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 لص: امل

الشفط في دول تظرق البحث الى دراسة وتحميل االىسية االقترادية لذبكات انابيب نقل 
السذرق العربي مؽ خالل االساليب االحرائية الكسية في دراسة الكفاءة االنتاجية لمذبكة وعالقتيا 
بالسرتكزات االقترادية االخرى، واعيرت البحث عالقات متبايشة القؾى بيؽ شبكة انابيب نقل الشفط 

نابيب ىي عدد الخظؾ  التي بمت  والسرتكزات االقترادية واكثر السرتكزات تأثيرا عمى اطؾال شبكة اال
والعائد السالي  ٚ٘ٛ.ٓوتردير الشفط باألنابيب بدرجة ارتبا  بمت  نحؾ ٜ٘ٓ.ٓدرجو ارتباطيا نحؾ 

، وطرح البحث عدة مقترحات اىسا اعادة تفعيل خظؾ   ٖٙٛ.ٓالشفظي االجسالي بدرجة ارتبا  نحؾ 
 .عراق والدعؾدية وسؾرياانابيب الشفط الستؾقفة عؽ العسل في االقميؼ كخظؾ  ال
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Abstract: 
The research dealt with the study and analysis of the economic 

importance of pipelines transporting oil in the countries of the Arab Mashreq 

through quantitative statistical methods in studying the productive efficiency 

of the network and its relationship with other economic foundations, and the 

study showed different power relations between the pipelines network and the 

economic foundations and the most influential pillars on the lengths of the 

pipeline network are The number of lines whose correlation was about 0.905, 

oil export with pipelines with a correlation rate of about 0.857, and the total 

oil financial return with a correlation degree of about 0.836, and the study 

made several proposals, the most important of which is the reactivation of oil 

pipelines that have stopped working in the region, such as Iraq, Saudi Arabia 

and Syria, and interest in building pipelines. It is proposed between the 

producing countries and the traffic countries in order to raise the level of 

economic cooperation between the countries of the Arab Mashreq region with 

the global environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ٙٗٔ 

  ....هاقترادية شبكات انابيب نقل النفط فيجي

 املقدمة

تعد شبكات انابيب نقل الشفط احدى تدييالت نغام الشقل البري التي اسيس  في احداث 
ع العرض والظمب عمى الدمع ذل  السكانة واالىسية تخرص وعيفي في عسمية نقل الدمع بيؽ مؾاق

محدودية كفاية شبكة انابيب نقل الشفط في دول السذرق العربي جراء  واستنتج البحثاالقترادية ، 
تباطؤ معدالت نسؾىا وتظؾرىا طبقا لإلمكانيات االنتاجية الشفظية، وبالتالي انعكاس اثر ذلػ عمى حجؼ 

ة والتتيرات السحدودة بجترافية ىذه االقميؼ مع تزريد حجؼ الظمب عمى التبادل التجاري لمشفط مؽ جي
الى تقييؼ كسي لكفاءة  واداء شبكة انابيب نقل الشفط الرئيدية وتحميل اتجاىاتيا  ويهجف البحثالشفط، 

في دراسة شبكات انابيب نقل  البحث المنهج االقميميوعالقاتيا السكانية مع السربات الشيائية اعتسد 
الى مؾضؾعيؽ رئيدييؽ  ، وقدم البحثفط ضسؽ السركب االقترادي إلقميؼ دول السذرق العربيالش

االول الكفاءة االنتاجية لذبكة انابيب نقل الشفط في دول السذرق العربي، والثاني العالقات السكانية بيؽ 
 .شبكة انابيب نقل الشفط والسرتكزات االقترادية وافاقيا السدتقبمية في دول السذرق 

 اواًل : الكفاءة االنتاجية لذبكة انابيب نقل النفط في دول المذخق العخبي

 تمهيج
تعد كفاءة انتاجية انابيب نقل الشفط مؽ السؾضؾعات االساسية والحيؾية واالقترادية في كل 
السراحل وكل االنغسة االقترادية السعروفة، كسا نال  اىسية مؽ قل السؤسدات والذركات االستثسارية 

لسخظظيؽ باعتبارىا احد اىؼ السقاييس الرئيدة التي تدل عمى تظؾر قظاع الشقل في الدولة، وذلػ مؽ وا
خالل حجؼ الظمب لمخدمات الشقمية باألنابيب باقل التكاليف التذتيمية السسكشة لتحقيق مخرجات خدمية 

، بأسعار مشاسبة  بسدتؾيات عالية لمخدمات السعروضة في االسؾاق العالسية واالقميسية والسحمية 
ولمكذف عؽ مدى الكفاءة االنتاجية لذبكة انابيب نقل الشفط في دول السذرق العربي لترض السقارنة 
وتحديد طبيعة واتجاه العالقة بيؽ امكانياتيا التذتيمية وادائيا االنتاجي عشد استتالل الؾحدات السشتجة 

لسؤشرات االقترادية السحدؾبة رياضيا، مشيا لمخدمات الشقمية باألنابيب ثؼ االعتساد عمى جسمة مؽ ا
مؤشر انتاجية شبكة خظؾ  انابيب نقل الشفط ، واالنتاجية السظمقة لذبكة انابيب نقل الشفط واالنتاجية 

 التجارية لخظؾ  انابيب نقل الشفط
 إنتاجية  شبكة أنابيب نقل النفط  في دول المذخق العخبي -6

نقل الشفط في إقميؼ دول السذرق العربي، يسكؽ اعتساد  لتحديد مدتؾى إنتاجية شبكة أنابيب
ندبة إنتاجية األطؾال الكيمؾمترية لذبكة األنابيب وإنتاجية خظؾ  األنابيب ، انظالقا مؽ ان االستخدام 
االمثل لسدخالت العسميات اإلنتاجية مثل اآلالت والسعدات والؾسائط الشقمية وغيرىا سؾف تديؼ في 

( وعمية  يقرد بالكفاءة اإلنتاجية ىي ٔ) ؾى معيؽ في وق  معيؽ باقل التكاليفتحقيق انتاج ذي مدت
االستخدام االمثل لعشاصر اإلنتاج بيدف تحقيق أكبر قدر مؽ اإلنتاج بسدتؾى معيؽ في وق  معيؽ 
باقل تكمفة، واالستخدام االمثل لمسدخالت مؽ السؾاد واآلالت والسعدات لمحرؾل عمى افزل 
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يا مدلؾالن الكفاءة الفشية التي تحقق في الحرؾل عمى قدر معيؽ مؽ اإلنتاج ( ولٕ) السخرجات
باستخدام أقل قدر مؽ عشاصر اإلنتاج ، والكفاءة االقترادية ىي تحقيق قدر معيؽ مؽ اإلنتاج باقل 

 تكمفة .
تعد خظؾ  نقل الشفط مؽ أبر تدييالت الشقل البري لمشفط الخام ألنيا تتسيز بإنتاجية عالية 

اليف نقل مشخفزة مع واردات اقترادية كبيرة والركؽ االرتكازي لمتبادل التجاري بيؽ دول الفائض وتك
الشفظي إلى دول العجز في خريظة العالؼ الشفظية، الن خظؾ  األنابيب مدتسرة التدفق واإلنتاجية ما لؼ 

واالنخفاض مسا جعميا  يسر بيا عرف طارئ يجرىا عمى التؾقف إذ ال تتأثر بالعؾامل البيئية واالرتفاع
برميل/ كؼ  ٙٗ٘تتسيز باإلنتاجية الؾاسعة، وبمت  اإلنتاجية الكيمؾمترية لدول إقميؼ السذرق العربي 

( ، وان تقييؼ إنتاجية ىذ الخظؾ  ٔبرميل/انبؾب جدول ) ٓٓٔانبؾب، أما إنتاجية الخظؾ  بمت  نحؾ 
 نابيب فييا وتقدؼ عمى متتيريؽ لكل دولة يتؼ عمى اساس الشفط السشقؾل مع أطؾال وعدد األ

  يحتل كل مؽ دولة العراق والسسمكة العربية السسمكة العربية الدعؾدية السرتبة األولى * اإلنتاجية الكيمهمتخية األنابيب
برميل/كؼ انبؾب  ٖٖٗبيؽ دول اإلقميؼ مؽ إذ أطؾال الخظؾ  التي تسيزت بإنتاجية عالية إذ بمت  في دولة العراق قرابة 

ي ندبة مرتفعة مقارنة مع دول السذرق العربي االخرى وذلػ تبعا إلنتاجية دولة العراق السرتفعة وحجؼ االحتياطي وى
كؼ، أما السسمكة العربية الدعؾدية فقد شكم  أنابيبيا كفاءة إنتاجية بمت   ٖٓٙٓٔالكبير ومجسؾع أطؾال األنابيب البالغ 

كؼ وىذ اإلنتاجية مرتفعة مقارنة مع كفاءة إنتاجية دولة مرر ٕٛٔٙٔلبالغ برميل/كؼ انبؾب بحجؼ أطؾال أنابيبيا ا ٗٛ٘
برميل/كؼ انبؾب  ٛ.ٗٙمثال أو دولة اليسؽ وذلػ لألسباب الدابقة،  أما دولة مرر فقد شكم  كفاءة خظؾطيا زىاء 
ع باقي دول اإلقميؼ، ودولة وىي ندبة مشخفزة مقارنة مع دولة العراق والسسمكة العربية الدعؾدية وتبقى مرتفعة الكثافة م

برميل/كؼ انبؾب، وىشاك الدول ذات الكفاءة اإلنتاجية القميمة لسجسؾع أنابيبيا مثل دولة  ٓ.ٖسؾريا شكم  كفاء زىاء 
الكؾي  ودولة قظر ودولة اليسؽ وسمظشة عسان وذلػ بدبب صتر حجؼ اإلنتاج وقمة أطؾال خظؾطيا مقارنة مع دولة 

ة الدعؾدية، وبالتالي يبقى ممزما عمى ىذه الدول تظؾير مذاريع األنابيب فييا لمسشافدة مع الدول العراق والسسمكة العربي
 .السجاورة كدولة العراق والسسمكة العربية الدعؾدية
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  ....هاقترادية شبكات انابيب نقل النفط فيجي

 ( الكفاءة االنتاجية الكيمهمتخية ألنابيب نقل النفط في دول المذخق العخبي بخميل/كم انبهب6خخيطة )

 
  ARC GIS 10.3  مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى برنامج السردر  
 

  تأتي السسمكة العربية الدعؾدية ودولة العراق ودولة مرر في مقدمة دول اإلقميؼ في عدد * إنتاجية خطهط األنابيب
ة العربية خظؾ  أنابيب نقل الشفط إذ كمسا زاد أعداد الخظؾ  زادت الكفاءة اإلنتاجية ، فحجؼ اإلنتاج الكبير السسمك

خظًا جاءت بكفاءة إنتاجية عالية مقارنة مع بكية الدول ذات اإلنتاج السحدود ٚٗالدعؾدية وعدد الخظؾ  فييا البالغ
برميل/انبؾب ودولة  ٚ.ٓٛبرميل/انبؾب، ودولة العراق بكفاءة زىاء  ٚ٘ٔوعدد الخظؾ  القميل إذ شكم  الكفاءة زىاء 

/انبؾب، أما عؽ سمظشة عسان ودولة االمارات العربية الستحدة ودولة الكؾي  برميل ٙ.٘مرر بشدبة كفاءة بمت  زىاء 
فقد جاءت الشدب مرتفعة بالشدبة لكل دولة ولكؽ لؾ قارنا احدى ىذه الدول فمتكؽ دولة الكؾي  في انتاجيا مع عدد 

ل مع بكية ىذه الدول إذ ان برميل/انبؾب والحا ٙ.ٖٗالخظؾ  في السسمكة العربية الدعؾدية لكان  الشتيجة مشخفزة تبمغ
حجؼ اإلنتاج وأطؾال الخظؾ  ىي مؽ تحدد ندبة الكفاءة اإلنتاجية إلجسالي الخظؾ . وبشاء عمى الشتائج الكسية 
لسؤشرات الكفاءة اإلنتاجية لخظؾ  األنابيب في دولة العراق والسسمكة العربية الدعؾدية ذات الكفاءة اإلنتاجية العالية 

 ر في انذاء شبكات أنابيب الشفط والتشافس في االسؾاق السحمية والدولية واإلقميسية.يعؾد لشتيجة التظؾ 
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 ( الكفاءة االنتاجية لخطهط انابيب نقل النفط في دول المذخق العخبي بخميل/انبهب0خخيطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARC GIS 10.3السردر   مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى برنامج 
 0269اإلنتاجية لخطهط نقل النفط في اإلقميم( الكفاءة 6ججول)

 الكمية المنقهلة الجول
 مميهن/ب/ي

إجمالي طهال 
 الخطهط كم

 عجد الخطهط
اإلنتاجية 

الكيمهمتخية* 
 بخميل/كم انبهب

إنتاجية الخطهط 
 بخميل/انبهب

 ٚ٘ٔ ٗٛ٘ ٚٗ ٕٛٔٙٔ ٖٔٚ.ٚ الدعؾدية
 ٚ.ٓٛ ٖٖٗ ٗٗ 10603 ٕ٘٘.ٖ العراق
 ٓ.ٖ ٔ.ٚٔ ٖٔ ٖٖٕٗ ٓٗ.ٓ سؾريا
 ٙ.٘ ٛ.ٗٙ ٖٚ ٕٖٓٗ ٕٓٔ.ٓ مرر

 ٙ.ٙٚٔ ٔ.ٕ ٖٔ ٛٗٓٔ ٜٕٙ.ٕ االمارات 
 ٖ.ٔ٘ ٘ٛٔ ٖ ٕٛٛ ٗ٘ٔ.ٓ اليسؽ
 ٕ٘ٓ ٙ.ٕ ٓٔ ٘ٚٚ ٓ٘ٓ.ٕ الكؾي 
 ٘.ٙٚ ٘.ٔ ٚ ٖٙٗ ٖٙ٘.ٓ قظر
 ٜٖٙ ٚ.ٔ ٕ ٘ٗٗ ٕٜٚ.ٓ عسان

 ٓٓٔ ٜ.ٙٗ٘ ٙٚٔ ٖٕٕٖٚ ٖٔٙ.ٚٔ السجسؾع

 .ٕٜ-ٕٛ-ٛ.ص ص ٕٛٔٓدرة لمبترول)االوابػ(، التقرير اإلحرائي الدشؾي، الكؾي ، مشغسة األقظار العربية السر -ٔالسردر   
 .ٕٛٔٓاألمانة العامة لجامعة الدول العربية، التقرير االقترادي السؾحد، الفرل الخامس التظؾرات في مجال الشفط والظاقة، -ٕ
  ضسؽ قاعدة بيانات السشذؾرة عمى السؾقع الرسسي لسشغسة اوبػ ٘.ٖبيانات جدول -ٖ

www.opec.org//https 
4- BP Statistical Review of world, 2017. https://www.bp.com 

و)كسية الشفط السشقؾلة باألنابيب/ عدد  )*( الكفاءة اإلنتاجية رياضيا)كسية الشفط السشقؾلة باألنابيب/إجسالي أطؾال األنابيب(= برميل /كؼ انبؾب
 األنابيب(= برميل/ انبؾب. لمتفاصيل يشغر  

 .ٗٓٗسعد عذساوي، االدارة الرشاعية، دار الشذر، عيؽ شسس، بدون تاريخ ، ص -

http://www.opec.org/https
https://www.bp.com/
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  ....هاقترادية شبكات انابيب نقل النفط فيجي

 اإلنتاجية المطمقة لذبكة أنابيب نقل النفط في دول المذخق العخبي -0
رة لمعسميات الشقمية التي تقؾم بيا كافة تعد مؽ مؤشرات قياس كفاءة اإلنتاجية الستخر

الذبكات الشقمية عامة وشبكات األنابيب خاصة كؾنيا تعد محرمة لتحديد الشفقات أو التكاليف التي 
يدتمزميا انتاج وحدة مؽ وحدات سمعة معيشة في بمد ما ومؾازنتيا بأي نفقات أو كمف انتاج اخرى، 

ؽ الشفط الخام بؾاسظة األنابيب  فإن اإلنتاجية السظمقة ففي شبكة نقل الشفط ىشاك انتاجي مردرة م
ندبة الكسية السشقؾلة لمشفط عبر كل)كؼ( مؽ أطؾال األنابيب . وطبقا لشتائج مؤشر كفاءة اإلنتاجية 

( يتزح ىشاك تبايؽ في قدرة شبكات ٕالسظمقة لذبكة أنابيب نقل الشفط في إقميؼ السذرق العربي جدول)
وقد يرجع ذلػ إلى عدم تجانس دول اإلقميؼ مؽ إذ االحتياطي واإلنتاج الشفظي مؽ األنابيب اإلنتاجية 

جية أو بدبب عدم تجانس السؾقع الجترافي والستتيرات السداحية لمدول ، مسا اسفر إلى ان تكؾن 
 اإلنتاجية السظمقة لذبكات أنابيب نقل الشفط ذات مدتؾيات متبايشة عمى الشحؾ التالي  

 
 نتاجية المطمقة لخطهط انابيب نقل النفط في دول المذخق العخبي بخميل/كم( اال 3خخيطة )

 
  ARC GIS 10.3السردر   مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى برنامج 

 
وىي كل مؽ السسمكة العربية الدعؾدية ودولة العراق ومؽ خالل بيانات  اإلنتاجية المطمقة العالية :* 

ىذه الدول تتردر اإلقميؼ في اإلنتاجية السظمقة التي شكم  في  االحتيا  واإلنتاج والتردير نجد ان
مميار برميل/كؼ وذلػ لكبر حجؼ اإلنتاج وأطؾال شبكة نقل الشفط،  ٖٜالسسمكة العربية الدعؾدية زىاء 
مميار برميل/كؼ لشفس االسباب التي تتعمق بالسسمكة العربية  ٙ.ٖٚأما دولة العراق فقد شكل زىاء 
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لرغؼ مؽ ان أكثر خظؾ  دولة العراق الخارجية لتردير الشفط الخام متؾقفة عؽ العسل الدعؾدية عمى ا
 إال أنو يتسيز بإنتاجية عالية.

وىي الدول ذات اإلنتاجية واالحتياطي الستؾسط مؽ بيؽ دول اإلقميؼ  اإلنتاجية المطمقة المتهسطة :* 
دولة العراق وأطؾال شبكة أنابيب قميمة إذ تستمػ احتياطي متؾسط اقل مؽ السسمكة العربية الدعؾدية و 

وقريرة السدافة تتشاسب مع حجؼ مداحة الدول تردرت دولة االمارات العربية الستحدة قائسة ىذه 
مميار برميل قدرت انتاجيتيا  ٜٕٙ.ٕالدول  لكبر حجؼ اإلنتاج وقدرت كسيات الشفط السشقؾلة فييا قرابة 

مميار  ٓ٘ٓ.ٕة الكؾي  بكسيات نفط مشقؾلة بمت  أكثر مؽ مميار برميل/كؼ ودول ٗ.ٕالسظمقة قرابة 
مميار برميل/كؼ جاءت اإلنتاجية بدبب صتر مداحة الدول وقرب حقؾل ٘.ٔبرميل/كؼ شكم  ندبة 

الشفط مؽ مؾانئ التردير وقرر أطؾال شبكات نقل الشفط . ودولة مرر ذات السداحة الذاسعة وعدد 
مميار  ٛٙ.ٓاج واالحتياطي الكبير بمت  إنتاجيتيا السظمقة الدكان الكبير اال انيا تفتقر لإلنت

 برميل/كؼ.
تكؾن  الفئة مؽ الدول قميمة االحتياطي واإلنتاج وأطؾال شبكات نقل  * اإلنتاجية المطمقة القميمة :

الشفط أو قد تكؾن تعرض  تمػ الذبكات لمتخريب، مشيا دولة سؾريا التي كان  عسميات اإلنتاج فييا 
مميؾن  ٖٜ.ٓا في الدشؾات االخيرة نغرا لمغروف التي مرت بيا الدولة وشكم  زىاء قميمة جد

مميؾن برميل/كؼ ودولة  ٖ٘.ٓمميؾن برميل/كؼ وسمظشة سمظشة عسان  ٕٚٔ.ٓبرميل/كؼ ودولة اليسؽ 
مميؾن برميل/كؼ، انخفز  اإلنتاجية لألنابيب في ىذه الدول ألسباب مشيا قمة أطؾال  ٘ٛٔ.ٓقظر 

نابيب فييا وقرر أطؾاليا كذلػ قمة االحتياطات الشفظية وانتاج الشفط فييا إذ أن اإلنتاجية شبكات األ
السظمقة تعتسد عمى كثاف الذبكة وأطؾاليا مع استسرارية التدفق مؽ تمػ األنابيب  فكمسا زاد حجؼ 

 الذبكة زادت معيا اإلنتاجية السظمقة ليا.
 

 0269يب نقل النفط في المذخق العخبي( اإلنتاجية المطمقة لذبكات أناب0ججول )

 كمية النفط المنقهلة الجول
 مميهن/ب/ي

 إجمالي أطهال الخطهط
 كم

اإلنتاجية المطمقة* مميار 
 بخميل/كم

 ٖٜ ٕٛٔٙٔ ٖٔٚ.ٚ الدعؾدية
 ٙ.ٖٚ 10603 ٕ٘٘.ٖ العراق

 ٖٜ.ٓ ٖٖٕٗ ٓٗ.ٓ سؾريا 
 ٛٙ.ٓ ٕٖٓٗ ٕٓٔ.ٓ مرر

 ٗ.ٕ ٛٗٓٔ ٜٕٙ.ٕ االمارات 
 ٕٚٔ.ٓ ٕٛٛ ٗ٘ٔ.ٓ اليسؽ
 ٘.ٔ ٘ٚٚ ٓ٘ٓ.ٕ الكؾي 
 ٘ٛٔ.ٓ ٖٙٗ ٖٙ٘.ٓ قظر
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 ٖ٘.ٓ ٘ٗٗ ٕٜٚ.ٓ عسان
 ٖ.ٛٙ٘ ٖٕٕٖٚ ٖٔٙ.ٚٔ السجسؾع
مشغسة األقظار العربية السردرة لمشفط )االوابػ(، التقرير اإلحرائي الدشؾي، دولة الكؾي ، بشػ  -ٔالسردر   
 .ٕٚٔ,ٕٛٔ، ص صٜٕٔٓالسعمؾمات، 

2- OPEK Annual statistical Bulletin,2017 
 .ٚٗ٘,ٜٗ٘، ص صٕ٘ٔٓ، ٔزيؽ العابديؽ عمي صفر، جترافية الشقل، دار الؾفاء لمشذر، جامعة كركؾك،   -ٖ

 إجسالي أطؾال الخظؾ (= برميل /كؼ.× )*(اإلنتاجية السظمقة =)كسية الشفط السشقؾلة باألنابيب
 .ٖٕٙص ٖٖٕ، صٜ٘ٛٔر القادسية لمشذر، ( ثامر ياسر البكري، إدارة مشذآت الشقل واالتراالت، داٖ)
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يقرد باإلنتاجية التجارية ىي استسرار التدفق لمشفط عبر أنابيب الشقل  في دول السذرق 
ج السشقؾل التي تزيد العربي ، ان مؽ أىؼ مسيزات خظؾ  نقل الشفط ىي استسرارية التدفق والحركة لمسشت

مؽ اإلنتاجية وبالتالي تقمل تكاليف الشقل لمسشتج بسردود اقترادي مرتفع، وبالتالي كمسا كان اإلنتاج 
كبيرا مع أطؾال شبكة مرتفعة كان اإلنتاج التجاري مرتفعا، وما يسكؽ ان تتحسمو كسية الشفط السشقؾلة 

بالسدافة بيؽ نقظة االنظالق والؾصؾل بل مؽ كمف عشد نقميا مؽ مكان إلى اخر، وىشا ال تحدب 
تحدب عل اساس إجسالي مجسؾع الخظؾ  كسا ىؾ متعارف عمييا وبالتالي فان استسرارية التدفق تشفي 

 عدم الحاجة الزرورية إلى أماكؽ التخزيؽ وخفض التكاليف التذتيمية. 
ول السذرق العربي ( ان اإلنتاجية التجارية لذبكات نقل الشفط الخام فيدٖويتزح مؽ جدول )

مميار برميل/كؼ تجاري وىي ندبة غير متؾازنة مع دول اإلقميؼ فيشاك تفاوت بيؽ  ٔ.ٕٗٛبمت  زىاء 
الدول في اإلنتاجية لألنابيب بدبب التفاوت في أطؾاليا واقظارىا ، تردرت السسمكة العربية الدعؾدية 

مميار برميل/كؼ  ٘.ٙٗة إذ بمت  في فييا دول إقميؼ السذرق العربي مع دولة العراق اإلنتاجية التجاري
تجاري وجاءت الشدبة انعكاسًا طبيعيًا لحجؼ االحتياطيات الكبيرة مع ضخامة شبكة نقل الشفط، أما 

مميار برميل/كؼ تجاري، وتعد ىاتيؽ الدولتيؽ مؽ فئة  ٛ.ٛٔفقد شكم  الشدبة قرابة  دولة العخاق
دولة األخرى التي حرم  عمى ندب إنتاجية متؾسظة مشيا ، اإلنتاجية العالية مقارنة مع دول اإلقميؼ 

مميؾن برميل/كؼ تجاري بدبب اإلنتاج السشخفض ليا  ٕ.ٔبمت  اإلنتاجية  االمارات العخبية المتحجة
مميؾن برميل/كؼ تجاري لقمة شبكة خظؾ   ٜٚ.ٓشكم  زىاء  دولة الكهيتوقرر شبكة نقل الشفط، و

الدولة انعكس عمى طؾل الخظؾ  الشفظية وبالتالي اإلنتاجية  نقل الشفط ايزا وصتر حجؼ مداحة
مميؾن برميل/كؼ تجاري، وجاءت دول أخرى بشدبة  ٖٗ.ٓشكم  زىاء  دولة مرخالسشخفزة، وكذلػ 

 ٕٜ.ٓ دولة قطخمميؾن برميل/كؼ تجاري و ٚٔ.ٓ سمطنة عمانإنتاجية تجارية مشخفزة جدا مشيا 
كل عام فان ىشاك حالة مؽ عدم التؾازن بيؽ دول السذرق مميؾن برميل/كؼ تجاري، وان الشغر بذ

العربي في اإلنتاجية السظمقة والتجارية ويبقى الدبب الرئيدي ىؾ كسية االحتياطات وأطؾال شبكات 
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نقل الشفط في اإلقميؼ التي ليا دور كبير في عسمية اإلنتاج تجاريا وأثارىا عمى السشظقة غير الستؾازنة 
 تجاريا.

 
 0269اإلنتاجية التجارية لخطهط أنابيب نقل النفط في دول المذخق العخبي( 3ججول )

الكمية المنقهلة  الجول
اإلنتاجية التجارية* مميار  إجمالي أطهال األنابيب كم مميهن/ب/ي

 بخميل/كم تجاري 
 ٘.ٙٗ ٕٛٔٙٔ ٖٔٚ.ٚ الدعؾدية
 ٛ.ٛٔ 10603 ٕ٘٘.ٖ العراق
 ٙٗ.ٓ ٖٖٕٗ ٓٗ.ٓ سؾريا
 ٖٗ.ٓ ٕٖٓٗ ٕٓٔ.ٓ مرر

 ٕ.ٔ ٛٗٓٔ ٜٕٙ.ٕ االمارات
 ٖٙ.ٓ ٕٛٛ ٗ٘ٔ.ٓ اليسؽ
 ٜٚ.ٓ ٘ٚٚ ٓ٘ٓ.ٕ الكؾي 
 ٕٜ.ٓ ٖٙٗ ٖٙ٘.ٓ قظر
 ٚٔ.ٓ ٘ٗٗ ٕٜٚ.ٓ عسان

 ٔ.ٕٗٛ ٖٕٕٖٚ ٖٔٙ.ٚٔ السجسؾع
 (ٕ()ٔالسردر  مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى معظيات جدول)

(= برميل/كؼ تجاري. لمتفاصيل يشغر  ثامر ياسر ٕالخظؾ /إجسالي أطؾال × )*(اإلنتاجية التجارية =)كسية الشفط السشقؾلة
 .ٖٕٛصٖٕٙالبكري، مردر سابق، ص

 برميل تجاري يقرد بو كل برميل يردر عؽ طريق االنابيب الى االسؾاق الخارجية. -*
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 ري ( االنتاجية التجارية لذبكة انابيب نقل النفط في دول المذخق العخبي بخميل/كم تجا4خخيطة )

 

 ARC GIS 10.3السردر   مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى برنامج 
 
 الفعالية اإلنتاجية لذبكة أنابيب نقل النفط في دول المذخق العخبي   -4

الستخراج ىذا السؤشر يجب تحديد عدد أنابيب نقل الظاقة التحسيمية الفعالة لؾحدات أنابيب 
ى إجسالي أعداد أنابيب نقل الشفط، وخظؾ  األنابيب نقل الشفط في دول السذرق العربي ثؼ نقدؼ عم

الفعالة ىي السخررة اصال لمخدمة سؾاء عسم  طؾال اليؾم ام لفترات محدودة فقط بررف الشغر 
(، يدتيدف السؤشر الحرؾل عمى إحرائية بستؾسط األنابيب الفعالة في تمػ ٗعؽ تذتيميا أم ال )

 مع جسالي خظؾ  الدولة فيسا لؾ تؼ احياء تمػ الخظؾ  . الدول لسعرفة كسية الشفط السردر مقارنة 
( يتزح اقتراديا ان شبكة أنابيب نقل الشفط في دول السذرق العربي مؽ ٗمؽ خالل جدول )

عدد الخظؾ  الفعالة التي يتؼ تردير الشفط مؽ خالليا األن ىي ذات ندب عالية تكاد تكؾن دول 
الة ماعدا دولتيؽ مشيا ىي دولة سؾريا شكم  ندبة السذرق العربي اغمب خظؾطيا ىي مشجزة وفع

% مؽ إجسالي خظؾطيا إذ تدمرت تمػ الخظؾ  بدبب الحرب االخيرة وادت  ٚ.ٖٓالخظؾ  الفعالة
الف  برميل يؾميًا ،في عروف صعبة، أما دولة العراق فذكم   ٙٔإلى خفض انتاجيا إلى أقل مؽ 
ايزا لسا مر بو البمد مؽ مذاكل سياسية  الخظؾ  % مؽ إجساليٜ.٘ٙندبة األنابيب الفعالة حؾالي 

 واقترادية ادت إلى تؾقف عدد مؽ خظؾ  أنابيب نقل الشفط.
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 ( الفاعمية االنتاجية لذبكات نقل النفط في دول المذخق العخبي5خخيطة )

 
 ARC GIS 10.3السردر   مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى برنامج 

 

% مؽ إجسالي األنابيب بعد ٛ.ٜٚندبة األنابيب الفعالة  السسمكة العربية الدعؾدية شكم 
تؾقف الخط العسالق التاباليؽ إلى ميشاء صيدا بدولة لبشان بعد الحرب العربية مع الكيان الرييؾني 
الحتاللو دولة فمدظيؽ . والعسؾم شكم  ندبة األنابيب الفعالة في السذرق العربي بمت  زىاء 

ىي ندبة مرتفعة مقارنة مع حجؼ الخظؾ  الفعالة في غالبية دول % مؽ إجسالي الخظؾ  و  ٕ.٘ٛمؽ
 إقميؼ السذرق العربي.

 
 0269( الفاعمية اإلنتاجية لذبكات أنابيب نقل النفط في دول المذخق العخبي4ججول)

إجمالي أطهال  الجول
 األنابيب كم

األنابيب 
 الفعالة

إجمالي عجد 
 األنابيب

متهسط األنابيب تبعا 
 ب الفعالة*لعجد األنابي

 ٛ.ٜٚ ٚٗ ٙٗ ٕٛٔٙٔ الدعؾدية
 ٜ.٘ٙ ٗٗ ٜٕ 10603 العراق

 ٚ.ٖٓ ٖٔ ٗ ٖٖٕٗ سؾريا 
 ٓٓٔ ٖٚ ٖٚ ٕٖٓٗ مرر

 ٓٓٔ ٖٔ ٖٔ ٛٗٓٔ االمارات 
 ٓٓٔ ٖ ٖ ٕٛٛ اليسؽ
 ٓٓٔ ٓٔ ٓٔ ٘ٚٚ الكؾي 
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 ٓٓٔ ٚ ٚ ٖٙٗ قظر
 ٓٓٔ ٕ ٕ ٘ٗٗ عسان

 ٕ.٘ٛ ٙٚٔ ٓ٘ٔ ٖٕٕٖٚ السجسؾع
 (ٔٔحث باالعتساد عمى معظيات جدول )السردر، مؽ عسل البا

 لمتفاصيل يشغر  ٓٓٔ×)*(الفاعمية اإلنتاجية = عدد األنابيب الفعالة/إجسالي عدد األنابيب
 . ٖٕٚسعد الديؽ عذساوي ، مردر سابق، ص -
-  

ثانيًا: العالقات المكانية بين شبكة أنابيب نقل النفط والمختكدات االقترادية وَافاقها المدتقبمية في 
 المذخق العخبي دول

تيدف الدراسة العالقات السكانية بيؽ شبكة أنابيب نقل الشفط والسرتكزات االقترادية في دول 
( وذلػ لتؾضيح عالقة االرتبا  بيؽ شبكة األنابيب وتمػ ٘إقميؼ السذرق العربي كسا في جدول)

لرياضية في دراسة العالقة السرتكزات االقترادية ، وذلػ باالعتساد عمى االساليب الكسية واإلحرائية ا
( ، وذلػ الن شبكة أنابيب نقل الشفط مرتبظة بجسمة مؽ العؾامل االقترادية SPSS)متسثمة ببرنامج 

والدكانية وغيرىا ، وباعتساد معامل ارتبا  بيرسؾن يسكؽ تحديد أكثر السرتكزات ارتباطا بذبكة أنابيب 
اإلشارة إلى ان درجة معامل االرتبا  قد تحدد قؾة نقل الشفط في دول السذرق العربي ، ولكؽ البد مؽ 

واتجاه االرتبا  ولكؽ ال تعد عؽ وجؾد عالقة سببية بعبارة اخرى ان معامل االرتبا  بيؽ الستتيرات 
(، كذلػ تؼ اعتساد معادلة االنحدار ٘) ليس شرطا لمعالقة الدببية ولكؽ الدببية تعد شر  الترابط

Stepwiseيرات تأثيرا عمى بيؽ شبكة أنابيب نقل الشفط في دول السذرق العربي (( لكياس أكثر الستت
 والسرتكزات التي تعد أفزل الظرق السدتخدمة لكياس درجة العالقة الحكيكية .

 أوال : النمحجة االحرائية
 العالقات األرتباطية بين شبكة أنابيب نقل النفط والمختكدات االقترادية  -6

مبيانات معامل االرتبا  بيرسؾن الذي يؾضح العالقة بيؽ مؽ اساليب التحميل األحرائي ل
متتيريؽ أو أكثر واليدف مؽ استخدام معامل االرتبا  ىؾ إليجاد العالقة بيؽ الستتيرات ىل ىي سمبية 
ضعيفة ام ايجابية قؾية ، واالرتبا  ىؾ قؾة العالقة بيؽ متتيريؽ أو أكثر بيؽ الستتير التابع والستتير 

ة االرتبا  تكسؽ في التشبؾء والتخظيط فيسكؽ ان يؤخذ التتير في الغاىرة السدتقمة دليال السدتقل، وأىسي
(، واعيرت ٙ( مرورا بالرفر )ٔ، ٔ-عمى التتير في الغاىرة التابعة، وتقاس بعدد يتراوح مقداره بيؽ)

أنابيب نقل  الشتائج ارتبا  بيرسؾن بان ىشاك عالقة ارتباطية متبايشة القؾى بيؽ إجسالي أطؾال شبكة
( ،وقد تؼ اعتساد الباحث عمى معامل سبيرمان في استخراج ٘الشفط والسرتكزات االقترادية جدول )
( وعمى الخظؾات العسمية مؽ خالل الستتير السدتقل وىؾ spssمعامل االرتبا  مؽ خالل برنامج )

العائد السالي واالبار أطؾال خظؾ  أنابيب نقل الشفط والستتيرات التابعة وىي االحتيا  واإلنتاج و 
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( وإدخال الستتيرات مؽ spssوالسرافي وغيرىا وكان  الخظؾات كااَلتي  فتح برنامج)
( وتحسيل البيانات واالنتقال إلى تحميل Data view( وثؼ االنتقال إلى نافذة)variable viewخالل)

(Analyze( واختيار االرتبا )correlate(  ثؼ ثشائي االرتبا )Bivariate ) واختيار الستتير السدتقل
 ( وتظبق خظؾات االرتبا .Pearsonاألطؾال ثؼ الستتيرات التابعة األخرى ثؼ اختيار معامل االرتبا )

( لشتائج االرتبا  بأن ىشاك متتيرات ذات عالقة قؾية مع إجسالي أطؾال شبكات أنابيب نقل ٔويتزح مؽ تحميل ممحق)
وىي ندبة ارتبا  عالية ، وبدرجة معشؾية  ٜ٘ٓ.ٓبيب نقل الشفط إذ بمت  نحؾ الشفط ، الستسثمة بستتير عدد خظؾ  أنا

sig   وىي  ٚ٘ٛ.ٓوىي داللة إحرائية عالية ، وبمت  درجة االرتبا  مع تردير الشفط باألنابيب نحؾ  ٔٓٓ.ٓبمت
، وبمت  مع  ٖٓٓ.ٓؾ بمت  نح sigايزا درجة ارتبا  عالية مقارنو بالسرتكزات االقترادية االخرى وبداللة إحرائية 

، أما العائد السالي اإلجسالي  ٗٓٓ.ٓبمت   sigوىي ندبة ارتبا  عالية وبداللة معشؾية إحرائية  ٖٗٛ.ٓاإلنتاج نحؾ 
 .ٓٔٓ.ٓبمت   sigوىي درجة ارتبا  عالية ايزا وبداللة إحرائية  ٖٙٛ.ٓفقد بمت  نحؾ 
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 ٕٕٛ.ٓال شبكة أنابيب نقل الشفط بمت وجاء االحتياطي بشدبة ارتبا  عالية ايزا مع أطؾ 
وبداللة إحرائية  ٕٓٛ.ٓ،وجاءت مع السؾانئ بشدبة بمت  نحؾ  ٚٓٓ.ٓبمت   sigودرجو معشؾية 

sig   أما عالقات االرتبا  الستؾسظة فتسثم  بستتير مرافي تكرير البترول بمت  نحؾ  ٜٓٓ.ٓبمت ،
 ٕٙٚ.ٓ، وكذلػ مع متتير السداحة بمت  نحؾ  ٔٔٓ.ٓبمت   sigبداللة معشؾية إحرائية  ٜٓٚ.ٓ

 ٕٙٚ.ٓ، والشاتج الرشاعي بمت  نحؾ  ٚٔٓ.ٓوىي درجة ارتبا  متؾسظة وبداللة إحرائية بمت  
، أما اضعف العالقات االرتباطية تسثم  بستتير الشاتج السحمي  ٕٚٓ.ٓوباللة إحرائية بمت  نحؾ 
، واالبار بمت  نحؾ  ٗٗ.ٓة إحرائية قميمة بمت  نحؾ وبدالل ٜٚٙ.ٓاإلجسالي إذ بمت  نحؾ 

، ويتزح مؽ تحميل عالقات االرتبا  بيؽ أطؾال  ٜٙ.ٓوبداللة إحرائية قميمة بمت   ٛٛ٘.ٓ
األنابيب والسرتكزات االقترادية ان اقؾى عالقات االرتبا  تسثم  مع متتير عدد الخظؾ  وذلػ 

دت أطؾال الخظؾ  تعددت األنابيب، وكذلػ متتير تردير الرتبا  األطؾال بعدد األنابيب إذ كمسا زا
الشفط باألنابيب إذ ان أطؾال تمػ األنابيب ىي باألصل لتردير تمػ الكسيات مؽ اإلنتاج إلى االسؾاق 

 االستيالكية. 
 معامل االنحجار لذبكة أنابيب نقل النفط مع المختكدات االقترادية لجول المذخق العخبي -0

إلى االفادة مؽ االرتبا  في التشبؤ وسسي باالنحدار ألنو يشحدر في تقديره ييدف  االنحدار 
الدرجات السختمفة نحؾ الستؾسط لذا تدسى معادالت االنحدار بسعدالت خظؾ  الستؾسظات، وفائدة 

(، أن ٚ) االنحدار انيا تسكؽ الباحث مؽ تقديره قيسة الستتير التابع لؾ عرف قيسة الستتير السدتقل
استخدام معادلة تحميل االنحدار لسعرفة اي مؽ السرتكزات االقترادية في دول السذرق  اليدف مؽ

تؼ اعتساد معادلة االنحدار العربي أكثر تأثيرا عمى إجسالي أطؾال شبكة أنابيب نقل الشفط، إذ 
Stepwiseلكياس أكثر الستتيرات تأثيرا عمى بيؽ شبكة أنابيب نقل الشفط في دول السذرق العربي )) 

. واعتسد الباحث عمى  والسرتكزات التي تعد افزل الظرق السدتخدمة لكياس درجة العالقة الحكيكية
( الستخراج معامل االنحدار ورتب  الخظؾات كاالتي فتح spssالخظؾات العسمية في برنامج )

 Dataات)( ثؼ االنتقال إلى قائسة ادخال البيانvariable view( ثؼ إدخال البيانات إلى)spssبرنامج)
view(ثؼ الذىاب إلى قائسة )Analyze(واختيار االنحدار )regression واختيار الشسط )
( ثؼ الستتيرات التابعة في dependent( وتحديد الستتير السدتقل األطؾال في حقل)Linearالخظي)

 ر.( وتغير نتيجة االنحداStepwise( ثؼ اختيار السعامل)independentحقل الستتيرات السدتقمة)
التدريجي لتحديد أكثر السرتكزات االقترادية تأثيرا  stepwiseوباستخدام معادلة االنحدار 

( ان أكثر ٙاألنابيب في دول السذرق العربي، إذ تبيؽ مؽ خالل تحميل جدول) أطؾالعمى إجسالي 
د السالي الستتيرات االقترادية ارتباطا باألنابيب ىي عدد الخظؾ  و تردير الشفط باألنابيب والعائ

الشفظي اإلجسالي ، إذ تبيؽ ان عدد خظؾ  أنابيب نقل الشفط ذا داللة إحرائية عالية عمى أطؾال 
وىي ذو  ٚٔٛ.ٓنحؾ  R Squareوقيسة  ٜٗٓ.ٓنحؾ Rشبكة األنابيب بمت  قيسة معامل التحديد 
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لة داللة إحرائية عالية، وكان تردير الشفط بؾاسظة األنابيب مع عدد الخظؾ  ايزا ذي دال
، وجاء العائد  R Square 0.932وقيسة  ٜٙٙ.ٓنحؾ  Rإحرائية عالية بمت  قيسة معامل التحديد 

 R 0.992السالي مع تردير الشفط وعدد الخظؾ  بداللة إحرائية عالية بمت  قيسة معامل التحديد 
أطؾال وذلػ الرتبا  تمػ السرتكزات برؾرة مباشرة مع إجسالي  ٖٜٛ.ٓبمت  نحؾ  R Squareوقيسة 

 أنابيب نقل الشفط .
( ممخص تحميل االنحجار بين أطهال شبكة أنابيب نقل النفط والمختكدات االقترادية في دول 6ججول)

 المذخق العخبي
Model Summary 

Mode
l R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

Change Statistics 
R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .904a .817 .786 2297.862 .817 26.776 1 6 .002 
2 .966b .932 .905 1531.917 .115 8.500 1 5 .033 
3 .992c .983 .971 847.318 .051 12.344 1 4 .025 
a. Predictors: (Constant),  عدد الخظؾ 
b. Predictors: (Constant),  باألنابيبعدد الخظؾ ، تردير الشفط  
c. Predictors: (Constant), عدد الخظؾ ، تردير الشفط باألنابيب، العائد السالي 

 
وىي قيسة ضعيفة  ٚ.ٕٙالسحدؾبة بمت   F( يتزح ان قيسة ٚومؽ خالل تحميل جدول ) 

وبسا ان السحدؾبة أكبر مؽ الجدولية ترفض الشغرية  ٚ.ٖٔالجدولية  Fلعدد الخظؾ  وبمت  قيستيا 
، وبمت  قيسة ٕٓٓ.ٓبمت   sigية اي ان أطؾال الخظؾ  غير ثابتة  وبدرجة معشؾية الرفر 

بيشسا بمت  قيستيا الجدولية   ٓٓ٘.ٛمع متتير تردير الشفط مع عدد الخظؾ  نحؾ  Fالسحدؾبة 
،و بمت   ٔٓٓ.ٓوىشا تقبل الشغرية الرفرية اي ان عدد الخظؾ  ثاب  بدرجة معشؾية بمت   ٓ.ٓٔ
بيشسا بمت  قيستيا  ٖٗٗ.ٕٔبة لمعائد السالي مع تردير الشفط وعدد الخظؾ   نحؾ السحدؾ  Fقيسة 

وىي قيسة  ٔٓٓ.ٓإذ تكاد تكؾن الكيسة متداوية لمشغرية الرفرية بسعشؾية بمت   ٕٚٔ.ٕٔالجدولية 
معشؾية عالية جدا. والفرضية اإلحرائية ىي تخسيؽ أو وضع لحل مؾقف ما ويسكؽ ان يكؾن الفرض 

عشدما يفرض الباحث عدم وجؾد خظأ في  Hoخاطئا، وتقدؼ إلى الفرضية الرفريةصحيحا أو 
 ىي وجؾد فرق بيؽ البيانات . H1البيانات ، والفرضية الؾاحدية 
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 ( تحميل تباين االنحجار لممختكدات االقترادية مع إجمالي أطهال شبكة أنابيب نقل النفط في دول المذخق العخبي7ججول )

ANOVA 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig*. 

1 
Regression 141382694.995 1 141382694.995 26.776 .002b 
Residual 31681015.880 6 5280169.313   
Total 173063710.875 7    

2 
Regression 161329863.718 2 80664931.859 34.373 .001c 
Residual 11733847.157 5 2346769.431   
Total 173063710.875 7    

3 
Regression 170191920.557 3 56730640.186 79.018 .001d 
Residual 2871790.318 4 717947.580   
Total 173063710.875 7    

a. Dependent Variable: أطؾاليا 
b. Predictors: (Constant),  عدد الخظؾ 
c. Predictors: (Constant), ؾ ، تردير الشفط باألنابيبعدد الخظ  
d. Predictors: (Constant), عدد الخظؾ ، تردير الشفط باألنابيب، العائد السالي 
)*(مدتؾى السعشؾية   يقرد بو تحديد مدتؾى الؾقؾع بخظأ عشد تكرار اعادة التجربة عشدما تكؾن الستتيرات 

 خارجة عؽ سيظرة الباحث اليسكؽ التحكؼ بيا .

 
ان عدد خظؾ  شبكة أنابيب نقل الشفط كان   Beta( ومؽ خالل قيسة ٛل )ويتزح مؽ جدو 

، عمسا ان  ٜٗٓ.ٓنحؾ   Betaاألكثر أثرا ومعشؾية وذا داللة إحرائية عالية جدا بمت  قيسة 
الستتيرات االخرى لؼ يكؽ ليا تأثير معشؾي عمى إجسالي الظؾال أنابيب نقل الشفط ضسؽ معادلة 

 االنحدار التدريجي .
 

 ( تحميل االنحجار لممختكدات االقترادية ذات التأثيخ المعنهي 8جول)ج
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 
Coefficie
nts t Sig. 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Zero-
order 

Partial Part 
Toleranc
e 

VIF 

1 
(Consta
nt) 

-
1084.50
9- 

1236.338  
-
.877- 

.414      
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عدد 
 1.000 1.000 904. 904. 904. 002. 5.175 904. 45.739 236.681 الخظؾ 

2 

(Consta
nt) 

-
1524.20
2- 

837.914  
-
1.819
- 

.129      

عدد 
 1.901 526. 422. 851. 904. 015. 3.622 582. 42.044 152.292 الخظؾ 

ترديرالشفط 
 1.901 526. 339. 793. 868. 033. 2.915 468. 330.415 963.307 باألنابيب

3 

(Consta
nt) 

-
2263.05
0- 

508.939  
-
4.447
- 

.011      

عدد 
 2.153 465. 319. 927. 904. 008. 4.953 468. 24.747 122.561 الخظؾ 

ترديرالشفط 
 أنابيب

7161.08
8 

1773.510 3.480 4.038 .016 .868 .896 .260 .006 
179.0
31 

العائد 
 السالي

-
222.232
- 

63.254 -2.943- 
-
3.513
- 

.025 .836 -.869- 
-
.226
- 

.006 
169.1
87 

a. Dependent Variable: أطؾاليا 
 

 
( التي كان تأثيرىا السعشؾي يتراوح مؽ ٜكسا مؾضح في جدول) الستتيراتأما بالشدبة لباقي 

ة ، عمى سبيل السثال ال الحرر اإلنتاج بمت  الستؾسط إلى الزعيف وجاءت بدالالت إحرائية متبايش
ولمسؾانئ بمت   ٕٕ٘.ٓولمسداحة بمت   ٚٓٗ.ٓولالحتياطي بمت   ٖٚٗ.ٓنحؾ  Betaقيسة 
وىي ضعيفة جدا مقارنة مع السرتكزات  -ٙ٘ٔ.ٓولمسرافي بمت   ٓٓٓ.ٓولاَلبار بمت   -ٖ٘.ٓ

 االخرى .
 المحجود عمى امتجاد االنبهب( المختكدات ذات التأثيخ المعنهي القميل أو 9ججول)

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial 
Correlation 

Collinearity Statistics 
Toleranc
e VIF Minimum 

Tolerance 

1 

 407b 2.207 .078 .702 .544 1.837 .544. االحتياطي
 437b 2.468 .057 .741 .526 1.902 .526. اإلنتاج

ر أنابيبتردي  .468b 2.915 .033 .793 .526 1.901 .526 
 225b .876 .421 .365 .479 2.087 .479. السداحة
 000b -.002- .999 -.001- .543 1.843 .543. ابار
 b -.339- .748 -.150- .169 5.915 .169-156.- مرافي
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 264b 1.188 .288 .469 .579 1.726 .579. ناتج صشاعي
 b -.082- .938 -.036- .200 4.991 .200-035.- مؾانئ
 421b 2.422 .060 .735 .557 1.797 .557. العائد السالي
 162b .662 .537 .284 .565 1.770 .565. ناتج محمي

2 

 c -1.439- .223 -.584- .023 42.684 .023-994.- االحتياطي
 c -1.208- .293 -.517- .011 95.105 .011-1.313- اإلنتاج
 027c .132 .901 .066 .397 2.517 .397. السداحة
 c -1.839- .140 -.677- .428 2.338 .415-269.- ابار
 288c .879 .429 .403 .133 7.526 .092. مرافي
 c -1.609- .183 -.627- .164 6.108 .149-403.- ناتج صشاعي
 030c .103 .923 .051 .199 5.028 .160. مؾانئ
ساليالعائد ال  -2.943-c -3.513- .025 -.869- .006 169.187 .006 

 c -1.821- .143 -.673- .274 3.646 .255-335.- ناتج محمي

3 

 d -1.013- .386 -.505- .019 51.315 .005-466.- االحتياطي
 d -.425- .699 -.238- .008 122.930 .005-340.- اإلنتاج
 d -.101- .926 -.058- .393 2.547 .005-012.- السداحة
 d -.052- .962 -.030- .176 5.696 .002-009.- ابار
 101d .485 .661 .270 .119 8.370 .005. مرافي
 d -.574- .606 -.315- .110 9.121 .004-122.- ناتج صشاعي
 d -2.750- .071 -.846- .153 6.544 .004-279.- مؾانئ
 d -.829- .468 -.432- .184 5.432 .004-130.- ناتج محمي

a. Dependent Variable: أطؾاليا 
b. Predictors in the Model: (Constant),  عدد الخظؾ 
c. Predictors in the Model: (Constant), عدد الخظؾ ، تردير الشفط باألنابيب 
d. Predictors in the Model: (Constant), لعائد الساليعدد الخظؾ ، تردير الشفط باألنابيب، ا  

 
 ثانيًا: ااَلفاق المدتقبمية لذبكة أنابيب نقل النفط  في دول إقميم المذخق العخبي

ُصسس  معغؼ البشية التحتية السقترحة لتخفيف خظر التعظيالت عبر الخميج وىرمز، نغرًا 
 ألىسيتيا الكبيرة وىذاشتيا الؾاضحة، ففي سمظشة عسان، يسكؽ أن يؾفر خّط أنابيب رأس مركز
ومحظة التردير ومدتؾدعات تخزيؽ الشفط عمى مقربة مؽ ميشاء الدقؼ مخرجًا عمى السحيط اليشدي 
ْرء، مؽ السقدر أن ترل الدعة األولية لرياريج  بعيدًا عؽ مزيق ىرمز، باإلضافة إلى ِسعِة الدَّ

عة مميؾن/ب ، وىي الد ٕٓٓمميؾن برميل، إال أنيا قد تتخظى ذلػ لترل إلى  ٕ٘التخزيؽ إلى 
(. وال بّد مؽ اإلشارة إلى أن الحافز الكامؽ وراء صياريج التخزيؽ والسحظة ىؾ عمى ٛ) األكبر عالسياً 

ألف برميل يؾميًا،  ٖٕٓاألقل تجاري بقدر ما ىؾ استراتيجي، كذلػ في الدقؼ، يتّؼ إنذاء مرفاة بقدرة 
مؽ ميشاء الفحل عمى  وستشظمق في السدتقبل صادرات الشفط الدمظشة عسانية مؽ رأس مركز بدالً 

ألف برميل يؾميًا مؽ  ٓٓٚكمؼ وسعة  ٓٗٗمقربة مؽ مدقط شسالي الدمظشة عبر خط أنابيب بظؾل 
سيح نييدة وسط الدمظشة. يسكؽ وصل محظة رأس مركز بدول خميجية أخرى، وقد أجري  مشاقذات 
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ودولة قظر اقترح  خط  بيذا الردد، أما دولة الكؾي  والسسمكة العربية السسمكة العربية الدعؾدية
أنابيب يتجو جشؾبًا عبر سمظشة عسان وصؾاًل إلى رأس مركز. ويسكؽ ربط ىذا الخط بخّط أنابيب 

الفجيرة في االمارات العربية الستحدة العربية الستحدة ويقع حقل شيبة في السسمكة العربية  –حبذان 
ستحدة ، ويسكؽ لشاقالت الشفط اآلتية مؽ الدعؾدية عمى مقربة مؽ الحدود مع دولة االمارات العربية ال

دول الخميج األخرى تفريغ حسؾلتيا في جبل الغشة غربي أبؾ عبي، إلرسال نفظيا الخام عبر الظرق 
سمظشة عساني. بيشسا تدتخدم السسمكة العربية السسمكة العربية الدعؾدية ودولة االمارات العربية الستحدة 

كمؼ، ُصسؼ  ٓٓ٘ٔ( نحؾ ٓٔرأس مركز جدول) –ستد خط الكؾي  وسمظشة سمظشة عسان طرقًا بديمة، ي
مميؾن برميل يؾميًا،  ٚ,ٔمميؾن برميل يؾميًا ودولة قظر  ٘,ٕليدتؾعب جسيع صادرات دولة الكؾي   

مميؾن برميل يؾميًا لمسسمكة العربية  ٕبسا في ذلػ التاز الظبيعي السكثف والسدال  باإلضافة إلى 
 ٔٔية التي تفيض عؽ سعة خظؾ  بترواليؽ سترل كمفة ىذا الخط إلى نحؾ السسمكة العربية الدعؾد

السسمكة االردنية الياشسية، السقدر  –مميارات دوالر تقريبًا. في دولة العراق مؽ شأن خط أنابيب حديثة 
مميار دوالر، أن يقّمص  ٘,ٗكمؼ وأن يكّمف  ٓٛٙأن تكؾن سعتو مميؾن برميل يؾميًا وأن يستد عمى 

دولة العراق عمى محظات البررة والخميج ومزيق ىرمز. لكؽ، مؽ غير السحتسل أن تبدأ  اعتساد
أعسال ىذا الخط في القريب العاجل نغرًا لديظرة السجاميع االرىابية)داعش( عمى معغؼ السشاطق 
 التربية في دولة العراق، وتسيد السحظة األخيرة لخط األنابيب في العكبة الظريق أمام اعتساد جديد
عمى قشاة الدؾيس أو البحر األحسر. وفي مشظقة كردستان العراق، ثسة خظط لتؾسيع سعة خط أنابيب 

( لتربح مميؾن برميل يؾميًا وبشاء خط أنابيب لمشفط الثقيل بدعة ٓٔفذخابؾر جدول ) –خؾرمال 
 –ؾك ألف برميل يؾميًا. قد يتظمب ذلػ ترميحًا متؾازيًا لمقدؼ التركي مؽ خط أنابيب كرك ٓٓ٘

جييان. في أنابيب بترواليؽ وقد تّؼ الشغر أيزًا في استخدام مؾاد تخفيف إعاقة تدفق الشفط السسمكة 
اقترح  شبكة لمدكػ الحديدية  ٖٕٔٓالعربية الدعؾدية، باإلضافة إلى قدرة ضخ إضافية. وفي عام 

إلى ميشاء الدقؼ ضسؽ التعاون العربي تستد مؽ أبؾ عبي إلى مرفأ صحار في سمظشة عسان، وصؾاًل 
وميشاء صاللة في الجشؾب وتس  اإلشارة إلى أن ىذه الذبكة يسكشيا أن تؤمؽ طريقًا بديمة لتردير 

(، مؽ دون السرور عبر ىرمز، إال أن تردير كسيات كبيرة عؽ طريق الدكػ الحديدية لؽ ٜ) الشفط
حظات تحسيل وتفريغ باإلضافة يكؾن مسكشًا إال في حالة الظؾارئ السظّؾلة، ال سيسا وأن ذلػ يتظمب م

 إلى عربات الريريج.
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 (المذاريع المدتقبمية لذبكة خطهط أنابيب نقل النفط في دول المذخق العخبي62ججول)
 حالة الخط اسم الخط الجولة
 مذروع رأس مركز عسان
 مذروع الكؾي  والسسمكة العربية الدعؾدية قظر رأس مركز مذترك
 اعادة تذتيل االردنية الياشسية حديثة السسمكة العراق
 تؾسعة فيذخابؾر -خؾرمال  العراق
 مذروع العراق سؾريا السسمكة االردنية الياشسية العراق

 مذروع خط الحقؾل الذرقية إلى اليسؽ الدعؾدية
 اعادة تذتيل خط العراق سؾرية العراق
 اعادة تذتيل العراق السسمكة االردنية الياشسية مرر العراق
 مذروع خط السسمكة العربية الدعؾدية حزرمؾت دعؾديةال

 تؾسعة السسمكة العربية الدعؾدية دولة البحريؽ الدعؾدية
 مذروع خط الشفط والتاز الكؾي  االمارات العربية الستحدة عسان الكؾي 
 مذروع خط الكؾي  الفجيرة الكؾي 
 مذروع خط العراق الكؾي  تركيا الكؾي 

 
ية مدتقبمية ألحياء الخظؾ  القديسة عمى البحر الستؾسط وإنذاء اخرى وىشاك مذاريع عرب

عمى البحر األحسر تفاديا لمسذاكل الدولية القائسة حاليا مشيا خط العراق سؾريا والسسمكة االردنية 
الياشسية والسسمكة العربية الدعؾدية كذلػ انذاء السسمكة العربية الدعؾدية لسذروع خط مؽ الحقؾل 

السسمكة العربية الدعؾدية عبر اليسؽ حزرمؾت إلى البحر العربي، ومذروع انبؾب الشفط بيؽ الذرقية 
م عمى اعادة فتح انبؾب الشفط القديؼ الذي  ٕٚٓٓالعراق وسؾريا فقد اتفق العراق وسؾريا في نياية عام 

قتو الترديرية كان يربط مديشة كركؾك في العراق بسديشة نابمس الدؾرية عمى البحر الستؾسط وتبمغ طا
الف برميل يؾميا والخط متؾقف عؽ العسل حاليا ، وخط انبؾب الشفط بيؽ العراق السسمكة  ٕٓ٘

االردنية الياشسية مرر إذ تكرر طرح اعادة مذروع مد انبؾب نفط مؽ مديشة حديثة في العراق إلى 
حمة ثانية إلى ميشاء العكبة ميشاء الزرقاء في السسمكة االردنية الياشسية في مرحمة أولى ثؼ يستد في مر 

السسمكة االردنية الياشسية عمى البحر األحسر في اقرى جشؾب البالد لمتردير مؽ ىشاك بالشاقالت 
م وقع  وزارة ٕٕٓٓ(،  وخط أنابيب الدعؾدية عبر حزرمؾت في عام ٓٔ) إلى االسؾاق الخارجية

ة إلى احد السؾانئ دولة اليسشية عمى الشفط والسعادن دولة اليسشية ألنذاء خط مؽ حقؾل غرب الدعؾدي
كؼ مؽ داخل حقؾل الشفط في مشظقة الربع الخالي  ٓٓٗ – ٕٓ٘بحر العرب يستد مدافة تتراوح بيؽ 

جشؾب الدعؾدية إلى الذاطئ الجشؾبي لميسؽ في حزرمؾت السظمة عمى بحر العرب ىدف السذروع 
ديدات االيرانية لسزيق ىرمز االستتشاء عؽ كل مؽ مزيق ىرمز وباب السشدب ىربا مؽ التي
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البحريؽ إذ وقع  الدعؾدية والبحريؽ شركتا –والسذروع حاليا قيد االنذاء . وخط أنابيب نفط الدعؾدية 
مميؾن دوالر لبشاء خط أنابيب نفط بيؽ البمديؽ بظؾل  ٖٓٓعقدا بكيسة ٕ٘ٔٓارامكؾ( عام  –)بابكؾ 
. أما مذروع  ٕٚٔٓز السذروع ودخل الخدمة عام كؼ مؾازيا لمخط القديؼ بيؽ البمديؽ وتؼ انجا ٘ٔٔ

خط أنابيب الشفط والتاز الكؾي  االمارات العربية الستحدة سمظشة عسان إذ يتجو الخط إلى سمظشة 
عسان قادما مؽ دولة الكؾي  لتفادي السرور بسزيق ىرمز بحاالت الظؾارئ والسذروع قيد التخظيط ، 

كؼ إذ ان السدافة الفاصمة ٓٓٗٔىؾ مذروع مقترح يبمغ طؾلو خط أنابيب نفط دولة الكؾي  الفجيرة و 
بيؽ  الكؾي  والفجيرة في االمارات العربية الستحدة وال تعد امتدادا كبيرا مسا يدعؼ امكانية  بشاء خط 

إذ يعد مؽ السذاريع السيسة في السذرق العربي الذي يستد عبر أكثر مؽ دولتيؽ ، يذسل الخميج بكاممة
ج العربي بسيشاء الفجيرة والسذروع قيد الدراسة حاليا. وخط أنابيب الشفط الكؾي  العراق ليرتبط بالخمي

تركيا ويدتخمص في انذاء خط نفط مؽ ميشاء الغيران عبر االراضي الكؾيتية ويخترق الرحراء 
ة . العراقية حتى يبمغ الحدود التركية ويشحرف نحؾ ميشاء االسكشدرونة في تركيا والسذروع قيد الدراس

يعتقد ان أىسية القشاة وخط سؾميد ستكؾن أكثر في السدتقبل خاصة وان تؾجيات اقظار الخميج العربي 
ودولة العراق إلى ربط حقؾل الشفط بالبحر األحسر فزاًل عؽ دخؾل السردريؽ الجدد لمشفط في حؾض 

سؾميد وقشاة  البحر األحسر وىسا اليسؽ والدؾدان االمر الذي سؾف يقمل مؽ مخاوف التشافس بيؽ
الدؾيس ، ال بل ان السدتقبل يحتؼ ضرورة تؾسيع قشاة الدؾيس وزيادة غاطس الدفؽ إلى حد يدسح 
بسرور الشاقالت العسالقة خالليا كسا يشبتي تؾسيع مذروع أنابيب سؾميد ألن إنتاج دول السذرق 

بعد ان تربح أوربا مؽ  العربي الدتراتيجية مؽ الشفط سيزداد وبذكل أكبر خالل العذريؽ سشة القادمة
أكبر السدتيمكيؽ لمشفط بعد ان يشزب إحتياطي نفط بحر الذسال ويزداد استيالك القارة نتيجة 
لمتظؾرات االقترادية التي ستذيدىا مؽ جراء العسل االتحادي الذي سيمقي بآثاره األيجابية عمى تظؾر 

 أوربا الذرقية التي ستزيد االستيالك األوربي مؽ الشفط .
 
 الستنتاجات: ا
وضح  الكفاء اإلنتاجية لخظؾ  أنابيب نقل الشفط ان ىشاك تبايشًا في إنتاجية خظؾ  أنابيب نقل الشفط السظمقة -ٔ

برميل/كؼ انبؾب،  ٜ.ٙٗ٘والتجارية وبمت  إنتاجية شبكة أنابيب نقل الشفط في دول السذرق العربي الكيمؾمترية نحؾ
ؾب، اما اإلنتاجية السظمقة لذبكة خظؾ  األنابيب في دول السذرق العربي برميل/انب ٓٓٔبيشسا بمت  الخظؾ  نحؾ 

مميار برميل/ كؼ  ٔ.ٕٗٛمميار برميل/كؼ، بيشسا بمت  اإلنتاجية التجارية لذبكة األنابيب نحؾ ٖ.ٛٙ٘بمت  نحؾ 
وعدد خظؾ   تجاري، وذلػ راجع إلى حجؼ الستتيرات لدول اقميؼ السذرق العربي مؽ االحتياطي الشفظي واإلنتاج
 األنابيب وأطؾاليا واقظارىا كميا عؾامل تؤثر في إنتاجية االنبؾب الؾاحد وبالتالي حجؼ صادرات ذلػ البمد.

كذف  العالقات السكانية بيؽ شبكة أنابيب نقل الشفط واالنذظة البذرية في دول اقميؼ السذرق العربي عؽ وجؾد -ٕ
ي أطؾال األنابيب واالنذظة االقترادية الستسثمة بالشذا  الزراعي عالقات ارتباطية متبايشة في القؾى بيؽ اجسال

والرشاعي والشاتج السحمي والعائد السالي الشفظي وبدالالت احرائية متبايشة واكثر تمػ السرتكزات تأثيرًا عمى أطؾال 
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 ٔٓٓ.ٓبمت   sigوىي ندبة ارتبا  عالية ، وبدرجة معشؾية  ٜ٘ٓ.ٓأنابيب نقل الشفط ىؾ عدد الخظؾ  بدرجة 
وىي ايزا درجة ارتبا  عالية مقارنة بالسرتكزات االقترادية االخرى وبداللة  ٚ٘ٛ.ٓوتردير الشفط باألنابيب نحؾ

وىي درجة ارتبا  عالية ايزا  ٖٙٛ.ٓوالعائد السالي اإلجسالي فقد بمت  نحؾ   ٖٓٓ.ٓبمت  نحؾ  sigاحرائية 
طي بشدبة ارتبا  عالية ايزا مع أطؾال شبكة أنابيب نقل الشفط ، وجاء االحتيآٔٓ.ٓبمت   sigوبداللة احرائية 

 sigوبداللة احرائية  ٕٓٛ.ٓ، وجاءت مع السؾانئ بشدبة بمت  نحؾ  ٚٓٓ.ٓبمت   sigودرجة معشؾية  ٕٕٛ.ٓبمت 
 .ٜٓٓ.ٓبمت  

 
 التهصيات

الذاسعة  أن أنابيب نقل الشفط في دول السذرق العربي غير متؾازنة مكانيا عمى وحدة السداحة-ٔ
لإلقميؼ لذا يرى الباحث ضرورة الكيام بتؾسيع ومد خظؾ  اضافية إلى جانب الخظؾ  السفعمة حاليا 

 وإنذاء خظؾ  إضافية في الدول السشتجة نفظيا لمتؾازن مع حجؼ االحتياطيات اليائمة مؽ البترول.

اسية واقترادية ضرورة إعادة الخظؾ  الستؾقفة عؽ العسل في دول السذرق العربي ألسباب سي-ٕ
كخط العراق الدعؾدية العسالق الستؾقف عؽ العسل وخط كركؾك بانياس وطرابمس الشفظييؽ، لسا ليؼ 
مؽ أىسية في زيادة إنتاج العراق مؽ الشفط بدل االعتساد عمى خط كركؾك جييان فقط لمؾصؾل إلى 

يدا الستؾقف عؽ العسل ، البحر الستؾسط، وخط التاباليؽ الدعؾدي إلى البحر الستؾسط عمى ميشاء ص
 اضافة إلى الخظؾ  األخرى التي تؾقف  نتيجة الحروب االخيرة في بعض البمدان العربية.

ضرورة اعداد دراسات لمجدوى االقترادية مؽ أنذاء أنابيب نقل الشفط وفق مقاييس عديدة تأخذ -ٖ
ة، وأشراك السختريؽ بشغر االعتبار السعؾقات التي تؾاجو سير الخط مؽ عكبات طبيعية أو بذري

بجترافية الشقل وبعض الفروع االخرى في ميام التخظيط طالسا ىؼ صشاع السكان بسا يحقق تشغيؼ 
 مكاني ناجز.

يرى الباحث ضرورة تأسيس شركة خاصة إلنذاء أنابيب نقل الشفط بيؽ الدول العربية السشتجة لمشفط ودول العبؾر -ٗ
بادل الخبرات والحرؾل عمى البيانات الدقيقة عؽ حجؼ إنتاج وتردير الشفط والتعاون في مجال مذروعات األنابيب وت

 .والتبادل التجاري عؽ طريق دراسات حكؾمية يدتفاد مشيا في السدتقبل
 

 الههامش
، ٗ( احسد عرفة وسسية شمبي، االدارة االنتاجية والفراغ فعاليات نغام وتخظيط ورقابة االنتاج،  ٔ)

 ٔ٘، صٜٜٛٔمؤسدو شباب الجامعة، 
 .ٗٓٗ( سعد عذساوي، االدارة الرشاعية، دار الشذر، عيؽ شسس، بدون تاريخ، صٕ)
 ٖٖٕ، صٜ٘ٛٔ(  ثامر ياسر البكري، ادارة مشذآت الشقل واالتراالت، دار القادسية لمشذر، ٖ)

 .ٖٕٙص
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-، دار السريخ لمشذر٘الحمؾل،   -السذكالت -( سعد الديؽ عذساوي، تشغيؼ وادارة الشقل االسسٗ)
 .ٖٕٚ، صٕ٘ٓٓالرياض الدعؾدية،

( دمحم ىاشؼ ذنؾن الحيالي، شبكة طرق الديارات الرئيدة بسحافغة نيشؾى، رسالة ماجدتير )غير ٘)
 .٘ٙٔ، صٕٙٓٓمشذؾرة( ، كمية التربية ، جامعة السؾصل، 

، ٕٛٓٓ، ٔ( احسد عبدالدسيع طيبو، مبادئ االحراء، دار البداية ناشرون ومؾزعؾن، عسان،  ٙ)
 .ٜٔٔص
 .ٖٕٗ، صٜٙٙٔ، ٔلبشان،  -( عبدالعزيز فيسي ليكل، مبادئ االساليب االحرائية، بيروتٚ)
( روبؽ ميمز، طرق محفؾفة بالسخاطر  عبؾر الظاقة في الذرق االوسط، مركز بروكشجز ٛ)

 .ٕٕ-ص ٕٔ، صٕٙٔٓالدوحة،
 :Oman’s $3 Billion Railroad Plan to Blunt Iran Oil Riskديشا كامل يؾسف، (ٜ)

Freight عمى السؾقع ، 
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، ٖٗٔالشفط والتاز الظبيعي، مجمة الشفط والتعاون العربي، العدد( جسيل طاىر، التعاون العربي في مجال ٓٔ)

 .ٓ٘.صٕٓٔٓ، ٖٙالسجمد
(السركز االستذاري لمدراسات والتؾثيق، السركز االستذاري لمدراسات والتؾثيق، مديرية الدراسات االستراتيجية، العدد ٔٔ)

 .ٖٔ، صٕٙٔٓخاص، الظبعة االولى، 
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