضاة علاى  الىرائب البيئية: -أ

بيئياااة مااا  خااالل نشااااطاته  ا قتصاااادية المختلفاااة الناجماااة عااا   أضااارارا  الاااذي  يحااادثو  
( 178، 2565 ،)مساادور اسااتخدامه  لتقنيااات انتاجيااة مضاارة بالبيئااة منتجاااته  الملوثااة و

وذلااك لسااد الفجااوة بااي  التكاااليف  الكليااة ،تسااعير الكلفااة  وتوظااف الضاارائب للتاااثير فااي
 أ   باااد مااا (  ولتحقيااا  ذلاااك Panayotou‚Theodore‚1998‚29) الخاصاااة وا جتماعياااة 

الحادي المسااوي للمساتو  ا جتمااعي للضارر البيئاي  تقريبا   مساويا   ةمقدار الضريبيكو  
 Taxes)ضااااريبة بيجااااو ا مثاااال، وسااااميت هااااذ  الضااااريبة باساااا  ا قتصااااادي بيجااااو

Pigouvion( )Stephen‚ 1996‚ 85 وتعتماااد مكافحاااة التلاااوث علاااى جهاااود الحكوماااات )
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يجااب ا  تعماال  راد وماا  بينهااا النشاااط الحكااومي اذوالمؤسسااات والمنظمااات البيئيااة وا فاا
ية والمحلية في مختلف ارجاء العال  على التخل  م  التلوث الذي يسابب الحكومات القوم

ختصااة مماا  يابسااة وهااواء وماااء، وفااي مقاادور الحكومااات ساا  القااواني  ال ألرضااناالتلااف 
المااواد واعااادة  الااى اسااتردادعمليااة تهاادف  يالتاادوير هاا فإعااادةبعمليااة اعااادة التاادوير  

     (7،6878 ريني،)الحمد، صبا استخدامها بد  م  التخل  منها

تدوير النفايات يشمل جميع ا ساليب والعمليات التي تهادف الاى  إعادة إ تدوير النفاياتل -ب
فاي ليرهاا ما   ياة التصانيع التاي نتجات عنهاا أ استخدا  النفايات كمادة خا  سواء في عمل

 ويشاامل اعااادة تاادوير النفايااات الحصااول علااى العناصاار او العمليااات ا نتاجيااة ا خاار ،
مل على تنقية النفايات م  الشوائب وذلاك تالمركبات المفيدة والموجودة في النفايات كما يش

ليتسنى استخدامها م  جديد او استخدا  ماتحويه م  المركبات ذات القيماة ا نتاجياة وتبعاا 
فااي المكااا   داخليااا  للمكاا  الااذي ياات  فيااه اجااراء عمليااات التاادوير، يمكاا  ا  يكااو  التاادوير 

 أحاداعاادة التادوير ( و تعاد 0،2558د،محمانشاوء النفايات )نفسه او خارجيا خار  مكاا  
 4Rالتاي تقااو  عليهاا عملياة ادارة المخلفااات او ماايعرف بالقاعادة الذهبيااة األربعاة األركاا 

( Reuse) ( واعادة استخدا  المخلفاتReduction) والتي يجب زيادة الوعي بها هي التقليل
 )اساااماعيل،  (Heat recovery) وا ساااترجاا الحاااراري (Recycling) ة التااادويرواعااااد

6،2562 )   
ا  الطاقاة المتجاددة قاادرة علاى دفاع النماو ا قتصاادي وتاامي  التاواز   الطاقة المتجاددةل - 

البيئااي الضااروري للحفاااظ علااى التنااوا الحيااوي واسااتمرار الحياااة علااى سااطح الكوكااب، 
 عاامل    هنااك أ إذالطاقاة الكهرومائياة      ال  وطاقاة الريااح و وتتضم  الطاقة الشمساية

زايااد الحالااة المزريااة لبيئااة يحفااز علااى تطااوير مصااادر للطاقااة البديلااة وهااو ت األهميااةبااال  
ما  النفاياات التاي  هاائل   كماا  الطاقة النووية والنفط والباز والفح  يناتا  فإستخدا   األر 

   (27،2558)شيحة،  تلوث البيئة
 

   ال انب التطبيقي -ثانيا
يبحث الجانب التطبيقاي شاكل العلقاة باي  المتبيار المساتجيب والعلقاة باي  متبيارات 

وذلك لبيا  العلقات السببية الملموساة وتوضايحها ما  خالل  المفسرة ،ا نشطة ا قتصادية 
عمليااة  إلااىاخضاااا الفاارو  والتحلاايلت ا قتصااادية التااي وردت فااي المفاااهي  ا قتصااادية 

القياا  علاى بيانااات رقمياة حقيقيااة لهاا القاادرة علاى التعبياار علاى شااكل الظااهرة ا قتصااادية 
وقيمتهاا وذلاك باسااتخدا  التحليال الكماي لهااا المساتند علاى العلقااة باي  ماجااء ماا  افكاار فااي 

صاورة اكثار واقعياة عا   إلعطااءالتحليل النظري والدراسات السابقة والمشااهدات الحقيقياة 
 بي  المتبير المستجيب والمتبيرات ا قتصادية المفسرة   العلقة

  EPI البيئي( األداء)مؤشر  يبالمتغير المست  -6

 همية كبر  في تسيير المؤسسات، لذا نال و يازال ا هتماا  المتزاياديحظى مفهو  األداء بأ
وهاو  أ  فاي تحقيا  الهادف الارئي  إساهاما  العامال ا كثار  ويعاد والمفكاري  ،م  طرف البااحثي  

تنجاز،  أ كماا يجاب  األعماالانجااز  إلاىذلاك الفعال الاذي يقاود  إلاىالبقاء وا ساتمرارية  ويشاير 
فشالها  أوويتصف بالشمولية وا ستمرار، كما يعك  مد  قدرة المؤسساة علاى التكياف ماع بيئتهاا 

 عاليااة فااي تحقياا  التااأقل  المطلااوب، ويقتاار  مفهااو  ا داء بمصااطلحي  مهمااي  همااا الكفاااءة والف
البيئااي هااو جمااع لعاادة مؤشاارات تاا  اختيارهااا بعنايااة  األداءمؤشاار  ولاا  (6،2565 )الااداودي،

، ولهاذا يبطاي أنطقهمستمدة م  استعرا  واسع للمؤلفات العلمية وا ستشارة مع خبراء في عدة 
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مؤشاار ا داء البيئااي كتلااة شاااملة يمكاا  ادارتهااا للمعلومااات حااول قضااايا التلااوث وادارة المااوارد 
يااة ماا  خاالل نهااا تااوفير أداة  لنااى عنهااا لتعزيااز صاانع السياسااة البيئ إلااىويسااعى ا داء البيئااي 

 إلاىهادف السياساة البيئياة، ويساعى كاذلك  إلاىالذي يستخد  الحالة البيئياة نسابة القرب الى الهدف 
 ىإلااخااا  ويحسااب ا داء البيئااي  عاا  طرياا  تحوياال البيانااات ال تتبااع النتااائا  إلااىتلبيااة الحاجااة 
  المنشاود( )الهادف 655 ألاىداء( الهدف التي تتراوح  مابي  الصفر)األسوأ أ  ألىدرجات القرب 

(Yale Center for environmental law & Policy ‚Environmentperformance index‚ 2010) 
  (6وكما موضح في الجدول )

  
 المتغيرات االقتصادية )المفسر (.  -2

 بااد ماا  اختبااار المتبياارات  ،فااي التعبياار عاا  البيئااة بعااد اختبااار المتبياار المسااتجيب
 لبيئة وتحليلها وقد تا  اختياار عادد ما ا في أثارها، وذلك لقيا  ا قتصادية لألنشطةالمفسرة 

 دورها المه  وتوافقها مع ماجاء في التحليل النظري   إلى استناداالمتبيرات المفسرة 
 ( GDP Percapitaلي )الفرد من الناتج المحلي اال ما متوسط دخل -أ

 سايما فاي و ،يعد هذا المتبير م  المتبيرات المهماة التاي تعكا  نماو ا نشاطة ا قتصاادية
صاابحت هااي السااائدة فااي العااال   يعباار هااذا المتبياار عاا  اجمااالي الناااتا  اقتصاااديات السااو  التااي أ

 مقياساا  بالادو ر المحلي مقسوما على عدد السكا  في منتصف العا  وت  التعبيار عا  هاذا المتبيار 
زياادة  إلاىللدخل، ويستخد  في قيا  التفاعلت بي  الدخول والملوثات  ويؤدي النماو ا قتصاادي 

 ‚Eliste‚ 2002) تحساي  جاودة البيئاة  إلاىزياادة الحاجاة  إلاىياؤدي  أ  دخل الفرد الذي م  شاأنه

 (6وكما موضح في الجدول )( 50
 (  CO2) ي اوكسيد الكربوننائانبعاث غاى ث -ب

فهااو ينبعااث ماا  معظاا  ا نشااطة  ،فااي تلااوث البيئااة مهمااا   عااامل  يشااكل هااذا الباااز 
النشاااط ا قتصااادي لقطاااعي النقاال والصااناعة وبقيااة  هااو أهمهاااا قتصااادية المختلفااة لعاال 

 كبيارا   خطارا  الباازات الدفيئاة التاي تشاكل  أناوااالقطاعات ا خر   ويعد هذا الباز م  بي  
وتعتماد  ،مسببة باذلك ظااهرة الادف الكاونياهرة ا حتبا  الحراري وظعلى طبقة ا وزو  

معاااد ت ا نبعاثاااات البازياااة علاااى ناااوا الوقاااود المساااتخد  وكميتاااه  وعلاااى كفااااءة عملياااة 
التااي  CO2 بعاثااات لاااز ثاااني أوكساايد الكربااو وتنشااأ ان( 62،2557 )بااابكر، ا حتاارا  

)المساااتخر  مااا  بااااط   حفاااورية مااا  اساااتخدا  الوقاااود ا يساااببها ا نساااا  بصاااورة رئيسااا
ر الاانفط وا سااتخدا  انتااا  واسااتهلك الطاقااة وعمليااة التصاانيع وتكرياا ماا  خاالل ا ر (

 & Karakaya) (2،2556 ) الناي،،  ا حفاوريالنقل المعتمدة علاى الوقاود  المفرط لوسائل

Ozcag‚ 2005‚ 3)  ( 6)دول وكما موضح في الج 
 م موع الطاقة المستخدمة(  من ٪) استهالك طاقة الوقود االحفوري - ج

ومنتجااات الباااز الطبيعااي  ويعااد الاانفط والباااز  د ا حفااوري الفحاا  والاانفطيشاامل الوقااو
الصاناعية والتجارياة  ويعاد التطاور  واألنشاطةالحياة للعديد ما  القطاعاات  يالطبيعي شريان

 األثاار بزيااادة اسااتهلك الطاقااة ا حفوريااة التااي لهااا مرهونااا  الحضاااري فااي القاار  العشااري  
البحاث عا  باديل للطاقاة ا حفورياة فاي  وإ البيئاة   فاي وتأثيرهاات في انبعااث الباازا البال 

يرتبط كاذلك  وإنما نفاد القر  الواحد والعشري   يرتبط فقط بشحة الوقود ا حفوري وقرب 
 )النااي،،  األر ماا  امطااار حامضااية وارتفاااا درجااة حاارارة البيئااة  الساالبية فااي باآلثااار

  (6)وكما موضح في الجدول  ( 0،2556
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 6 الجدول
بلدا  ألربعي والمتبيرات المفسرة  البيئي األداء بيانات المقطع العرضي للمتبير المستجيب

 داء البيئيمختارا في العال  تتمتع بأعلى مؤشرات األ

 ت
البلدان 
مرتفعة 
 االداء البيئي

المتغير 
 ست يبالم

 المتغيرات االقتصادية المفسر 

  
ؤشر االداء م

 )%(البيئي

الناتج المحلي اال مالي 
 )مليون$(

 باالسعار الثابتة

انبعاث 
 CO2غاى
لف طن )أ

 متري(

الك الوقود هاست
 االحفوري

 لف طن متري()أ

 6131 736 18711 8130 ايسلندا 6

 1837 638 7771 9137 كوستاريكا 2

 12 032 78207 91 السويد 1

 0838 6532 90771 9636 النرويا 7

 0537 037 18675 7932 فرنسا 0

 1932 939 77990 7936 النمسا 1

 97 236 1610 7936 كوبا 7

 7131 637 1217 7139 كولومبيا 9

 8839 139 68127 7131 مالطة 8

 7937 6236 61511 7730 سلوفاكية 65

 1830 7 77585 7737 فنلندا 66

المملكة  62
 المتحدة

7732 11690 930 9937 

 1632 737 12168 7137 يلندانيوز 61

 7036 731 62118 7131 شيلي 67

 7937 836 18906 7132 المانيا 60

 9730 738 11799 7136 ايطاليا 61

 7037 131 26109 71 البرتبال 67

 9232 838 71511 7230 اليابا  69

 1237 131 65721 7230  تفيا 68

جمهورية  25
 التشيك

7631 69798 6637 7836 

 0737 630 1755 7637 البانيا 26

 7130 638 1755 7637 بنما 22
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 ت
البلدان 
مرتفعة 
 االداء البيئي

المتغير 
 ست يبالم

 المتغيرات االقتصادية المفسر 

  
ؤشر االداء م

 )%(البيئي

الناتج المحلي اال مالي 
 )مليون$(

 باالسعار الثابتة

انبعاث 
 CO2غاى
لف طن )أ

 متري(

الك الوقود هاست
 االحفوري

 لف طن متري()أ

 9232 738 7167 7531 اسبانيا 21

 8839 737 76891 1831 سنبافورة 27

 7030 236 7559 1831 كوادور 20

 7831 631 0282 1831 بيرو 21

 7831 830 01279 1832 الدنمارك 27

 7130 030 62911 1836 هنباريا 29

 11 6 1715 1836 سلفادور 28

 9736 039 61771 1937 كرواتيا 15

جمهورية  16
 الدومنيك

1937 0680 236 77 

 0138 737 66571 1931 ليتوانيا 12

 0132 538 2599 19 بوتا  11

 8531 2737 657062 1739 لكسمبورغ 17

 8839 137 7011 1737 الجزائر 10

 98 7 8612 1731 المكسيك 11

 9939 6631 70971 1736 ايرلندا 27

 7030 6732 7018 17 رومانيا 19

 7737 138 71262 1137 كندا 18

 8237 6530 71087 1137 هولندا 75

 با عتماد على بيانات البنك الدولي   الباحثي الجدول م  اعداد  المصدر:
 

 تحليل المسار أنمو ج
لمباشاارة ولياار ( لتوضاايح التااأثيرات اPath Analysis) اعتماااد تحلياال المسااار ساايت 

والمتبيارات المفسارة لعيناة مختاارة ما  الادول التاي تتمتااع المباشارة باي  المتبيار المساتجيب 
 .البيئي لألداءمؤشر  بأعلى
 تحليل المسار  أنمو ج

ساتخد  لهاذا البار ، اذ اناه يمانح ر احاد اسااليب تحليال ا نحادار الميعد تحليال المساا
ل اساتخدا  تحليال ا نحادار نفساه وفضال عا  المعلومات التي ما  الممكا  ايجادهاا ما  خال

 كونه وسيلة لتجزئة معامال ا رتبااط باي  المتبيارات الاى مكوناتاه المباشارة وليار المباشارة
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(Direct Effectويم  )نااه أي مخطااط يااربط او يقااي  كاا  ا  يعاارف نمااوذ  تحلياال المسااار بأ
دة والمزدوجااة  اذ تشااير علقااة سااببية بااي  المتبياارات التوضاايحية باسااتخدا  ا سااه  المنفاار

الى السببية بي  المتبيرات المفسرة والمساتجيبة،  (أي ا سه  احادية ا تجا )ا سه  المنفردة 
ساه  المزدوجاة فتشاير طأ مع المتبيرات الداخلية، أما األويربط هذا النوا م  ا سه  حد الخ

ليال المساار بكوناه نماوذ  تحأالى ا رتباط بي  زوجاي  ما  المتبيارات الخارجياة  ويتصاف 
  ( Garson‚ 2011) األنموذ حساسا جدا لمواصفات 

نة التعرف على شدة قاوة التاأثيرات المباشارة وليار المباشارة يمكا  ا ساتعا أجلوم  
وما  ثا   التاأثيرات ،لقاي   حدودلتلك التأثيرات م  خلل وضع  تصنيفا  ويشمل  (2بالجدول )

  ( 91،2566)القزاز، لحدودتصنيف قوة تأثيرها با عتماد على تلك ا
 

 2 الجدول
 تصنيف شدة التأثيرات المباشرة ولير المباشرة في تحليل المسار

 شدة التأثيرات 

حدود قيظ 
 التأثيرات

1.1-1.10 1.61- 1.60 1.21-1.20 1.31-1.00 
اكثر من 
6.111 

 عال جدا عال متوسط قليل ضعيف جدا تصنيفها

على عدد م  متبيارات ا قتصااد الكلاي  وأثر ،ا ستثمار الحكومي 2566القزاز،اشرف بدر الدي ، المصدر:
  لعينة مختارة م  الدول العربية، رسالة ماجستير، جامعة الموصل 

   
ا  ا  هنااك يوضح العلقة الساببية باي  المتبيارات باافتر والرس  التخطيطي األتي

( وما  الممكا  توسايع Y) ( تاؤثر فاي المتبيار المساتجيبx1‚x2‚x3) ثلثة متبيارات مفسارة
  ( 027،6897 )الراوي، أخر  متبيرات مفسرة بإضافةذا المخطط ه

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 u 

 
 Y‚x1‚x2‚x3المخطط يوضح العلقة المسارية بي  

  (027 ،6897 )الراوي، المصدر:
 

 
 

X1 

 

 

     r12   

 

 

X2 

 

 

     r23 

 

 

X3 
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Po1 

Po2 

Po3 

r13 
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 تقدير االنمو ج
ة للمتبيارات التوضايحية المباشرة وليار المباشار التأثيراتم  اجل الحصول على قي  

تجا  المتبير المستجيب  بد م  تقدير قي  معاملت المسار باي  كال ما  المتبيارات المفسارة 
 اآلتياااةوالمتبيااار المساااتجيب والتاااي يمكااا  تقاااديرها باساااتخدا  المصااافوفات حساااب الصااايبة 

   ( 607،6896 ( )شوربجي،015،6897 )الراوي،
 م  معادلة ا نحدار ا تية ل 

 
 

 المعاد ت الطبيعية هي ل تكو 

 
 

 وباستخدا  معكو  المصفوفة تكو  الصيبة ا تيةل

 
 

 = مصفوفة معاملت ا رتباط بي  المتبيرات المفسرةلRاذ ا  

 
 
P معاملت المسار او المعاملت الباثيةل = 

 

 
R  معاملت ا رتباط بي  كل م  المتبيرات المفسرة والمتبير المستجيب = 

 

 
 التقديرنتائج 

ة البلادا  مرتفعاة ا داء ياناات الخاصاة لمجموعابعد تطبي  الصيبة اعل  باساتخدا  الب
    البيئي

 
 م موعة البلدان مرتفعة االداء البيئي 

لقااد ظهاارت معاااملت ا رتباااط بااي  المتبياار المسااتجيب والمتبياارات المفساارة كماااهي 
 مدرجة في الجدول ا تيل
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 1الجدول 
 ا رتباط بي  المتبيرات المفسرة والمتبير المستجيب مصفوفة معاملت

 )مجموعة البلدا  مرتفعة ا داء البيئي(
 األداء
 البيئي

Y 

استهلك الوقود 
 ا حفوري

X3 

نصيب الفرد م  
 CO2لاز

X2 

  الفرد منصيب 
 GDPأل

X1 
 

53676 53526 53725 63555 
نصيب الفرد م  

GDP 
X1 

-53651 53210 63555 53725 
الفرد م  نصيب 
 CO2لاز

X2 

-53126 63555 53210 53526 
استهلك الوقود 

 ا حفوري
X3 

 ا داء البيئي 53676 53651- 53126- 63555
Y 

  Yفي  X1تأثير
 

 po1المباشر=  التأثير -6
 لير المباشرل التأثير -2

 x2 =po2*r12ع  طري  
 x3 =po3*r13ع  طري  

53115297 
  

-536770259 
-53562688799 

 53676 لير المباشر التأثيرالمباشر +  التأثيرالكلي=  رالتأثي
  Yفي    x2تاثير   

 po2المباشر= التأثير -6
 لير المباشرل التأثير -2

 x1 =po1*r12ع  طري  
 x3 =po3*r13ع  طري 

  -5325798 
 

5321795117 
-5361106959 

 53651- لير المباشر التأثيرالمباشر +  التأثيرالكلي =  التأثير

 Yفي  x3 رتأثي
 po3المباشر= التأثير -6
 لير المباشرل التأثير -2

 x1 =po1*r13ع  طري 
 x2 =po2*r12ع  طري  

 
-5309829 

 
5355181 

-535796 
 53126- لير المباشر التأثيرالمباشر +  التأثيرالكلي=  التأثير

 
 با عتماد على نتائا التحليل  الباحثي م  اعداد  المصدر: 

  
 x1المفساار  المباشاار للمتبياار التااأثير أ يتضااح  (1) لموضااحة فااي الجاادولماا  خاالل النتااائا ا

فاي  ( والذي يعني أ   تبيارا53115297) بمقدار البيئي كا  األداء( في GDPلـأ) نصيب الفرد م  
سايؤدي ذلاك الاى  ماع ثباات العوامال األخار  بمقادار انحاراف قياساي واحاد GDPنصيب الفرد ما  

  يمثل ( وهو53115297البيئي بمقدار) في ا داء مقابل تبير قياسي
( فضال عا  اناه ياؤدي 6) موجبا عال ا همية حسب المؤشرات المعتمدة فاي الجادول تأثيرا 

-) ( بمقادارCO2)نصايب الفارد ما  لااز X2الى تبير لير مباشار عبار المتبيارات ا تياةل المتبيار 
 إلاىأد  ذلاك   CO2نخفا  لااز اسالبا ذو علقة عكسية اذ أنه  كلماا  تأثيرا ويمثل )536770259

 بااأعلىالتااي تتمتااع ا ماار مطاااب  للواقااع    البلاادا  المختااارة  داء البيئااي وهااذاارتفاااا مؤشاار األ
 فاي بلادانها CO2البيئي قد اتخذت اجاراءات دفاعياة مهماة فاي تخفاي  انبعااث لااز األداءمؤشرات 

                   ا حفااااااوري( بمقاااااادار )اسااااااتهلك الوقااااااود X3، والمتبياااااارو ساااااايما دول المجموعااااااة ا وربيااااااة
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ليار المباشارة  والتأشايراتالمباشار  التاأثير  وبجماع  مهمال ساالب تاأثير( وهو 53562688799-)
 X1( وهذ  القيمة هي نفسها لمعامل ا رتبااط باي  53676) الكلي والذي يساوي التأثيرنحصل على 

( في ا داء البيئي CO2نصيب الفرد م  لاز) X3المباشر للمتبير المفسر التأثير  وكذلك نلحظ Yو
بمقاادار انحااراف  CO2( والااذي يعنااي انااه اذا تبياار نصاايب الفاارد ماا  لاااز5325798-) كااا  بمقاادار
 فاي ا داء البيئاي بمقادار معااك  فانه يؤدي الى تبير مباشار مع ثبات العوامل األخر  قياسي واحد

، (6حساب المؤشارات المعتمادة فاي الجادول )متوسط ا همياة  اسالب تأثيرا( وهو يمثل 5325798-)
عاا  طرياا  زيااادة تلويثااه للبيئااة ساايعمل علااى تخفااي  األداء  CO2أ  زيااادة حصااة الفاارد ماا  لاااز 
فضاال عاا  انااه يااؤدي الااى تبياار لياار مباشاار فااي  (5325898) البيئااي فااي هااذ  المجموعااة بمقاادار

 تااأثير( ويمثاال 5321795117) ( بمقاادارGDP)نصاايب الفاارد ماا   X1تبياارات ا تيااةل المتبياارالم
، أي أناه سايعمل علاى تحساي  األداء البيئاي زيااادة حصاة الفارد ما  النااتا المحلاي ا جمااالي جابمو

  اماا ساالب تاأثيروهاو يمثال ( 5361106959-) )اساتهلك الوقاود ا حفاوري( بمقادار X3والمتبير
 وأيضاا  Yو X2بااط باي  ( وهذ  القيماة هاي نفساها لمعامال ا رت53651-) الكلي فانه يساوي التأثير

وري( فاي ا داء )استهلك الوقاود ا حفاX3 المباشر للمتبير المفسر  التأثيرنلحظ م  خلل النتائا 
ذي يعني انه اذا تبير استهلك الوقود ا حفوري بمقادار انحاراف ـ( وال55095829-البيئي بمقدار)

 دارـاـي بمقـباشار فاي ا داء البيئابيار مسيؤدي ذلك الى ت ع ثبات العوامل ا خر ــم ي واحدــــقياس
زيااادة اسااتهلك الوقااود األحفااوري فااي هااذ  البلاادا  ساايعمل علااى تخفااي   أ أي  (53095829-)

معامل ا داء البيئي في هذ  البلدا  األمر الذي يجعلها تسارا الخطر في احلل بدائل الطاقة النظيفة 
الاى تبيار ليار مباشار عبار المتبيارات ا تيااةل ساالب عاال ا همياة، و تاأثيروهاو يمثال  محال الانفط 

 X2، والمتبيارايجابي تأثيروالذي يمثل ( 5355181) ( بمقدارGDP)نصيب الفرد م  ال X1المتبير
الكلاي مسااوي  التاأثير  ويكاو  ساالب تاأثيرو ــاـ( وه535796-( بمقادار)co2)نصيب الفرد م  لااز

   Yو X3ط بي  هي نفسها لمعامل ا رتبا القيمة( وهذ  53126-)ـل
 الستنتا اتا
عمليااة التحلياال ا قتصااادي للمشااكلة البيئيااة ضاارورة قباال الباادء فااي تنفيااذ او اختيااار  تعااد -6

المشاريع التنموية، وم  ث  فا  عد  القيا  بهذا التحليل سيكلف التنمية المساتدامة تكااليف 
 استثمار اضافية  

ادية وا جتماعياة لمشااريع البيئاة العائاد فاي تحدياد الجادو  ا قتصا -يساعد تحليل الكلفاة -2
 وكذلك في المفاضلة بي  المشاريع لضما  السلمة البيئية  

)الملاوث يادفع( والاذي يعاد ما  المباادس ا ساساية  تقو  ضريبة التلوث على اساا  مبادأ -1
في مجال اقتصاديات البيئة وبمقتضا  يتحمل المسبب في التلاوث تكااليف علجاه، ا مار 

دات ا نتاجيااة الملوثااة دو  ليرهااا ذلااك زيااادة اسااعار منتجااات الوحااالااذي يترتااب عليااه 
  لبر  ايجاد سلع صديقة للبيئة  

يتبي  م  النتائا الخاصة بتحليل المسار ا  لنصايب الفارد ما  النااتا المحلاي ا جماالي   -7
يطة الداخلاة لير مباشر عبار المتبيارات الوسا تأثيرتأثير مباشر في ا داء البيئي وكذلك 

وأ  زيادة ا ستهلك م  الوقود األحفاوري كاا  لهاا تاأثير سالبي عاال فاي  نموذ األفي 
   األداء البيئي 

 قة بديلة بحيث تكو  صديقة للبيئةالبحث ع  مصادر طا  -0

 
 التوصيات

 تشجيع البحث العلمي وتطوير تقنيات ا نتا  في استخدا  الموارد وتقليل التلوث   -6
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ماا  الفااروا  مهمااافرعااا  االبيئااة واعتبارهاا ضاارورة العماال علااى تطااوير اقتصاااديات  -2
ذلك ما  خالل تطاوير مفااهي  علا  ا قتصااد بماا يتفا  ماع طبيعاة الظااهرة  ،ا قتصادية

البيئية م  خالل ا حاطاة باالفجوة باي  البااحثي  والممارساي  بسابب عاد  وصاول نتاائا 
واط  ذاتاه( المصاانع، جمعياات اهلياة، الما أصحاب) البحث العلمي الى المستهدفي  منها

 وعد  استعانة الممارسي  بنتائا هذ  البحوث في وضع السياسات  

 الماوارد البيئياة  والمخااطر   المواطني  وتبصيره  بخطاورة نفاادنشر الوعي البيئي بي  -1
  الصحية للتلوث  

لااذا يجااب العماال علااى  ،هاا  ملوثااات البيئااةتعااد ماا  أ ةلكااو  مصااادر الطاقااة ا حفورياا  -7
 ،لمساتخدمةتخدمة في انتا  النفط م  خالل تحساي  كفااءة التقنياات اتخفي  الطاقة المس

 يلة للتقنيات التقليدية الملوثة واستخدا  تقنيات حديثة بد

 المصادر
 باللغة العربية صادرالم -اوال
 2562اسماعيل ، اماني، تدوير المخلفات المنزلية وكيفية ا ستفادة منها،  6

، المعهاد العرباي للتخطايط ةجسار التنميا، اصادارات ، السياساات البيئاة2557بابكر، مصاطفى،  2
 ، السنة الثالثة  20بالكويت، العدد

، التوسع الصناعي، نهضة مصر للطباعة 2559تايشما ، ابري ، ترجمة طار  جلل محمد،   1
 والنشر والتوزيع   

 ، القاهرة  6882تقرير البنك الدولي، التنمية والبيئة في العال ،   7

، تادقي  التكااليف 2557لملح، نازار علاي، والشاعباني، صاالح اباراهي ، التمي،خالد لاازي،وا  0
، جامعاااة الموصااال، كلياااة ا دارة 71البيئياااة وا فصااااح عنهاااا، مجلاااة تنمياااة الرافااادي ، العااادد

 وا قتصاد  

 ، اهمية البابات في المحافظة على صحة ا نسا  والبيئة  2558جرعتلي، محمد احمد،  1

، التنمية ا قتصادية والبيئاة باي  فشال الساو  والسياساات 2551ادر، الجلبي، اياد بشير عبد الق  7
دراسااة فااي اقتصاااد البيئااة، اطروحااة دكتااوراة )لياار منشااورة (، كليااة  ا دارة  -ا قتصااادية

 وا قتصاد، جامعة الموصل  

( اللجنة العالمية للتنمية والبيئة، مستقبلنا المشاترك، 2556حجا ، علي حسي ، علي ، عارف )  9
   المعرفة، مطابع الساسة، الكويت عال

، مجلااة اخبااار الاانفط 2550حمااادي، عبااد الاارحم ، تلااوث ميااا  البحااار والمحيطااات بااالنفط،   8
 ، السنة السادسة والثلثو   726والصناعة، العدد

، عاال  المعرفاة، سلسالة كتاب 6878الحمد، رشيد، صباريني، محمد ساعيد، البيئاة ومشاكلتها،   65
 الوطني للثقافة  شهري يصدرها المجل  

، التحلياال ا قتصااادي للمشااكلة البيئيااة، مجلااة جامعااة تشااري  للبحااوث 2559خااوري، عصااا ،   66
 ( 2(، العدد)15والدراسات العلمية، سلسلة العلو  ا قتصادية والقانونية، المجلد)

   7، تحليل ا س  النظرية لمفهو  ا داء، مجلة الباحث، العدد2565الداؤودي، الشي ،   62

، تلااااوث ا نهااااار وبعاااا  اثارهااااا الساااالبية، مجلااااة رسااااالة 6881ي، ساااااطع محمااااود،الااااراو  61
 ،عما ، ا رد   69البيئة،العدد،

، اقتصاااديات المااوارد البيئيااة، الاادار الجامعيااة للطبااع والنشاار والتوزيااع، 2556رمضااا ، مقلااد،  67
 كلية التجارة، جامعة ا سكندرية، مصر    

 طابع ا هرا  التجارية، القاهرة ، م6877ناني، روبرت،  فو ، التلوث، ترجمة نادية الع  60

 ، مكتبة الدار العربية للكتاب الطبعة ا ولى 2552شحاتة، حس ، تلوث الهواء القاتل الصامت،  61

 ، التلوث البيئي، دار النهضة العربية للنشر 6889شحاتة، حس ،  67
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 عاماة للبيئاة، العادد، مجلاة بيئتناا، الهيئاة ال2562الشراد، داؤود، لاازات تتصااعد فاي سامائنا،   69
(670 ) 

، ا نحاادار الخطااي المتعاادد، مديريااة دار الكتااب 6896شااربجي، عبااد الاارزا  محمااد صاالح،   68
 للطباعة والنشر، جامعة الموصل 

شيحة، عماد، الشر  ا وسط واستراتيجيات الطاقاة المتجاددة، بادائل الطاقاة النووياة، ترجماات   25
 ،  77، العدد2558استرايجية، 

، اهمياة الطاقاة المتجاددة فاي حماياة البيئاة  جال التنمياة 2559السااحل، محماد، طالبي، محمد،  26
 (1المستدامة، مجلة الباحث، العدد)

 ، جريدة الوط  اليومية 2566عبد الرزا ، محمد،   22

، ا لوياات فاي العمال البيئاي ماابي  المشاكلت البيئياة الدولياة 2552العمر،مثنى عباد الارزا ،   21
لوط  العربي، مجلة ابحاث البيئة والتنمية المستدامة، القاهرة ، مصر، والمشكلت المحلية في ا

   06، العدد0المجلد

 ، البيئة والتنمية 6882العناني، ابراهي ،   27

، ا سااتثمار الحكااومي واثرهااا علااى عاادد ماا  متبياارات 2566القاازاز، اشاارف باادر الاادي  ،   20
 ستير، جامعة الموصل ا قتصاد الكلي لعينة مختارة م  الدول العربية، رسالة ماج

، مجلاااة اخباااار الااانفط والصاااناعة، 2565قطاااب، بااادوي اساااماعيل، التسااارب النفطاااي واثاااار ،  21
   76، السنة779العدد

 ، تكرير البترول  2566ادري ، سعود، محمد، الكناني،   27

   2557محمد، ايم  يحيى ابراهي ، عمليات تكرير البترول،  29

فاياات الثااني فاي الكويات)التخطيط الشاامل ، ماؤتمر ومعار  الن2558المحمد، محمد محمود،  28
  دارة النفايات الصلبة في سوريا، قس  الهندسة البيئية، كلية الهندسة مدني، جامعة البعث  

 18،السنة707،مجلة اخبار النفط والصناعة،العدد2559المدني،عبد الحلي ،  15

جباياة البيئيااة، ، اهميااة تادخل الحكوماات فااي حماياة البيئاة ماا  خالل ال2565مسادور، فاار ،   16
   7مجلة الباحث، العدد

، اقتصاديات الموارد البيئية، الدار الجامعية للطباعاة والنشار والتوزياع، 2556مقلد، رمضا ،   12
 كلية التجارة، جامعة ا سكندرية، مصر 

 ساماك والكائناات البحرياة، نعي ، ليث، التسرب النفطي والتنقيب ع  البتارول وتأثيرهاا علاى ا  11
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