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  5-1 الحراري ازات االحتباسر غ بشأن القوائم الوطنية لحص2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال

  مقدمة 1

   مقدمة1-1
وخالل عملية االحتراق، يتم تحويل  .ق الوقود األحفوريتعتمد أنظمة الطاقة في معظم األنظمة االقتصادية بشكل آبير على احترا

، )H2O(وماء ) CO2(عناصر الكربون والهيدروجين الموجودة في الوقود األحفوري بشكل رئيسي إلى غاز ثاني أآسيد الكربون 
شكل عام استخداًما مباشًرا أو تستخدم هذه الحرارة المولدة ب .وهو ما يصاحبه تحول الطاقة الكيميائية الموجودة في الوقود إلى حرارة

 . ما تستخدم في توليد الكهرباء أو في وسائل المواصالتالتي عادًة) مع وجود بعض الفاقد أثناء التحول(في إنتاج الطاقة الميكانيكية 
 في المائة 90يد عن عادة ما يكون قطاع الطاقة هو القطاع األهم في قوائم حصر انبعاثات غاز االحتباس الحراري، آما أنه يمثل ما يز

آما  . في المائة من إجمالي انبعاثات غاز االحتباس الحراري في الدول المتقدمة75و) CO2(من انبعاثات غاز ثاني أآسيد الكربون 
اث  في المائة من انبعاثات قطاع الطاقة، بينما تعمل غازات الميثان وأآسيد النتروز على إحدCO2 (95(يمثل غاز ثاني أآسيد الكربون 

 . في المائة من انبعاثات غاز االحتباس الحراري الصادرة من قطاع الطاقة70 ما يمثل االحتراق الثابت ما يقرب من وعادًة .التوازن
حيث أن حوالي نصف هذه االنبعاثات يأتي من عملية االحتراق في الصناعات المقترنة بالطاقة، خاصة من مصانع الطاقة ومعامل 

   .في حوالي ربع انبعاثات قطاع الطاقة) النقل البري ووسائل المواصالت األخرى(ب االحتراق المتحرك بينما يتسب .التكرير

   فئات المصدر1-2
  :يتألف قطاع الطاقة بشكل رئيسي مما يلي

 استكشاف واستغالل المصادر األولية للطاقة، •

 ع أخرى من الطاقة أآثر قابلية لالستخدام،تحويل المصادر األولية للطاقة في معامل التكرير ومصانع الطاقة إلى أنوا •

 نقل وتوزيع الوقود •

 .استخدام الوقود في التطبيقات الثابتة والمتحرآة •

   . أو من خالل التسرب دون احتراقانبعاثات متطايرةتنتج االنبعاثات عن هذه األنشطة من خالل االحتراق وفي صورة 

األآسدة المتعمدة للمواد داخل أحد المعدات التي صممت نها إ على الوقوداحتراق وألسباب تتعلق بالحصر، يمكن تعريف عملية 
يهدف  . المعداته، أو ألغراض االستخدام بعيًدا عن مكان هذخصيًصا لتوفير الحرارة أو الطاقة الميكانيكية الالزمة إلحدى العمليات

 والمنتج للطاقة من الحرارة الناتجة عن استخدام هذا التعريف إلى التمييز ما بين احتراق الوقود ألغراض االستخدام الفعال
. منتجات صناعيةباعتبارها الهيدروآربونات في التفاعالت الكيميائية المصاحبة للعمليات الصناعية، أو من استخدام الهيدروآربونات 

تي يلزم فيها تحديد قطاع العمليات  أن يتم تطبيق هذا التعريف آامًال بقدر اإلمكان، لكن هناك بعض الحاالت الالممارسة السليمةمن 
  :ومن أجل ذلك تم إقرار المبدأ التالي ).IPPU(الصناعية واستعمال المنتجات 

سيتم بشكل طبيعي تخصيص انبعاثات االحتراق التي تتسبب فيها أنواع الوقود المصنع بشكل مباشر أو غير مباشر من المواد األولية 
 ب2 ما تكون فئات المصدر هذه هي عادًة .سبة للجزء الذي تتم فيه العملية من فئة المصدر بالنIPPUلالستخدام في إحدى عمليات 

ومع ذلك، إذا تم نقل مشتقات الوقود لحرقها في فئة مصدر أخرى، فيجب اإلبالغ عن االنبعاثات الناتجة عن هذا االحتراق في  .ج2و
للتعرف على األمثلة والمزيد من التفاصيل، يرجى  .)2أ1 أو 1أ1 ما تكون غالًبا(الجزء المالئم من فئات المصدر الخاصة بقطاع الطاقة 

  ).IPPU( بالمجلد الخاص بالعمليات الصناعية واستعمال المنتجات 1 من الفصل 2-3-1 بالقسم 1-1الرجوع إلى المربع 

ند معلومات بموجب فئة مصدر العمليات عند حساب إجمالي انبعاثات الغازات، يجب تدوين الكمية المنقولة إلى قطاع الطاقة في شكل ب
  .واإلبالغ عنها في فئة المصدر المناسبة من قطاع الطاقة، وذلك لتجنب االزدواجية في الحساب) IPPU(الصناعية واستعمال المنتجات 

الطاقة األولية ونقلها  تنشأ عن استخراج وتحويل انبعاثات متطايرة ما تكون نسبة قليلة فقط من انبعاثات قطاع الطاقة في صورة عادًة
من أمثلة ذلك، تسرب الغاز الطبيعي وانبعاثات الميثان أثناء التنقيب عن الفحم والتوهج المصاحب الستخراج  .في ناقالت الطاقة

وري أن يمكن لالنبعاثات غير الثابتة في بعض حاالت قيام الدول بإنتاج أو نقل آميات آبيرة من الوقود األحف .1وتكرير الزيت أو الغاز
يجب تحديد مقدار االحتراق واالنبعاثات المتطايرة التي تنشأ عن إنتاج ومعالجة  .تسهم بدرجة أآبر في مجموع االنبعاثات الوطنية

 -8انظر الفصل (البترول والغاز والتعامل معهما وفًقا لإلقليم الوطني الذي تتواجد به المنشآت، بما في ذلك المناطق البعيدة عن الشاطئ 
  .حيث أن هذه المناطق قد تكون من المناطق االقتصادية المتفق عليها مع الدول األخرى ).1 من المجلد 1-2-8سم الق

يعتمد هذا الهيكل البنائي على الفهارس والمسميات  . الهيكل البنائي لألنشطة وفئات المصدر الموجودة بقطاع الطاقة1-1يوضح الشكل 
التي تستخدمها االتفاقية اإلطارية لألمم ) CRF( والصيغة المشترآة لإلبالغ 1996لعام ) IPCC(ة الخطوط التوجيهية للهيئالمحددة في 

  .آما تتبع الفصول الفنية من المجلد هذا الهيكل البنائي لفئة المصدر ).UNFCCC(المتحدة المعنية بالتغير المناخي 

  

                                                           
ق المتحرك تشمل انبعاثات االحتراق التي تنتج عن نقل حاويات الطاقة بالسفن والسكك الحديدية وعن طريق النقل الحظ أن عمليات االحترا  1

 .البري
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   المقتربات المنهجية1-3

  لوقود األحفوري االنبعاثات الناتجة عن احتراق ا1-3-1
آما تحتوي أيًضا على  .على ثالثة أوجه لتقدير انبعاثات احتراق الوقود األحفوري 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية للهيئة تنطوي 

يمكن استخدامه إلجراء تدقيق مستقل للمنهج القطاعي ولوضع تقديًرا أولًيا لالنبعاثات الوطنية من غاز االحتباس  .مقترب مرجعي
  . اري في حالة محدودية الموارد وهياآل البيانات المتاحة للقائم بعملية الحصرالحر

تنبعث معظم الغازات  .تقديًرا لالنبعاثات الكربونية فيما يتعلق باألنواع المنبعثة 2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة تضع 
ومع ذلك، ينبعث بعض من الغازات الكربونية في شكل غاز  .د الكربون أثناء عملية االحتراق في شكل غاز ثاني أآسيالكربونية مباشرًة

آما أن معظم الغازات الكربونية  ).NMVOCs(أو مرآبات عضوية متطايرة غير الميثان ) CH4(أو ميثان ) CO(أول أآسيد الكربون 
 في الجو متحولة إلى ثاني أآسيد الكربون ، تتأآسد في النهاية)CO2(المنبعثة، مثل األنواع األخرى دون غاز ثاني أآسيد الكربون 

)CO2.(  يمكن تقدير هذا الكم من تقديرات انبعاثات الغازات األخرى دون غاز ثاني أآسيد الكربون) 1 من المجلد 7انظر الفصل.(   

ية من الكربون مقارنة على آميات ضئيلة للغا) CO2(فعند احتراق الوقود، تحتوي انبعاثات الغازات األخرى دون ثاني أآسيد الكربون 
، يمكن تحقيق مستوى أآبر من الدقة إذا تم تقدير غاز 1بالتقديرات الخاصة بغاز ثاني أآسيد الكربون؛ وآما هو موضح في المستوى 

ى ذلك ألن إجمالي ما يحتوي عليه الوقود من آربون يتوقف عل .ثاني أآسيد الكربون وفًقا إلجمالي ما يحتوي عليه الوقود من آربون
نوع الوقود فقط، بينما تتوقف انبعاثات الغازات األخرى دون ثاني أآسيد الكربون على العديد من العوامل مثل التقنيات المستخدمة 

يمكن في المستويات األعلى حساب مقدار الكربون في هذه الغازات األخرى دون  .، وهي ليست معروفة بشكل عاموغيرها...والصيانة
  .بونغاز ثاني أآسيد الكر

ال تتوقف على التقنيات المستخدمة في االحتراق، بينما تعتمد انبعاثات الميثان ) CO2(ن انبعاثات غاز ثاني أآسيد الكربون إحيث 
)CH4 ( وأآسيد النتروز)N2O ( ن هذا الفصل يوضح فقط معامالت االنبعاثات االفتراضية لغاز إبشدة على التقنية المستخدمة؛ آما

يمكن التعرف على معامالت االنبعاثات  .التي تنطبق على جميع عمليات االحتراق، الثابتة منها والمتحرآة) CO2(ون ثاني أآسيد الكرب
االفتراضية الخاصة بالغازات األخرى في الفصول التالية من هذا المجلد، حيث تختلف تقنيات االحتراق بشكل آبير فيما بين فئات 

  .، لذلك فهي تتفاوت فيما بين هذه القطاعات الفرعية"اقاالحتر"المصدر الخاصة بقطاع المصدر 

   المستويات1-3-1-1

  1المستوى 
 عادًة(نه يمكن تقدير انبعاثات جميع مصادر االحتراق على أساس آمية الوقود المحترق إ على الوقود، حيث 1تعتمد طريقة المستوى 

 بالنسبة لجميع 1تتوفر معامالت االنبعاث الخاصة بالمستوى  .عاثومتوسط معامالت االنب) ما تؤخذ من اإلحصائيات الوطنية للطاقة
   .غازات االحتباس الحراري المباشرة ذات الصلة

فهي تتوقف ) CO2(أما بالنسبة لمعامالت انبعاث ثاني أآسيد الكربون  .آما تختلف نوعية معامالت االنبعاث هذه باختالف الغازات
مثل فعالية االحتراق والكربون المحتجز في الَخَبث (ن ظروف االحتراق إآما  .دبشكل رئيسي على محتوى الكربون بالوقو

بشكل دقيق تماًما ) CO2( عليه فإنه يمكن تقدير انبعاثات غاز ثاني أآسيد الكربون وبناًء .ليست بذات أهمية نسبًيا) وغيره...والرماد
  .وفًقا إلجمالي الوقود المحترق ومتوسط محتوى الكربون في الوقود

نها إومع ذلك، تتوقف معامالت االنبعاث الخاصة بالميثان وأآسيد النتروز على تقنية االحتراق المستخدمة وظروف التشغيل، آما 
تتسبب هذه التغيرية في قدر آبير من عدم التيقن نتيجة الستخدام  .تتفاوت بشكل آبير وفًقا لتجهيزات االحتراق المستقلة وعامل الوقت

   .ر في الظروف التقنيةيالنبعاثات الخاصة بهذه الغازات، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى قدر آبير من التغيمتوسط معامالت ا

  2المستوى 
 الخاصة بالطاقة اعتماًدا على إحصائيات مشابهة للوقود، آما هو متبع في طريقة 2يتم تقدير انبعاثات االحتراق في طريقة المستوى 

ن ما هو إوحيث  .1 من القيم االفتراضية بالمستوى لطريقة معامالت االنبعاثات المحددة للدولة بدًال، لكن تستخدم في هذه ا1المستوى 
متاح من معامالت االنبعاثات المحددة للدولة يمكن أن يختلف باختالف أنواع الوقود أو تقنيات االحتراق أو حتى باختالف المصانع، 

وإذا آانت معامالت االنبعاثات الخاصة  .يًحا مالئًما لمثل هذه المصادر المنفصلةيمكن فصل بيانات األنشطة بشكل أآبر لتقدم توض
بالدولة هذه مأخوذة من بيانات تفصيلية خاصة بمحتويات الكربون في مختلف أنواع الوقود المستخدم أو من معلومات أآثر تفصيًال 

ل من إمكانية عدم التيقن في التقدير وآذلك تقدير التوجهات حول تقنيات االحتراق المطبقة في الدولة، فإن ذلك سيؤدي إلى التقلي
  .الخاصة بالوقت بشكل أفضل

 ألنظمة قياس مقدار الكربون المنبعث في الغازات األخرى دون ثاني أآسيد الكربون أو اا جيًدإذا قدم القائم بتجميع بيانات الحصر توثيًق
نه من إآما  .في هذا المستوى بالنسبة لمعامالت االنبعاثات الخاصة بالدولةالغازات غير المؤآسدة، فيمكن أخذها بعين االعتبار 

  . أن يتم توثيق طريقة أداء ذلكالممارسة السليمة
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  مقدمة: 1الفصل 

  

  الهيكل البنائي لألنشطة والمصادر في قطاع الطاقة 1-1الشكل 
 

 

   النقل3أ1

   الصناعات التصنيعية والتشييد2أ1

 إنتاج الكهرباء والحرارة في أ1أ1
  األنشطة الرئيسية

1

   توليد الكهرباء1أ1أ1
   التوليد المشترك للحرارة والقدرة2أ1أ1

   مصانع توليد الحرارة3أ1أ1
   تكرير النفطب1أ

 صناعة الوقود الصلب ج1أ1
 وصناعات الطاقة األخرى

  صناعة الوقود الصلب1ج1أ1
  صناعات الطاقة األخرى2ج1أ1

  حديد والفوالذ الأ2أ1
   المعادن غير الحديديةب2أ1

   الكيماوياتج2أ1
   معالجة الطعام والمشروبات والتبغه2أ1  

   عجينة الورق والورق والمطبوعاتد2أ1

  المعادن غير الفلزيةو2أ1
  معدات النقلز2أ1

  اآلالتح2أ1
  واستخراج الحجارة) باستثناء الوقود( التعدين ط2أ1

   الخشب ومنتجاتهي2أ1
   التشييدك2أ1

   المنسوجات والجلودل2أ1
   صناعات غير محددةم2أ1

  المدني الطيرانأ3أ1

 النقل ب3أ1
  البري

1

 )الناقالت الدولية( الطيران الدولي 1أ3أ1
   الطيران المحلي2أ3أ1

   سيارات الرآاب المزودة بحفازات ثالثية األشواط11ب3أ1
ير المزودة بحفازات ثالثية  سيارات الرآاب غ12ب3أ1

ط  شاحنات التشغيل الخفيف المزودة 1 2ب3أ1
 شاحنات التشغيل الخفيف 2 2ب3أ1  الثية األشواطبحفازات ث

  غير المزودة بحفازات ثالثية األشواط
   شاحنات وحافالت التشغيل الشاق3ب3أ1

   الدراجات النارية4ب3أ1
   االنبعاثات المتبخرة من المرآبات5ب3أ1

   الحفازات العاملة باليورية6ب3أ1

   شاحنات2ب3أ1
   التشغيل الخفيف

  ة الحديد السكج3أ

 
   صناعات الطاقة1أ1

   السيارات1ب3أ1

 أنشطة احتراق الوقودأ1

1
   المالحة البحرية المحلية2د3أ1

   النقل عبر خطوط األنابيب1ه3أ1
   النقل خارج الطرق المعبدة2ه3أ1

  )الناقالت الدولية( المالحة البحرية الدولية 1د3أ1
   المالحة البحريةد3أ

 وسائل نقل أخرىه3أ1

  مؤسسي/ري تجاأ4أ1
   منزليب4أ1

 الزراعة والحراجة وصيد ج4أ1
  السمك والمزارع السمكية

الطاقة1    مصادر ثابتة1ج4أ1
   مرآبات النقل خارج الطرق المعبدة واآلالت األخرى2ج4أ1

  )االحتراق المتحرك( صيد السمك 3ج4أ1

   قطاعات أخرى4أ1

ز  الحصر الوطني لغا  ثابتأ5أ1
  .االحتباس الحراري

   متحركب5أ1

   العمليات متعددة األطرافج5أ1
   التعدين11ا1ب1

  انبعاثات غاز الطبقات فيما بعد التعدين2 1أ1ب1
   المناجم الباطنية المهجورة3 1أ1ب1

 توهج الميثان المستنزف أو 4 1أ1ب1
  تحويل الميثان إلى ثاني أآسيد آربون

  دين التع1 2أ1ب1
  انبعاثات غاز الطبقات فيما بعد التعدين2 2أ1ب1

 االحتراق التلقائي ومواقع حرق الفحمب1ب1
   الزيتأ2ب1

  اإلطالق في الهواء1أ2ب1
   التوهج2أ2ب1

 المناجم 2 أ1ب1
  السطحية

  )طيرانعنصر ال( متحرك 1ب5أ1
  )عنصر المالحة البحرية( متحرك 2ب5أ1

  )أخرى( متحرك 3ب5أ1
   غير محددة5أ1

 تعدين أ1ب1  المناجم الباطنية1أ1ب1
   الوقود الصلب1ب1  ومعالجة الفحم

 االنبعاثات ب1
المتطايرة من الوقود

 نقل وتخزين ج1
ثاني أآسيد الكربون

  أخرى3ج1
   الحقن والتخزين2ج1

نقل ثاني أآسيد  1ج1
  الكربون

  خطوط األنابيبأ1ج1
   االنبعاثات األخرى من إنتاج الطاقة3ب1

   السفنب1ج1
  )تحديدهايرجى ( أخرى ج1ج1

   الحقنأ2ج1
   التخزينب2ج1

   اإلنتاج والتحسين2 3أ2ب1
   النقل33أ2ب1

   التكرير4 3أ2ب1
   توزيع منتجات الزيت5 3أ2ب1

   أخرى 5 3أ2ب1
   االستكشاف1 3أ2ب1

   االستكشاف1 3ب2ب1

   اإلطالق في الهواء1ب2ب1
   التوهج2ب2ب1

   اإلنتاج2 3ب2ب1

   النقل والتخزين4 3ب2ب1
   المعالجة3 3ب2ب1

   التوزيع5 3ب2ب1
   أخرى6 3ب2ب1

 جميع 3أ2ب1
  القطاعات األخرى

   الزيت والغاز الطبيعي2ب1

 الغاز ب2ب1
 الطبيعي

   أخرى3ب2ب1
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الطاقة: 2المجلد   
 

 

  3المستوى 
 الخاصة بالطاقة إما نماذج االنبعاث التفصيلية أو أنظمة القياس والبيانات على مستوى المصنع الواحد إذا آان 3تستخدم طرق المستوى 

لى تقديرات أفضل في المقام األول بالنسبة لغازات ستؤدي هذه النماذج وأنظمة القياس في حالة تطبيقها على النحو المالئم إ .ذلك مالئًما
   .ن ذلك يتطلب المزيد من المعلومات التفصيلية والجهد المبذولإاالحتباس الحراري األخرى دون غاز ثاني أآسيد الكربون، إال 

 

دقيقة النبعاثات غاز ثاني الخاصة بغازات المداخن للحصول على قياسات ) CEM(عموًما، ال تتبع عملية الرصد المستمر لالنبعاثات 
، لكن يمكن إجراؤها بشكل خاص في حالة ترآيب أجهزة الرصد لقياس الملوثات )بسبب التكلفة المرتفعة نسبًيا(أآسيد الكربون فقط 

تتضح فائدة الرصد المستمر لالنبعاثات بشكل خاص في  ).NOx(وأآاسيد النيتروجين ) SO2(األخرى، مثل ثاني أآسيد الكبريت 
 بدرجة آبيرة أو عندما ات احتراق الوقود الصلب، حيث تزداد صعوبة قياس معدالت تدفق الوقود، أو عندما يكون الوقود متغيًرحاال

آما يمكن أن يساعد القياس المباشر لتدفق الوقود، خاصة بالنسبة للوقود الغازي أو السائل وباستخدام  .يكون تحليل الوقود باهظ التكلفة
لجودة، على تحسين مستوى الدقة في حساب انبعاث غاز ثاني أآسيد الكربون بالنسبة للقطاعات التي تستخدم عدادات مضمونة ا

 أن يتم تقييم تمثيل العينة ومدى مالئمة طريقة القياس عند األخذ بعين االعتبار استخدام الممارسة السليمةومن  .عدادات تدفق الوقود هذه
لقياس هي تلك التي قامت منظمات المعايير الرسمية بتطويرها والتي تم اختبارها ميدانًيا لتحديد آما أن أفضل طرق ا .بيانات القياس

  .1، مقتربات جمع البيانات، المجلد 2للمزيد من المعلومات حول استخدام البيانات المعايرة، اطلع على الفصل  .خصائصها الوظيفية

  

ن المصاحبة الستخدام مثل هذه النماذج وأنظمة القياس األمر الذي يملي التحقق يجب مالحظة وجود أنواع إضافية من حاالت عدم التيق
منها بالشكل المناسب، يشمل ذلك مقارنة االستهالك المحسوب للوقود مع إحصائيات الطاقة ومن خالل التقييمات الشاملة لحاالت عدم 

  . 1مجلد  من ال6التيقن واألخطاء الشائعة الخاصة بها، آما هو موضح في الفصل 

ا ألنظمة قياس مقدار الكربون المنبعث في الغازات األخرى دون ثاني أآسيد ا جيًدإذا أجرى القائم على تجميع بيانات الحصر توثيًق
نه إآما  .الكربون أو الغازات غير المؤآسدة، فيمكن أخذها بعين االعتبار في هذا المستوى بالنسبة لمعامالت االنبعاثات الخاصة بالدولة

إذا آانت تقديرات االنبعاث مبنية على أساس أنظمة القياس فستشمل بالفعل  . أن يتم توثيق طريقة أداء ذلكالممارسة السليمةن م
  .فقط) CO2(االنبعاثات المباشرة لغاز ثاني أآسيد الكربون 

  شجرة القرارات العامة : تحديد المستويات 1-3-1-2
، يتوفر للقائم بعملية الحصر خيار تطبيق طرق مختلفة آما هو موضح في المستويات بالنسبة لكل فئة مصدر وغاز احتباس حراري

آما يمكن للقائم بعملية الحصر أن يستخدم مستويات مختلفة بالنسبة لفئات المصدر المختلفة، وذلك وفًقا  .الخاصة بفئة المصدر والغاز
ومدى توفر الموارد وعالقة ذلك بالوقت ) 1 من المجلد 4 في الفصل ة الفئات الرئيسيمقارنة(ألهمية فئة المصدر في المجموع الوطني 
، يلزم وجود البيانات الخاصة باألهمية النسبية التي تم الفئة الرئيسيةومن أجل تحليل  .واأليدي العاملة والنماذج الحديثة والميزانية

   .ائم الحصر السابقة وتحديثها إن لزم األمريمكن الحصول على هذه المعلومات من إحدى قو .حسابها بالفعل لكل فئة مصدر

تنطبق شجرة القرارات بشكل عام على جميع  . شجرة قرارات معممة لتحديد المستويات الخاصة باحتراق الوقود2-1يوضح الشكل 
  .أنشطة االحتراق وعلى جميع الغازات

وقد أصبحت أنظمة القياس  .أنظمة قياس مستمرةا باعتبارهآما يجب اتخاذ أنظمة القياس المشار إليها في شجرة القرارات هذه 
تسمح شجرة القرارات باستخدام  .المستمرة متوفرة على نطاق واسع، وهو ما نتج بشكل جزئي عن الضغط التنظيمي وتجارة االنبعاثات

ستتوفر  .بطة بنفس النشاط المرت1 أو المستوى 2باإلضافة إلى أحد تقديرات المستوى ) 3المستوى (أنظمة قياس االنبعاثات المتاحة 
وبالنسبة  .أنظمة القياس بالشكل األمثل بالنسبة للمصادر الصناعية الكبيرة فقط، وهو ما يعني أنها ستستخدم في االحتراق الثابت فقط

القياس ، خاصة المنبعث من الوقود الغازي أو السائل، يفضل في معظم الحاالت أن تستخدم أنظمة )CO2(لغاز ثاني أآسيد الكربون 
آما  .نه من الممكن استخدام أنظمة قياس المداخن بالنسبة للغازات األخرىإهذه لتحديد محتوى الكربون في الوقود قبل االحتراق، حيث 

  .يمكن الحصول على بيانات أآثر دقة لالنبعاث عند استخدام أنظمة القياس التكديسية مع بعض أنواع الوقود الصلب غير المتجانس

لمفيد جًدا بالنسبة لوسائل النقل البري على وجه الخصوص أن يتم استخدام طريقة تقنية محددة في الطبقة الثانية أو الثالثة وسيكون من ا
ومع ذلك، سيكون آافًيا بدرجة آبيرة بالنسبة لغاز ثاني أآسيد الكربون بشكل  ).CH4(والميثان ) N2O(لتقدير انبعاثات أآسيد النتروز 

وهو ما يعني أن شجرة  . والتي تعتمد على محتوى الكربون بالوقود وآمية الوقود1 الطريقة الخاصة بالمستوى عام أن يتم استخدام
ن نماذج االنبعاث ومناهج التقنية إوحيث  .القرارات المعممة قد تؤدي إلى مناهج مختلفة بالنسبة للغازات المختلفة من نفس فئة المصدر

وقف على المسافة التي تقطعها المرآبة بالكيلومتر بدًال من آمية الوقود المستخدم، فإن التحقق من المحددة بالنسبة للنقل البري قد تت
آما يمكن  . في مثل هذه الحالةالممارسة السليمةاتساق بيانات األنشطة المستخدمة في مثل هذه النماذج وطرق الطبقة األعلى يعتبر من 

تسمح شجرة القرارات للقائم بعملية  .نبعاثات غاز ثاني أآسيد الكربون من وسائل النقل البرياستخدام بيانات مبيعات الوقود هذه لتقدير ا
الحصر باستخدام نماذج حديثة باإلضافة إلى أي منهجية طبقة أخرى، بما في ذلك أنظمة القياس، شريطة أن يكون النموذج متسًقا مع 

ن مبيعات الوقود والمسافة التي قطعتها المرآبة بالكيلومتر، يجب ضبط في حالة اآتشاف وجود تعارض بي .إحصائيات احتراق الوقود
بيانات األنشطة المستخدمة في طريقة التقنية المحددة للتوافق مع إحصائيات مبيعات الوقود، ما لم يتم التأآد عدم دقة إحصائيات مبيعات 

  .الوقود
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  مقدمة: 1الفصل 

  

  وقودشجرة القرارات المعممة لتقدير انبعاثات احتراق ال 2-1الشكل 

 

 

  البداية

هل تتوفر قياسات 
االنبعاثات مع مستوى
مرض من مراقبة 

  الجودة؟

استخدم مقترب 
 الخاص 3المستوى 

 .بالقياسات

هل يتم قياس جميع 
المصادر الفردية في فئة 

  المصدر؟
 نعم  نعم 

  ال

استخدم مقترب 
ص  الخا3المستوى 

بالقياسات باإلضافة 
إلى البيانات المتوفرة

 2ومقترب المستوى 
لمعامالت االنبعاثات 

  .الخاصة بالدولة

هل تتوفر معامالت 
انبعاثات خاصة 

النسبة للجزء بالدولة ب
غير المقاس من الفئة 

 الرئيسية؟

هل يمكن استخدام 
نوع معين من 
الوقود بالنسبة 

 للفئة؟

 نعم  نعم

ال ال

هل ينتمي الجزء غير 
المقاس إلى إحدى 
؟الفئات الرئيسية  

احصل على بيانات  ال
 خاصة بالدولة

 نعم

استخدم مقترب المستوى 
 الخاص بالقياسات 3

باإلضافة إلى البيانات 
المتوفرة ومقترب 

 الخاص 1المستوى 
بمعامالت االنبعاثات 

.االفتراضية   

هل يمكن إعادة التوفيق 
بين استهالك الوقود 
المقدر باستخدام النموذج

وإحصائيات الوقود 
الوطنية أو التحقق منه 
عن طريق مصادر 

  مستقلة؟

 ال
نموذج تقدير هل يوجد 

  نعم تفصيلي في المتناول؟

 ال
استخدم مقترب المستوى

  . الخاص بالنموذج3
  نعم ال

هل تتوفر معامالت 
االنبعاثات الخاصة 

استخدم معامالت   بالدولة؟
االنبعاثات الخاصة 
بالدولة ومقترب 

 المالئم 2المستوى 
  . للبيانات المتوفرة

  نعم
  ال

احصل على البيانات 
  . بالدولةالخاصة

فئة رئيسية؟هل هذه الفئة هي    نعم

استخدم معامالت االنبعاثات 
االفتراضية ومقترب المستوى

  . المالئم للبيانات المتوفرة1
 ال

 

الفئات لمناقشة )  الخاص بالموارد المحدودة2-1-4مع مالحظة القسم " (االختيار المنهجي والفئات الرئيسية "4، الفصل 1نظر المجلد  ا:مالحظة
  .واستخدام شجرات القراراتالرئيسية 
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الطاقة: 2المجلد   
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  العالقة بمقتربات الحصر األخرى 1-3-1-3

 بشأن قوائم الحصر الوطنية لغازات االحتباس الحراري لمساعدة الدول على إعداد واإلبالغ IPCCخطوط التوجيهية للهيئة صممت ال
آما يمكن أن يطلب من بعض الدول تقديم قوائم حصر انبعاثات العديد من الغازات الناتجة  .عن قوائم حصر غازات االحتباس الحراري

الخاصة بلجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ) LRTAP(ويث الهواء عبر الحدود على المدى الطويل عن قطاع الطاقة إلى اتفاقية تل
)UNECE(2.  وقد أقرتUNECE دليل حصر االنبعاثات الخاص بالبرنامج التعاوني لرصد وتقييم االنتقال البعيد المدى لملوثات 

  .لإلبالغ عن الحصر CORINAIR 3/(EMEP)الهواء في أوروبا 

يفي منهج  .حيث يجب على الدول األطراف في اتفاقيات مختلفة أن تتبع إجراءات اإلبالغ المالئمة عند تقديم التقارير إلحدى االتفاقيات
دون المزيد (لحساب المجاميع الوطنية ) UNFCCC( بشروط االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة المتعلقة بالتغير المناخي IPCCالهيئة 

البرنامج /برنامج األوروبي للرصد والتقييمال وتحديد القطاعات التي تحدث بها االنبعاثات، بينما نجد أن منهج) ت المكانيةمن القرارا
هو عبارة عن تقنية تعتمد على وتشمل ) EMEP/CORINAIR( التعاوني لرصد وتقييم انتقال ملوثات الهواء طويلة المدى في أوروبا

   ).مصادر النقطة والمنطقة(التخصيص المكاني لالنبعاثات 

  :لكن يتبع آال النظامين نفس المبادئ األساسية

 ): يأخذ أيًضا االنبعاثات الطبيعية بعين االعتبارCORINAIRن إآما (التغطية الشاملة لالنبعاثات البشرية المنشأ  •

 المجاميع السنوية لفئة المصدر الخاصة باالنبعاثات الوطنية، •

 اثات الناتجة عن استخدام الطاقة وغير الناتجة عن استخدام الطاقة،التمييز بوضوح بين االنبع •

 .الشفافية والتوثيق الكامل، مما يسمح بالتدقيق التفصيلي لبيانات األنشطة وعوامل االنبعاثات •

ج ومناه) IPCC(وقد تحقق نجاًحا ملحوًظا في التوفيق ما بين مناهج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
EMEP/CORINAIR.   ن نظام اإلبالغ الخاص باتفاقية تلويث الهواء عبر الحدود على المدى الطويل إآما)LRTAP ( التابعة للجنة

قد قبل في الوقت الحالي بتقسيم فئة مصدر متوافق بشكل تام مع التقسيم الخاص ) UNECE(األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا 
 ما عادًة ).CRF(وآما هو محدد في اإلطار المشترك لإلبالغ ) UNFCCC(لمتحدة المتعلقة بالتغير المناخي باالتفاقية اإلطارية لألمم ا

وتحدث هذه الفروق فقط في فئات مصدر النقل الخاصة  .تحدث الفروق على مستوى التجميع الخاص ببعض المصادر المحددة فقط
  .فاصيل حول انبعاثات النقل البري المزيد من التUNECE LRTAPبقطاع الطاقة، بينما تتطلب 

 بتطوير المنهج الخاص به بشكل )CORINAIR(التعاوني لرصد وتقييم انتقال ملوثات الهواء طويلة المدى في أوروباالبرنامج وقد قام 
ما في ذلك ، بCORINAIRأآبر ليشمل المزيد من القطاعات واألقسام الفرعية حتى يمكن استخدام قائمة حصر آاملة تابعة لبرنامج 

الهيئة / االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة المعنية بالتغير المناخيتقديرات االنبعاث، إلخراج التقارير في صيغ التبليغ الخاصة بكل من
وقد  . من أجل تقديمها لالتفاقيات ذات الصلةEMEP/CORINAIR أو UNFCCC/IPCC)(الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

  .لضروري إجراء عمليات تصحيح صغرى اعتماًدا على المعلومات المحلية اإلضافية الستيفاء هذه التقارير من أجل تقديمهايكون من ا

 CORINAIRفي الوقت الذي يقوم فيه  .لكن يظل هناك فرق واحد ذو أهمية بين المناهج هو التخصيص المكاني النبعاثات النقل البري
 ما تتبع أآثر البيانات دقة؛ مع األخذ بعين االعتبار عادًة 2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية للهيئة ن إبتطبيق مبدأ اإلقليمية، إال 

 ما تكون بيانات مبيعات الوقود أآثر دقة من حساب المسافات التي عادًة(مبيعات الوقود  .شروط اإلدخال الخاصة بنماذج التبدد الجوي
 هذه، يتوفر للدول التي يوجد بها تفاوت جوهري بين IPCCالخطوط التوجيهية للهيئة  وفي ظل توفر ).قطعتها المرآبة بالكيلومتر

االنبعاثات، آما تم تحديده من خالل مبيعات الوقود أو من استهالآه، خيار تقدير االستهالك الحقيقي واإلبالغ عن االنبعاثات من 
 بين المجاميع الوطنية يجب أن يكون هناك اتساق .من الطبقة األعلىاالستهالك والتجارة على نحو منفصل وباستخدام المناهج المالئمة 

  .ومبيعات الوقود

على  2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية للهيئة ن مع بعضهما بشكل عام في الوقت الحالي، سترآز ان آال المنهجين متوافقإوحيث 
، مع بعض )N2O(وأآسيد النتروز ) CH4(والميثان ) CO2(انبعاثات غازات االحتباس الحراري المباشرة، ثاني أآسيد الكربون 

نها وثيقة الصلة بغازات االحتباس الحراري إ؛ حيث )NMVOCs(النصائح الخاصة بالمرآبات العضوية المتطايرة غير الميثان 
تيجة لتأآسد استخدام الوقود في أغراض أخرى غير توليد الطاقة وإدخاالت غاز ثاني أآسيد الكربون إلى الجو ن(المباشرة 

NMVOCs.(  على المستخدمين الرجوع إلى دليل حصر االنبعاث الخاص ببرنامجEMEP/CORINAIR للتعرف على طرق تقدير 
  .انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير المباشرة وملوثات الهواء األخرى

   االنبعاثات المتطايرة1-3-2
ن منهجيات تقدير إحيث  .يرة لغازات ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النتروزيقدم هذا المجلد منهجيات تقدير االنبعاثات المتطا

ن االنبعاثات إآما  .االنبعاثات المتطايرة من قطاع الطاقة تختلف بشكل آبيرعن تلك المستخدمة بالنسبة الحتراق الوقود األحفوري
                                                           

 بشأن تلويث الهواء عبر الحدود على المدى الطويل، بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية وآندا UNECE دولة في اتفاقية 49تشترك   2
 . مثل روسيا وأرمينيا وجورجيا، وبعض دول أسيا الوسطى مثل آازاخستان وقرغيزستانومعظم الدول األوروبية،

  EEA 2005انظر   3



  مقدمة: 1الفصل 

  

  11-1 الحراري ازات االحتباسر غ بشأن القوائم الوطنية لحص2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال

وفي هذه المرحلة ال تتوفر منهجية  .ن أن يكون هناك ارتباط بين االنبعاثات بشرية المنشأ واستخدام طاقة الحرارة األرضيةآما يمك
االنبعاثات  "3ب1ومع ذلك، إذا آان من الممكن قياس هذه االنبعاثات، فيمكن اإلبالغ عنها في فئة المصدر  .لتقدير هذه االنبعاثات

  ."األخرى من إنتاج الطاقة

  )CO2( احتجاز وتخزين ثاني أآسيد الكربون 1-3-3
ن آميات آبيرة من انبعاثات غاز ثاني أآسيد الكربون التي يجب تجنبها من أجل تحقيق نوًعا من وسيشهد القرن الحادي والعشر

ا سيكون احتجاز وتخزين ثاني آم .IPCCاالستقرار في ترآيز غاز االحتباس الحراري بالجو، وذلك وفًقا للتقرير التقييمي الثالث لهيئة 
هو أحد الخيارات في حافظة التدابير الالزمة لخلق نوًعا من االستقرار في ترآيزات غاز االحتباس الحراري ) CCS(أآسيد الكربون 

 الكربون  من هذا المجلد نظرة عامة على نظام احتجاز وتخزين ثاني أآسيد5يقدم الفصل . مع االستمرار في استخدام الوقود األحفوري
)CO2 ( ويوفر طرق تقدير االنبعاث الخاصة باحتجاز ونقل وحقن ثاني أآسيد الكربون)CO2 (نه من إآما  .وتخزينه في باطن األرض

  .سلوب متكامل ومتسق في جميع جوانب قطاع الطاقة بإCCS بالنسبة للقائم بعملية الحصر أن يتأآد من معالجة نظام الممارسة السليمة

  جمع البيانات موضوعات 1-4

   بيانات األنشطة1-4-1
نه يلزم وجود إآما  .1تكفي هذه البيانات ألداء تحليل المستوى  .تمثل بيانات األنشطة في قطاع الطاقة الكميات الدقيقة للوقود المحترق

   .بيانات إضافية حول خصائص الوقود والتقنيات المستخدمة في االحتراق في مناهج الطبقة األعلى 

  :يقدم هذا القسم الجوانب التالية .الشفافية والقابلية للمقارنة، يلزم استخدام برنامج تصنيف متسق ألنواع الوقودولضمان 

 تعريفات األنواع المختلفة من الوقود -1

 الوحدات التي يجب تسجيل بيانات األنشطة بها -2

 دليل المصادر الممكنة لبيانات األنشطة -3

 زمنيةدليل اتساق المتسلسلة ال -4

   .IEA(4(الخاص بالوآالة الدولية للطاقة " دليل إحصائيات الطاقة"يوجد شرح توضيحيي إلحصائيات وأرصدة الطاقة في 

   تعريفات الوقود1-4-1-1
من الضروري أن تكون هناك مسميات وتعريفات مشترآة خاصة بالوقود حتى يتثنى للدول أن تقدم وصًفا لالنبعاثات الناتجة عن 

تستخدم هذه التعريفات  ).IEA(فيما يلي قائمة بأنواع الوقود وفًقا لتعريفات الوآالة الدولية للطاقة  .راق الوقود بشكل متسقأنشطة احت
  .2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية للهيئة في 
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  1-1 الجدول
 2006 لعام IPCC للهيئة التوجيهية الخطوط في المستخدمة الوقود أنواع تعريفات

 التعليقـات لغة العربيةالوصف بال

 )الزيت الخام والمنتجات البترولية(وقود سائل 

 
 الزيت الخام

الزيت الخام هو عبارة عن زيت تعديني يتكون من خليط من الهيدروآربونات ذات األصول الطبيعية، وهو
سوائل (لحقلية يشمل أيًضا المكثفات ا .يتفاوت ما بين اللونين األصفر واألسود وذو آثافة ولزوجة متغيرة

 .التي يتم استعادتها من الهيدروآربونات الغازية في منشآت الفصل الحقلي) الفصل

ويمكن حرقها بشكل مباشر أو تكريرها إلى منتجات  .هي مادة شبيهة بالقطران توجد بشكل طبيعي في فنزويال األوريملشن
 .بترولية خفيفة

طب

سوائل الغاز الطبيعي 
(NGLs) 

يعي هي المواد الهيدروآربونية السائلة أو المسالة التي تنتج عن تصنيع وتنقية وتثبيت الغاز سوائل الغاز ال
وهي تمثل نسب الغاز الطبيعي التي تم استرجاعها في صورة سوائل في أجهزة الفرز أو المنشآت  .الطبيعي

على، اإليثان والبروبان تشمل سوائل الغاز الطبيعي، وال تقتصر  .الحقلية أو مصانع معالجة الغاز الطبيعي
آما يمكن أن تحتوي أيًضا على آميات ضئيلة من المواد غير  .والبوتان والبينتان والبنزين الطبيعي والمكثفات

 .الهيدروآربونية

 

بنزين 
 المحرآات

هو زيت هيدروآربوني خفيف يستخدم في محرآات االحتراق الداخلية مثل محرآات المرآبات، باستثناء
درجة مئوية وهو ° 215إلى ° 35يتقطر بنزين المحرآات في مستوى درجة حرارة من  .آات الطائراتمحر

يمكن أن يحتوي بنزين المحرآات على مواد  .يستخدم آوقود في محرآات اإلشعال بالشرر بالمرآبات األرضية
تتراثيل  (TEL إضافية ومواد مشبعة باألآسجين ومحسنات األوآتان، بما في ذلك مرآبات الرصاص مثل

  ).تتراميثيل الرصاص (TMLو) الرصاص

بنزين  
محرآات 
 الطائرات

بنزين محرآات الطائرات هو عبارة عن ُقطارات محرآات مصنعة خصيًصا لالستخدام في محرآات الطائرات
ة درجة مئوية ونطاق تقطير عاد° 60-ذات المكابس، وهو يتميز برقم أوآتان مناسب للمحرك ونقطة تجمد عن 

ين .درجة مئوية° 180إلى ° 30ما تكون في الحدود من 
نز
الب

 

بنزين 
المحرآات 

 النفاثة

فهي تتقطر  .يشمل ذلك جميع الزيوت الهيدروآربونية الخفيفة المستخدمة في وحدات الطاقة التربينية بالطائرات
آيروسين يمكن الحصول عليها عن طريق مزج األنواع  .درجة مئوية° 250و° 100في درجة حرارة ما بين 

 في المائة من الحجم الكلي، وعلى ضغط 25والبنزين أو المواد النفطية بحيث ال يزيد المحتوي األروماتي عن 
يمكن استخدام المواد اإلضافية لتحسين ثبات الوقود وقدرته  . آيلو بسكال6-20 و7-13بخار يتراوح ما بين 

 .على االشتعال

آيروسين المحرآات 
 النفاثة

وهو يتميز بنفس الخصائص التقطيرية  .لوسيط المقطر في وحدات الطاقة التربينية بالطائراتيستخدم هذا ا
° 250درجة مئوية، لكن ال يكون أعلى من ° 300و° 150ما بين (ونفس نقطة الوميض الخاصة بالكيروسين 

يحددها ) لتجمدمثل نقطة ا(باإلضافة إلى ذلك، فهو يتميز بمواصفات خاصة  ).درجة مئوية في معظم الحاالت
 ).IATA(االتحاد الدولي للنقل الجوي 

وهو  .زيت الديزل/ قابلية للتطاير ما بين البنزين والغازا وذا متقطر ومكرًرا بترولًيايشكل الكيروسين وسيًط أنواع آيروسين أخرى
 . درجة مئوية300º و150ºزيت متوسط يتقطر ما بين 

 .لصخر الزيتيهو زيت تعديني مستخرج من ا الزيت الصخري

لثقيل

 الديزل/زيت الغاز

يمكن الحصول على زيوت الغاز من الجزء األدنى للتقطر  .يشمل زيت الغاز أو الديزل زيوت الغاز ا
الجوي للزيت الخام، بينما يمكن الحصول على زيوت الغازات الثقيلة عن طريق إعادة التقطير التفريغي لبقايا 

آما  .درجة مئوية° 380و° 180الديزل في مستوى درجة حرارة ما بين /يتقطر زيت الغاز .التقطير الجوي
السيارات والشاحنات (هو زيت الديزل الخاص بإشعال ضغط الديزل  .تتوفر العديد من الدرجات وفًقا لالستخدام

، وهو زيت تسخين خفيف لالستخدامات الصناعية والتجارية؛ باإلضافة إلى زيوت الغاز )وغيرها...والغواصات
درجة مئوية ° 540و° 380األخرى التي تشمل زيوت الغاز الثقيلة التي تتقطر في درجة حرارة ما بين 

 .وتستخدم آمواد أولية بتروآيماوية

ير

 زيت الوقود المتبقي

وهي تشمل جميع زيوت الوقود المتبقية، بما  .هذا العنوان خاص بتعريف الزيوت التي تتكون منها بقايا التقط
° 80عند ) cStسنتي ستوك 10 (2 سم0.1تزيد لزوجتها الحرآية عن  .لتي تم تحضيرها بالمزجفي ذلك تلك ا
 آج 0.90درجة مئوية، وآذلك تزيد آثافتها عن ° 50دائًما ما تزيد نقطة الوميض الخاصة بها عن  .درجة مئوية

 .لتر/

 الغازات البترولية المسالة
برافين، ويتم استخالصها من عمليات التكرير ومصانع تثبيت هي جزء الهيدروآربونات الخفيفة من متسلسلة ال

أو مرآب من ) C4H10(والبيوتان ) C3H8(الزيت الخام ومصانع معالجة الغاز الطبيعي لتكوين البروبان 
 .آما تتم إسالتها بشكل طبيعي بالضغط للنقل أو التخزين. االثنين مًعا
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  13-1 الحراري ازات االحتباسر غ بشأن القوائم الوطنية لحص2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال

  )تابع( 1-1 الجدول
 2006 لعام IPCC للهيئة التوجيهية الخطوط في ستخدمةالم الوقود أنواع تعريفات

 التعليقـات الوصف باللغة العربية

 )الزيت الخام والمنتجات البترولية(وقود سائل 

وهو غاز بارافيني عديم اللون  ).C2H6(اإلثان هو مادة هيدروآربونية غازية طبيعية ذات متسلسلة متصلة   اإليثان
 .تيارات الغاز بمعامل التكريريستخلص من الغاز الطبيعي و

 النفتا

أو ) مثل تصنيع اإلثيلين أو المنتجات العطرية(النفتا هي مادة أولية مخصصة إما للصناعات البتروآيماوية 
في معامل ) تشابه في الترآيب واختالف في الخواص(إلنتاج البنزين عن طريق التحويل أو اإليسومرية 

درجة مئوية أو آجزء ° 210و° 30درجة حرارة نطاق تقطير تتراوح ما بين تتكون مادة النفتا في  .التكرير
 .من هذا النطاق

 )البيتومين(القار 

هو مادة هيدروآربونية صلبة أو شبه صلبة أو لزجة ذات بنية شبه سائلة، اللون ما بين البني واألسود، يمكن 
عادة ما يعرف  .اغي للزيت من التقطير الجويالحصول عليه من بقايا تقطير الزيت الخام وبقايا التقطير الفر

تشمل هذه الفئة القار المسال  .القار باسم األسفلت وهو يستخدم بشكل أساسي في رصف الطرق وعزل المواد
 .والمستخلص

 زيوت التشحيم

زيوت التشحيم هي عبارة عن منتجات هيدروآربونية تستخلص من المواد المقطرة أو البقايا؛ وهي تستخدم 
تشمل هذه الفئة جميع الدرجات النهائية من زيت  .كل أساسي لتخفيف االحتكاك بين أسطح المحاملبش

التشحيم، من زيت عمود الدوران إلى زيت السلندر، وتلك المستخدمة في الشحومات، بما في ذلك زيوت 
 .المحرآات وجميع درجات زيت التشحيم من احتياطيات األساس

 آوك النفط

نه البقايا السوداء الصلبة التي يمكن الحصول عليها أساًسا عن طريق تكسير وآربنة  على إيعرف آوك النفط
المواد األولية المشتقة من النفط وعن طريق تفريغ القيعان ومن القار والزفت المستخدم في عمليات مثل 

ويحتوي على )  المائة في95 إلى 90من (وهو يتكون أساًسا من الكربون  .التفحيم المؤخر أو التفحيم السائل
يستخدم مادة أولية في أفران الكوك المستخدمة في صناعة الصلب، وألغراض  .نسبة ضئيلة من الرماد

" الكوك األخضر"أهم درجتين منه هما  .ية وصناعة الكيماوياتائالتسخين، وفي صناعة األقطاب الكهرب
الذي يترسب على الوسيط أثناء عمليات " يالكوك الوسيط"آما تشمل هذه الفئة أيًضا  ".الكوك المكربن"و

 .هذا النوع من الكوك غير قابل لالستعادة ودائًما ما يتم حرقه آوقود تكرير :التكرير

 مواد التكرير األولية

المادة األولية بمعمل التكرير هي عبارة عن منتج أو مجموعة من المنتجات المشتقة من الزيت الخام 
آما يتم تحويلها إلى  .جة أآثر من آونها مخصصة للمزج في صناعة التكريروالمخصصة للمزيد من المعال

يشمل هذا التعريف المنتجات النهائية المستوردة لالستخدام  .أو منتج نهائي/مكون واحد أو أآثر من مكون و
 .في عملية التكرير باإلضافة إلى المنتجات المعادة من صناعة البتروآيماويات إلى صناعة التكرير

 غاز التكرير
نه غاز غير قابل للتكثيف يتم استخالصه أثناء عملية تقطير الزيت الخام أو معالجة إيعرف غاز التكرير على 

وهو يتكون أساًسا من الهيدروجين والميثان واإليثان  .في معامل التكرير) مثل التكسير(منتجات الزيت 
 . من صناعة البتروآيمياوياتآما يشمل أيًضا الغازات المعادة .واألولفين

 الشمع

هذه المواد الشمعية هي عبارة عن بقايا  ).CnH2n+2مع الترآيبة العامة (الهيدروآربونات األليفاتية المشبعة 
دد جزيئات الكربون مستخلصة أثناء عملية إزالة الشمع من زيوت التشحيم، وهي ذات بنية بلورية ويزيد ع

° 45ها الرئيسية أنها عديمة اللون والرائحة ونصف شفافة ونقطة ذوبانها عند من خصائص. جزيًئا12فيها عن 
 . درجة مئوية

الُقطارات 
البيضاء 

والقطارات 
 الصناعية

SBP 

 هي عبارة عن وسائط مقطرة مكررة ذات نطاق تقطيري SBPالُقطارات البيضاء والقطارات الصناعية 
تتقطر الزيوت  ):SBP(الُقطارات الصناعية ) 1 :رعية آالتاليتنقسم إلى أقسام ف .خاص بالنفط أو الكيروسين

 في المائة من الحجم 90 في المائة و5درجة مئوية وبفرق في درجة الحرارة ° 200و° 30الخفيفة فيما بين 
 هو زيت خفيف ذو فاصل SBPبمعنى أخر،  .درجة مئوية° 60آنقاط تقطير، بما في ذلك الفاقد، ال يزيد عن 

 درجات من الُقطارات الصناعية وفًقا لوضع 8 إلى 7توجد من  . الخاص بُقطارات المحرآاتأضيف من ذلك
° 30ُقطارات صناعية ذات نقطة وميض أعلى من  :الُقطارات البيضاء) 2فاصل نطاق التقطير المحدد أعاله 

 .ويةدرجة مئ° 200إلى ° 135يتراوح نطاق التقطير الخاص بالُقطارات البيضاء من  .درجة مئوية

رى
أخ

ت 
يو
ز

 

منتجات 
 بترولية أخرى

ن هذه الفئة تشمل أيًضا إآما  .القطران والكبريت والشحم :تشمل المنتجات البترولية غير المصنفة أعاله، مثل
المنتجة في معامل ) مثل البروبيلين(واألولفين ") البنزين والتولوين والزيلين "BTXمثل (المواد العطرية 

 .التكرير
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  )تابع( 1-1 الجدول
  2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية للهيئة عريفات أنواع الوقود المستخدمة في ت

  التعليقـات  الوصف باللغة العربية

  )الفحم والمنتجات الفحمية(وقود صلب 

منزلية

 فحم اإلنثراسيت

وهو يحتوي بشكل عام على  .فحم اإلنثراسيت هو فحم عالي الدرجة يستخدم في التطبيقات الصناعية وال
 ). في المائة تقريًبا آربون متبلور90( من الكربون  في المائة من المواد المتطايرة وذو محتوى عاٍل10ل من أق

في قاعدة ) آج / آيلو سعر حراري5 700(آج / آيلو جول23 865تبلغ قيمته الحرارية اإلجمالية ما يزيد عن 
 .خالية من الرماد لكن رطبة

 فحم الكوك
من نوعية تسمح بإنتاج فحم آوك مناسب لتدعيم شحن الفرن ) البيتوميني(فحم القاري المقصود بفحم آوك هو ال

في ) آج / آيلو سعر حراري5 700(آج / آيلو جول23 865تبلغ قيمته الحرارية اإلجمالية ما يزيد عن  .العالي
 .قاعدة خالية من الرماد لكن رطبة

أنواع أخرى من الفحم 
 )البيتوميني(القاري 

واع الفحم القاري األخرى ألغراض زيادة البخار وهي تشمل جميع أنواع الفحم القاري التي ال يشملها تستخدم أن
)  في المائة10أآثر من ( من المواد المتطايرة أآثر من اإلنثراسيت إنها تتميز بمحتوى عاٍلآما  .فحم الكوك

تبلغ قيمته الحرارية اإلجمالية ما يزيد  ). في المائة من الكربون المتبلور90أقل من (ومحتوى أقل من الكربون 
  .في قاعدة خالية من الرماد لكن رطبة) آج / آيلو سعر حراري5 700(آج / آيلو جول23 865عن 

الية ما بين  الفحم شبه القاري 
 )البيتوميني(

 آيلو 4 165(آج / آيلو جول17 435أنواع من الفحم غير المتكتل تتراوح قيمتها الحرارية اإلجم
 31وتحتوي على ما يزيد عن ) آج / آيلو سعر حراري5 700(آج / آيلو جول23 865و) آج / حراريسعر

 .في المائة من المواد المتطايرة في قاعدة جافة خالية من المعادن

قل من 
 فحم اللجنايت

و  آيل17 435فحم اللجنايت أو الفحم البني هو نوع من الفحم غير المتكتل ذو قيمة حرارية إجمالية أ
 في المائة من المواد المتطايرة في 31ويحتوي على ما يزيد عن ) آج / آيلو سعر حراري4 165(آج /جول

 .قاعدة جافة خالية من المعادن

صلبة 

 الصخر الزيتي ورمل القار

الصخر الزيتي هو صخر غير عضوي وغير مسامي يحتوي على آميات متنوعة من المواد العضوية ال
ونات، باإلضافة إلى مجموعة من المنتجات الصلبة، عند تعريضها للتكسير الحراري التي تنتج الهيدروآرب

الصخور الكربونية (ن المقصود برمل القار هو الرمل إآما  ).تسخين الصخور على درجة حرارة عالية(
ر أو الذي يوجد في الطبيعة مختلًطا بالزيت الخام اللزج الذي يعرف في بعض األحيان باسم القا) المسامية
 .ونتيجة للزوجته العالية، ال يمكن استعادة هذا النوع من الزيت من خالل طرق االستعادة التقليدية .البيتومين

ي  هي عبارة عن وقود مرآب يتم تصنيعه من الفحم البني أو فحم اللجنايت من خالل ) BKB(قوالب الفحم البن قوالب الفحم البني
 .يشمل ذلك غبار ورماد فحم اللجنايت .لضغطعملية القولبة تحت مستوى عالي من ا

وعلى ذلك فإن آمية ما  .الوقود المعلق هو وقود مرآب يصنع من رماد الفحم الصلب باإلضافة إلى الوقود المعلق عامل تثبيت
 .هو منتج من وقود معلق قد تكون أآثر قليًال من الكمية الفعلية للفحم المستهلك في عملية التحويل

 على 

فرن الكوك آوك 
 وآوك اللجنايت

آوك فرن الكوك هو المنتج الصلب الذي يمكن الحصول عليه عن طريق آربنة الفحم، خاصة فحم آوك،
يشمل أيًضا وقود شبه  .نه يحتوي على نسبة منخفضة من الرطوبة والمواد المتطايرةإآما  .درجة حرارة عالية

 آربنة الفحم على مستوى منخفض من درجة الحرارة، وآوك الكوك والمنتج الصلب الذي يتم الحصول عليه من
آما يعرف آوك  .اللجنايت، ووقود شبه الكوك المصنع من اللجنايت أو الفحم البني، ووهج الكوك وآوك المسابك

وك .فرن الكوك أيًضا باسم الكوك التعديني
الك

 

آما  . إنتاج الغاز المنزلي في مصانع الغازآوك الغاز هو عبارة عن منتج ثانوي من الكوك الصلب يستخدم آوك الغاز في
 .يستخدم آوك الغاز في أغراض التسخين

وميني
 قار الفحم

قار الفحم هو المنتج الثانوي السائل لعملية تقطير الفحم  .ينتج عن التقطير اإلتالفي للفحم القاري أو البت
أآبر للحصول على منتجات عضوية آما يمكن تقطير قار الفحم بشكل  .بغرض تصنيع الكوك في أفران الكوك

 .يتم اإلبالغ عنها آمواد أولية خاصة بصناعة البتروآيماويات) مثل البنزين والتولوين والنفتالين(مختلفة 

لغ

 غاز مصانع الغاز

رض يشمل غاز مصانع الغاز جميع أنواع الغاز المنتجة في المنشآت العامة أو المصانع الخاصة التي يكون ا
بما في ذلك الغاز المنتج في (وهو يشمل الغاز المصنع بالكربنة  .األساسي منها هو تصنيع ونقل وتوزيع الغاز

، والتحويل الكلي إلى غاز مع أو بدون التشبع بمنتجات )أفران الكوك والمحول إلى غاز خاص بمصانع الغاز
، وعن طريق التحسين والخلط البسيط )رهوغي...وزيت الوقود المتبقي) LPG(غاز البترول المسال (الغاز 

 .يشمل الغاز الطبيعي المخلوط الموزع عبر شبكات الغاز الطبيعي .أو الهواء/للغازات و

 لعملية تصنيع آوك فرن الكوك المستخدم في إنتاج الحديد ا ثانوًيامنتًجباعتباره يستخلص غاز فرن الكوك  غاز فرن الكوك
تقة .والفوالذ

مش
 ال
ت
زا
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ا

 

 يغاز الفرن العال
آما يتم استعادته  .يتم إنتاج غاز الفرن العالي أثناء احتراق الكوك في األفران العالية بمصانع الحديد والفوالذ

 بشكل جزئي في المصانع وآذلك في عمليات صناعة الفوالذ أو في محطات الوقود المجهزة اوقوًدمه واستخدا
 .بالوسائل الالزمة لحرقه
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  )تابع( 1-1 الجدول
  2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية للهيئة عريفات أنواع الوقود المستخدمة في ت

  التعليقـات  الوصف باللغة العربية

غاز فوالذ الفرن 
 األآسجيني 

يتم استخالص غاز فوالذ الفرن األآسجيني آمنتج ثانوي لعملية إنتاج الفوالذ في الفرن األآسجيني وتتم استعادته 
 BOSأو غاز ) منخفض الكثافة (LDآما يعرف الغاز أيًضا باسم الغاز المحول أو غاز  .عند الخروج من الفرن

 ).صناعة الفوالذ األساسية باألآسجين(

  )غاز طبيعي(غاز 

 لغاز الطبيعيا

آما يستخدم في بعض األحيان لإلشارة إلى الغاز المنزلي (يشمل الغاز الطبيعي أنواع الغاز الطبيعي الممزوج 
، وهو غاز ذو قيمة حرارية عالية يستخرج في صورة غاز طبيعي ممتزجًَا مع الغازات )أو الغاز المدني

مثل (يعه في العادة عبر شبكة أنابيب الغاز الطبيعي األخرى المشتقة من المنتجات الرئيسية األخرى ويتم توز
آما أن الغاز الطبيعي الممزوج يشمل الغاز الطبيعي البديل، وهو غاز ذو قيمة حرارية  ).ميثان طبقات الفحم

عالية يصنع عن طريق التحويل الكيميائي للوقود األحفوري الهيدروآربوني حيث تكون المواد األولية الرئيسة 
 .الغاز الطبيعي والفحم والزيت والصخر الزيتي :آالتالي

  أنواع أخرى من الوقود األحفوري

جزء (النفايات البلدية 
 )الكتلة غير الحيوية

يشمل جزء الكتلة غير الحيوية من النفايات البلدية النفايات الناتجة من المنازل والمصانع والمستشفيات وقطاع 
ن هذا النوع يشمل جزء إحيث  .عينة وتستخدم ألغراض توليد الطاقةالخدمات والتي يتم حرقها في تجهيزات م
 .الوقود غير القابل للتحلل بفعل البكتريا فقط

 ما يكون ذلك يتم حرقها بشكل مباشر، عادًة) مثل اإلطارات(تتكون النفايات الصناعية من منتجات صلبة وسائلة  النفايات الصناعية
 .أو الطاقة وال يتم اإلبالغ عنها آكتلة حيوية/وفي مصانع متخصصة، إلنتاج الحرارة 

  .يتم حرقها إلنتاج الحرارة) مثل نفايات زيوت التشحيم(زيوت النفايات هي زيوت مستخدمة  زيوت النفايات

 الخث

  5الخث 
 

مواد رسوبية لينة، مسامية أو مضغوطة، قابلة لالحتراق هي عبارة عن ترسبات من أصل نباتي تشمل المواد 
، وهي سهلة القطع ) في المائة منها في حالة رطبة90ما يزيد عن (خشبية التي تحتوي على قدر آبير من الماء ال

ال يشمل ذلك الخث المستخدم  .ويمكن أن تحتوي على قطع أآثر صالبة يتفاوت لونها ما بين البني الداآن والفاتح
 .في أغراض أخرى غير توليد الطاقة

  الكتلة الحيوية

الخشب 
 ونفاياته

تشمل هذه الفئة أيًضا الخشب المستخدم إلنتاج الفحم  .يتم حرق الخشب ونفاياته بشكل مباشر لتوليد الطاقة
حيث يؤدي ذلك إلى االزدواجية في الحساب آلن الفحم (الكربوني، لكن ال تشمل اإلنتاج الفعلي للفحم الكربوني 

 ).الكربوني هو منتج ثانوي

حاليل م
الكبريتيت 

السائل (
 )األسود

محاليل الكبريتيت هي عبارة عن سائل قلوي مستخدم يأتي من الهاضمات المستخدمة في إنتاج الكبريتيت أو 
المنزوع من ) الخشبين(عجينة آربونات الصوديوم أثناء تصنيع الورق، حيث يأخذ محتوى الطاقة من اللجنين 

 في المائة من المواد الصلبة 70 و65لنوع من الوقود على ما يتراوح بين  ما يحتوي هذا اعادًة. عجينة الخشب
 .في حالته المرآزة

الكتل الحيوية 
 األولية الصلبة

 بشكل مباشر والتي ال تكون اتشمل الكتل الحيوية الصلبة الرئيسية األخرى المواد النباتية المستخدمة وقوًد
يشمل ذلك النفايات النباتية والمواد أو  . في محاليل الكبريتيتمضمنة بالفعل مع الخشب أو نفايات الخشب أو

آما تشمل هذه الفئة اإلدخاالت غير الخشبية في إنتاج الفحم الكربوني  .النفايات الحيوانية والكتل الحيوية األخرى
 .يوي، لكن يجب استثناء المواد األولية األخرى المستخدمة في إنتاج الوقود الح)مثل قشور جوز الهند(
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يتم حرق الفحم الكربوني حيث تشمل الطاقة البقايا الصلبة لعملية التقطير اإلتالفي والتكسير الحراري للخشب  الفحم الكربوني
 .والمواد النباتية األخرى

 

 

                                                           
خث ال يعتبر وقود أحفوري بالشكل المعروف، إال أن انبعاث غاز االحتباس الحراري الخاصة به قد تم توضيحها في على الرغم من أن ال  5

; Nilsson and Nilsson ,2004 ;Uppenberg et al. ,2001(دراسات دورة الحياة لمقارنتها مع انبعاثات الوقود األحفوري 
Savolainen et al. ,1994(اثات غاز ثاني أآسيد الكربون الناتجة عن احتراق الخث مضمنة في االنبعاثات الوطنية مع  وبناًء عليه فإن انبع

 .اإلشارة إلى الوقود األحفوري



الطاقة: 2المجلد   
 

 الحراري ازات االحتباسر غ بشأن القوائم الوطنية لحص2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال  1-16

  )تابع( 1-1 الجدول
 2006 لعام IPCC للهيئة التوجيهية الخطوط في المستخدمة الوقود أنواع تعريفات

 التعليقـات العربيةالوصف باللغة 

يشمل البنزين الحيوي جزء الوقود المرتبط بكميات الوقود الحيوي وليس بالحجم اإلجمالي للسوائل التي  البنزين الحيوي
أو /اإلثانول المنتج من الكتلة الحيوية و(تشمل هذه الفئة اإلثانول الحيوي  .يتم مزج الوقود الحيوي بها

الميثانول المنتج من الكتلة الحيوية (، والميثانول الحيوي )قابل للتحلل بفعل البكتريا من النفاياتالجزء ال
إثيل ثالثي بوتيل األثير المنتج في ( الحيوي ETBEو) أو الجزء القابل للتحلل بفعل البكتريا من النفايات/و

 47 ا حيوًياجم التي تحتسب وقوًد الحيوي المئوية من الحETBEتبلغ نسبة  :قاعدة من اإلثانول الحيوي
تبلغ نسبة  :الميثيل ثالثي بوتيل األثير المنتج في قاعدة من اإلثانول الحيوي( الحيوي MTBEو) في المائة
MTBEفي المائة36 ا حيوًيا الحيوي المئوية من الحجم التي تحتسب وقوًد .  

بكميات الوقود الحيوي وليس بالحجم اإلجمالي للسوائل يشمل الديزل الحيوي فقط جزء الوقود المرتبط  الديزل الحيوي
الميثيل إستر المنتج من الزيت النباتي (ه الفئة الديزل الحيوي تشمل هذ .التي يتم مزج الوقود الحيوي بها

ثنائي الميثيل إثر المنتج من الكتلة (وثاني ميثيل األثير الحيوي ) أو الحيواني الذي يحمل خصائص الديزل
زيت (والزيت الحيوي البارد المضغوط ) فيشر تروبش منتج من الكتلة الحيوية(والفيشر تروبش ) الحيوية

وجميع أنواع الوقود السائل األخرى ) من البذور الزيتية من خالل عملية المعالجة الميكانيكية فقطمنتج 
 .المضافة إلى زيت ديزل المرآبات أو الممزوجة معه أو المستخدمة بشكل مباشر في نفس صورته

ئل
سا
 ال
وي
حي
 ال
ود
وق
ال

 

أنواع أخرى من 
 الوقود الحيوي

 .حيوي أو الديزل الحيويهي أنواع أخرى من الوقود الحيوي ال يشملها البنزين ال

غازات حفر 
 طمر النفايات

 للكتلة الحيوية والنفايات الصلبة في حفر هوائيغاز حفر طمر النفايات هو غاز مشتق من التخمر الال
 .أو الطاقة/طمر النفايات التي يتم حرقها إلنتاج الحرارة و

 للكتلة الحيوية والنفايات الصلبة للصرف الصحي وروث هوائيخمر الالغاز الخبث هو غاز مشتق من الت غاز الخبث
 .أو الطاقة/الحيوانات والتي يتم حرقها إلنتاج الحرارة و

از
للغ

ية 
يو
لح
ة ا
كتل
ال

 

غازات حيوية 
 أخرى

 .غازات حيوية أخرى ال يشملها غاز حفر طمر النفايات أو غاز الخبث

رى 
اع
نو
أ

د 
ن ا
م

ير 
غ

ري
فو
ألح
 ا

أخ
 

قو
لو

النفايات البلدية 
لكتلة جزء ا(

)الحيوية  

يشمل جزء الكتلة الحيوية من النفايات البلدية النفايات الناتجة من المنازل والمصانع والمستشفيات وقطاع 
يشمل هذا النوع جزء  .الخدمات والتي يتم حرقها في تجهيزات معينة وتستخدم ألغراض توليد الطاقة

 .الوقود القابل للتحلل بفعل البكتريا فقط

 

  يل وحدات الطاقة تحو1-4-1-2
يعرف إنتاج واستهالك أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية في إحصائيات الطاقة ومجموعات بيانات الطاقة األخرى في صورة 

لكن يلزم التعرف على القيم الحرارية من أجل تحويل هذه البيانات إلى وحدات عامة  .وحدات فيزيائية، مثل الطن أو المتر المكعب
تستخدم هذه  .فلتحويل وحدة الطن إلى وحدات طاقة، تكون في هذه الحالة التيرا جول، يلزم وجود قيم حرارية .مثل الجولللطاقة 

 SIأو وحدات ) النظام الدولي للوحدات (SIالذي يعبر عنها في صيغة وحدات ) NCVs(الخطوط التوجيهية القيم الحرارية الصافية 
يتمثل وجه  ).GCV(آما تستخدم بعض مكاتب اإلحصاء القيم الحرارية اإلجمالية  ). جرامميجا/تيرا جول "TJ/Mgمثل (متعددة 

في حرارة تبخر الماء الكامنة التي تنتج عن احتراق ) GCV(والقيم الحرارية اإلجمالية ) NCV(االختالف بين القيم الحرارية الصافية 
 في المائة تقريًبا من القيمة الحرارية اإلجمالية 5أقل بنسبة ) NCV(الصافية ومع استخدام الفحم والزيت، تكون القيمة الحرارية  .الوقود

)GCV ( أدناه 1-1يوضح المربع  . في المائة10لمعظم أشكال الغاز الطبيعي والمصنع، آما أن القيمة الحرارية الصافية أقل بنسبة 
بالنسبة للتحويل االفتراضي  ).والهيدروجين واألآسجينمحتويات الرطوبة (حساًبا لمقدار التحول في حالة معرفة خصائص الوقود 

لوقود الكتلة الحيوية من القيمة الحرارية الصافية إلى القيمة الحرارية اإلجمالية، خاصة بالنسبة للقشور والخشب ونفاياته، يمكن 
ق التي تكون متاحة على موقع الحصول عليها من خالل األدوات الحسابية لغاز االحتباس الحراري الخاصة بعجينة الورق والور

  .6 لغاز االحتباس الحراريWRI/WBCSDالويب الخاص ببروتوآول 

للمزيد من المعلومات  .يجب على الدول أن تتبع نفس هذا األسلوب لتحديد القيمة الحرارية اإلجمالية الخاصة بها إذا آانت مستخدمة
الخاص ) OECD/IEA, 2004(الرجوع إلى دليل إحصائيات الطاقة حول هذا الموضوع وآيفية التحول من قيمة إلى أخرى، يرجى 

   .بالوآالة الدولية للطاقة

  

                                                           
تموز / يوليو8، 1.1األدوات الحسابية لتقدير انبعاثات غاز االحتباس الحراري من مصانع عجينة الورق والورق، اإلصدار  "9انظر صفحة   6

 MTYwNjQ=id&d=type?asp.getTarget/includes/org.ghgprotocol.www://http على 9ع على صفحة ، يمكنك االطال"2005

http://www.ghgprotocol.org/includes/getTarget.asp?type=d&id=MTYwNjQ
http://www.ghgprotocol.org/includes/getTarget.asp?type=d&id=MTYwNjQ


  مقدمة: 1الفصل 

  

  17-1 الحراري ازات االحتباسر غ بشأن القوائم الوطنية لحص2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال

 1-1 المربع
  الصافية القيم من/إلى اإلجمالية القيم إلى/من التحويل

  )GJ/tonne(طن / جيجا جولMJ/kg = 1 1 ميجا جول لكل آيلوجرام؛ – MJ/kg :الوحدات 

  .القيمة الحرارية في الظروف المعملية) HHV" (القيمة األعلى للتسخين"أو ) GCV(يقصد بالقيمة الحرارية اإلجمالية 

يتمثل  .هي القيمة الحرارية النافعة في غاليات المصانع) LHV" (القيمة األدنى للتسخين"أو ) NCV(القيمة الحرارية الصافية 
  .الفرق بينهما بشكل جوهري في الحرارة الكامنة لبخار الماء الناتج

 ):MJ/kg(آج /بالميجا جول) لألرقام المستلمة* ووفًقا ISOبالنسبة ل(القيمة اإلجمالية أو الصافية تحويل 
  YMHCVGrossCVNet 008.00245.0212.0 −−−=

 مستوى األآسجين بالنسبة المئوية Y مستوى الهيدروجين بالنسبة المئوية، وH مستوى الرطوبة بالنسبة المئوية، وMحيث تمثل 
بما في ذلك (آما تم استالمها ) ب الكربون والهيدروجين واألآسجين والنيتروجين والكبريتنقًال عن أحدث تحليل لتحديد نس(

  ).على سبيل المثال) TM(الرطوبة الكلية 

، حيث توجد )http://www.worldcoal.org/pages/content/index.asp?PageID=190(معهد الفحم العالمي  :المصدر
  .المزيد من التفاصيل

  

وهذه  .2-1 طن إلى وحدات التيرا جول موضحة في الجدول 103التي سيتم تحويلها من الوحدات ) القيمة الحرارية الصافية (NCVقيم 
  :القيم تأتي بناًء على تحليل إحصائي لثالثة مصادر بيانات

 الوطنية لدول المرفق األول 2004بالغات عام  :ر غاز االنبعاث الحراري في أجزاء المرفق األولالبالغات السنوية لحص -1
تحتوي مجموعة  )).CRF(من اإلطار المشترك لإلبالغ ) ب(أ1الجدول  (2004 بشأن انبعاثات عام UNFCCCمن اتفاقية 

بالنسبة ) COF(، ومعامل أآسدة الكربون )CEF(كربون ، ومعامل انبعاثات ال)NCVs(البيانات هذه على القيم الحرارية الصافية 
 . دولة من دول المرفق األول33للغازات الخاصة بأآثر من 

 الموافق 1الخاصة بالهيئة، اإلصدار ) EFDB(تحتوي قاعدة بيانات معامل االنبعاثات  :قاعدة بيانات معامل االنبعاثات -2
 والبيانات 1996الخطوط التوجيهية للهيئة لعام قيم االفتراضية التي تشملها ، على جميع ال2003آانون األول من عام /لديسمبر

 على بيانات خاصة بالدولة بالنسبة للقيمة الحرارية الصافية EFDBآما تحتوي  .EFDBاإلضافية التي أقرها مجلس تحرير 
  .ومعامل انبعاث الكربون

يانات القيمة الحرارية الصافية لجميع أنواع الوقود الخاصة بالوآالة قاعدة ب ):IEA(قاعدة بيانات الوآالة الدولية للطاقة  -3
تحتوي قاعدة بيانات الوآالة الدولية للطاقة على بيانات القيمة الحرارية الصافية . 2004تشرين الثاني /الدولية للطاقة نوفمبر

  .الخاصة بكل دولة، بما في ذلك الدول النامية

وقد استخدمت  ).2005آايناو (إلحصائي الذي تم إجراؤه على قواعد البيانات هذه في وثيقة منفصلة آما يوجد وصف تفصيلي للتحليل ا
   .نفس مجموعة البيانات لتصنيف جدول للقيم االفتراضية ونطاقات عدم التيقن

   مصادر بيانات األنشطة1-4-1-3
الرسمية المعترف بها هي أآثر بيانات األنشطة مالئمة دائًما ما تكون إحصائيات الوقود المجمعة عن طريق إحدى الهيئات الوطنية 

لكن في بعض الدول قد ال تتوفر لألشخاص المكلفين بجمع معلومات الحصر إمكانية الوصول إلى النطاق الكامل للبيانات  .ووفرة
  .المتاحة في دولهم وقد يرغبون في استخدام البيانات التي توفرها دولهم بشكل خاص للمنظمات العالمية

تقوم آلتا  ).UN(واألمم المتحدة ) IEA(الوآالة الدولية للطاقة  :ن لإلحصائيات الدولية للطاقةان رئيسيايوجد في الوقت الراهن مصدر
 عليه فإن البيانات المجمعة هي وبناًء .المنظمتين بجمع بيانات الطاقة من اإلدارات الوطنية لدولهم األعضاء من خالل أنظمة االستبيان

ولتفادي ازدواجية التقارير، بالنسبة للدول األعضاء في آلتا المنظمتين، تتسلم األمم المتحدة نسًخا من االستبيانات  ".رسمية "بيانات
بدًال من مطالبة نفس الدول ) OECD(الخاصة بالوآالة الدولية للطاقة بالنسبة للدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

عند قيام الوآالة الدولية للطاقة بجمع اإلحصائيات الخاصة بها بالنسبة للدول غير  .يانات الخاصة باألمم المتحدةباستكمال االستب
، فإنها تستخدم بيانات األمم المتحدة الخاصة بدول معينة ويمكن أن تضيف )OECD(األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

بينما يتم  . اإلدارة الوطنية أو المستشارين أو شرآات إنتاج الطاقة التي تعمل بها هذه الدولإليها معلومات تم الحصول عليها من
لكن عدد الدول التي تغطيها نشرات الوآالة  .الحصول على اإلحصائيات الخاصة بالدول األخرى بشكل مباشر من المصادر الوطنية

  7.الدولية للطاقة أقل من تلك التي تشملها األمم المتحدة

                                                           
 في المائة تقريًبا من االستهالك 98وهي تمثل )  دولة عضو في األمم المتحدة170من ( دولة 130تشمل بيانات الوآالة الدولية للطاقة حوالي   7

 .العالمي للطاقة وما يقرب من إجمالي إنتاجها

http://www.worldcoal.org/pages/content/index.asp?PageID=190
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  2-1 الجدول
 1الثقة فترات من %95 من واألعلى األدنى والحد االفتراضية (NCVS) الصافية الحرارية القيم

القيمة الحرارية 
تيرا (الصافية 

 جيجا جرام /جول
 الحد األعلى وصف نوع الوقود باللغة العربية الحد األدنى

 44.8 40.1 42.3 الزيت الخام
 األور 28.3 27.5 27.5يملشن

 ئل الغاز الطبيعيسوا 46.9 40.9 44.2
 بنزين المحرآات 44.8 42.5 44.3

  

 44.8 42.5 44.3 بنزين محرآات الطائرات

ين
نز
الب

 44.8 42.5 44.3 بنزين المحرآات النفاثة 
 آيروسين المحرآات ا 45 42 44.1لنفاثة

 أنواع آيروسين أخرى 45.2 42.4 43.8
 45.2 32.1 38.1 الزيت الصخري

 43.3 41.4 43 الديزل/الغاززيت 
 41.7 39.8 40.4 زيت الوقود المتبقي

 الغازات البترولية الم 52.2 44.8 47.3سالة
 48.8 44.9 46.4 اإليثان
 46.5 41.8 44.5 النفتا

 41.2 33.5 40.2 )البيتومين(القار 
 42.3 33.5 40.2 زيوت التشحيم

 آوك ا 41.9 29.7 32.5لنفط
 46.4 36.3 43 وليةمواد التكرير األ

 50.6 47.5 49.5 2غاز التكرير
 48.2 33.7 40.2 شمع البارافين

 SBP 40.2 33.7 48.2الُقطارات البيضاء والقطارات الصناعية 

رى
أخ

ت 
يو
ز

 48.2 33.7 40.2 منتجات بترولية أخرى 
 فحم اإلنثرا 32.2 21.6 26.7سيت

 فحم آوك 31 24 28.2
 30.5 19.9 25.8 )البيتوميني(لقاري أنواع أخرى من الفحم ا

 26 11.5 18.9 )البيتوميني(الفحم شبه القاري 
 فحم ال 21.6 5.50 11.9لجنايت

 11.1 7.1 8.9 الصخر الزيتي ورمل القار
 32 15.1 20.7 قوالب الفحم البني

 32 15.1 20.7 الوقود المعلق
 آوك فرن الكوك وآوك ال 30.2 25.1 28.2لجنايت

وك
الك

 30.2 25.1 28.2 آوك الغاز 
 55 14.1 28 3قار الفحم

 77 19.6 38.7 4غاز مصانع الغاز
 77 19.6 38.7 5غاز فرن الكوك

 5 1.20 2.47 6غاز الفرن العالي 
الغازات 
 المشتقة

 15 3.80 7.06 7غاز فوالذ الفرن األآسجيني 
 50.4 46.5 48 الغاز الطبيعي

 18 7 10 )تلة غير الحيويةجزء الك(النفايات البلدية 
 غير متاح النفايات ا غير متاح غير متاحلصناعية

 80 20.3 40.2 8زيت النفايات
 12.5 7.80 9.76 الخث
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  مقدمة: 1الفصل 

  

  )تابع( 2-1 الجدول
 1الثقة فترات من %95 من واألعلى األدنى والحد االفتراضية (NCVS) الصافية الحرارية القيم

القيمة الحرارية 
تيرا (الصافية 

 جيجا جرام /جول
 الحد األعلى وصف نوع الوقود باللغة العربية الحد األدنى

 31 7.90 15.6 9الخشب ونفايات الخشب
 23 5.90 11.8 10)السائل األسود(محاليل الكبريتيت 

 23 5.90 11.6 11آتل حيوية أولية أخرى

ي 
يو
لح
د ا
قو
الو

ب
صل
ال

 

 58 14.9 29.5 12الفحم الكربوني
 54 13.6 27 13البنزين الحيوي
يوي الوقود الح 54 13.6 27 14الديزل الحيوي

  15أنواع أخرى من الوقود الحيوي السائل السائل

 27.4 13.8 54 

 100 25.4 50.4 16غاز حفر طمر النفايات
 100 25.4 50.4 17غاز الخبث

لة 
لكت
ا

ية 
يو
لح
ا

از
للغ

 100 25.4 50.4 18غازات حيوية أخرى 
ن أنواع أخرى م
الوقود غير 
 األحفوري

 )جزء الكتلة الحيوية(النفايات البلدية  18 6.80 11.6

  :مالحظات
 في المائة من فترات الثقة مع افتراض التوزيعات اللوغاريتمية، ووفًقا لمجموعة البيانات، وبناًء على تقارير 95الحدود األدنى واألعلى من 1

  .1.5يوجد وصف أآثر تفصيًال في القسم  .اقة والبيانات الوطنية المتاحةالحصر الوطنية، وبيانات الوآالة الدولية للط
  حكم خبير :البيانات اليابانية؛ نطاق عدم التيقن 2
3 EFDB) حكم خبير :؛ نطاق عدم التيقن)قاعدة بيانات معامل االنبعاثات  
  حكم خبير :غاز فرن الكوك؛ نطاق عدم التيقن 4
  حكم خبير :المملكة المتحدة؛ نطاق عدم التيقنبيانات أرقام ضئيلة لليابان و 5-7
  بالنسبة لزيوت النفايات" زيوت التشحيم"تؤخذ قيم  8
9 EFDB) حكم خبير :؛ نطاق عدم التيقن)قاعدة بيانات معامل االنبعاثات  

  حكم خبير :البيانات اليابانية؛ نطاق عدم التيقن 10
  حكم خبير :الكتل الحيوية الصلبة؛ نطاق عدم التيقن11
12EFDB) حكم خبير :؛ نطاق عدم التيقن)قاعدة بيانات معامل االنبعاثات  
  حكم خبير؛ :العدد النظري لإلثانول؛ نطاق عدم التيقن 14 -13
  حكم خبير :الكتل الحيوية السائلة؛ نطاق عدم التيقن 15
 حكم خبير؛ :نطاق عدم التيقن للعدد النظري لإلثانول 18 -16
 

لى بيانات الوآالة الدولية للطاقة واألمم المتحدة بالمجان من وآاالت الحصر الوطنية بهذه الدولة باالتصال عمومًَا، يمكن الحصول ع
  .energy_stat@un.org أوstats@iea.org بالمنظمة

  :يوجد نوعان من الوقود يجب االهتمام بهما بشكل خاص

  :الكتلة الحيوية

 آبيًرا من الكتلة ان جزًءإحيث  .ا تحاط بيانات الكتلة الحيوية بمستوى من عدم التيقن أآثر من بيانات إحصائيات الطاقة الوطنية مغالًبا
الخشب (الحيوية المستخدمة في توليد الطاقة قد يدخل ضمن الجزء الخاص باالقتصاد غير الرسمي، آما أن تجارة هذا النوع من الوقود 

   .آثيًرا ما ال يتم تسجيلها في إحصائيات وأرصدة الطاقة الوطنية) وغيره... والمخلفات الزراعية، وروث الحيوانات،االمستخدم وقوًد

 الخاص 4من المجلد ) أراضي الغابات (4 في الفصل اتوجد طريقة بديلة لتقدير بيانات األنشطة الخاصة باستخدام الخشب وقوًد
  ). ألرض األخرىالزراعة والحراجة واستعماالت ا (AFOLUب

 متاًحا، يجب على القائم بعملية الحصر أن يتوخى الحذر لتجنب أي AFOLUبينما يكون آل من بيانات إحصاءات الطاقة وإحصائيات 
ازدواجية في الحساب، آما يجب عليه أن يوضح طريقة الدمج بين المصدرين للحصول على أفضل تقديرات ممكنة الستخدام الخشب 

الناتجة عن احتراق الكتلة الحيوية، لكن يتم ) CO2(ال تشمل المجاميع الوطنية انبعاثات غاز ثاني أآسيد الكربون  .ة في الدولاوقوًد
الحظ أن هذه الخطوط التوجيهية ال  .تسجيلها في شكل بند معلومات ألغراض التدقيق المقارن ومن أجل تفادي ازدواجية الحساب

  . عليه يتم تقدير انبعاثات غاز ثاني أآسيد الكربون من الخثوبناًءتتعامل مع الخث على أنه آتلة حيوية، 
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الطاقة: 2المجلد   
 

  :النفايات

وفي مثل هذه  .طاقة مستخدمة في العمليات األخرىباعتبارها قد يتم حرق النفايات في المنشآت التي تستخدم حرارة االحتراق بها 
أما في حالة  . عن االنبعاثات الخاصة بها في قطاع الطاقةنها وقود آما يجب اإلبالغإالحاالت، يجب التعامل مع هذه النفايات على 
يمكن التعرف  .طاقة، فيجب اإلبالغ عن االنبعاثات تحت بند حرق النفاياتباعتبارها حرق النفايات دون استخدام حرارة االحتراق 

ية انبعاثات غاز ثاني أآسيد الكربون ال تشمل المجاميع الوطن. 5 من المجلد 5على المنهجيات المتبعة في آلتا الحالتين في الفصل 
)CO2 ( الناتجة عن احتراق الكتلة الحيوية في النفايات المستخدمة لتوليد الطاقة، لكن يتم تسجيلها تحت بند معلومات ألغراض التدقيق

   .المقارن

   اتساق المتسلسالت الزمنية1-4-1-4
صائيات الطاقة يمكن استخدامها للحصول على متسلسالت زمنية توجد لدى العديد من الدول متسلسالت زمنية طويلة األمد إلح

ومع ذلك، سيتم بمرور الوقت إجراء عمليات تغيير في الممارسات اإلحصائية  .النبعاثات غاز االحتباس الحراري في قطاع الطاقة
ب بيانات الطاقة في أحدث مجموعة من ن إعادة حساإ، آما )بما في ذلك تعريفات الوقود واستخداماته في آل قطاع(للعديد من الحاالت 

وعند جمع المتسلسالت الزمنية لالنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود، قد تؤدي هذه التغييرات إلى عدم  .التعريفات ال يكون متاًحا دائًما
 من 5ت الزمنية، الفصل اتساق المتسلسالت الزمنية، وهو ما يجب التعامل معه باستخدام الطرق المقدمة في فصل اتساق المتسلسال

  .2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية للهيئة  الخاص ب1المجلد 

   معامالت االنبعاثات1-4-2

   معامالت انبعاثات ثاني أآسيد الكربون1-4-2-1
 األقصى  ما يتم استغالل عمليات االحتراق لتحقيق أقصى قدر ممكن من الطاقة لكل وحدة وقود مستهلكة، وهو ما يصاحبه الحدعادًة

وبناًء عليه  .آما يضمن االحتراق الفعال للوقود أآسدة أآبر قدر ممكن من محتوى الكربون بالوقود .من انبعاثات ثاني أآسيد الكربون
فإن معامالت انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناتج عن احتراق الوقود تكون غير حساسة نسبًيا لعملية االحتراق نفسها، لذلك فهي تعتمد 

   .كل أساسي على نسبة ما بالوقود من آربون فقطبش

تتفاوت نسبة الكربون في الوقود إلى حد بعيد فيما بين األنواع الرئيسية من الوقود وحتى في النوع الواحد منه، وذلك حسب الكتلة أو 
  :الحجم

 يكون في صورة ميثان عند فبالنسبة للغاز الطبيعي، يتوقف محتوى الكربون به على ترآيب الغاز نفسه، وهو غالًبا ما •
 ما يشير عادًة .استخراجه، لكن قد يحتوي على آميات ضئيلة من اإليثان والبروبان والبوتان والهيدروآربونات األآثر آثافة

آذلك  .توهج الغاز الطبيعي في موقع اإلنتاج إلى احتوائه على آميات أآبر بكثير من الهيدروآربونات األخرى غير الميثان
  .توى الكربون في الوقوديختلف مح

 ما يقل محتوى الكربون لكل وحدة طاقة بالنسبة للمنتجات المكررة الخفيفة مثل البنزين أآثر منه بالنسبة للمنتجات األآثر عادًة •
  .آثافة مثل زيت الوقود المتبقي

؛ الهيدروجين والكبريت والرماد وبالنسبة للفحم، تتفاوت انبعاثات الكربون لكل طن بشكل متماثل وفًقا لترآيب الفحم نفسه •
 .واألآسجين والنيتروجين

  .تقل إمكانية هذه التغيرية عند التحويل إلى وحدات طاقة

 ما يكون هذا الجزء ضئيًال وعادًة . فقط من محتوى الكربون في الوقود المستخدم في عملية االحتراق ضئيًالاتشمل عملية األآسدة جزًء
 مشتقة من افتراض 4-1، لذلك فإن معامالت االنبعاثات االفتراضية بالجدول ) الكربون تتم أآسدته في المائة من100 إلى 99من (

، قد ال يمكن إهمال هذه النسبة في بعض أنواع الوقود ويجب استخدام القيم النموذجية الخاصة اعملًي. أآسدة محتوى الكربون بالكامل
 عند اشتقاق معامالت 1يفترض أن تكون نسبة الكربون المؤآسد هي  :بمعنى .بالدولة والمعتمدة على القياسات إذا آانت متاحة

  ).CO2(االنبعاثات االفتراضية لثاني أآسيد الكربون 

جدول ( محتويات الكربون في الوقود التي يمكن حساب معامالت االنبعاث منها على أساس الوزن الجزيئي الكامل 3-1يوضح الجدول 
آما يمكن  . هذه هي قيم افتراضية يتم افتراضها فقط إذا آانت المعامالت الخاصة بالدولة غير متاحةومعامالت االنبعاثات ).1-4

  ).IPCC(التعرف على المزيد من البيانات ومعامالت االنبعاث الحديثة من قاعدة بيانات معامل االنبعاثات الخاصة بالهيئة 

لحيوية غير مضمنة في المجموع الوطني، لكن يتم اإلبالغ عنها في صورة بند ن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من وقود الكتلة اإالحظ 
الزراعة والحراجة واستعماالت األرض  (AFOLUيتم تقدير صافي انبعاثات أو إزاالت ثاني أآسيد الكربون في قطاع  .معلومات
 عليه يتم ، وبناًءا حيوًيا وليس وقوًدا أحفورًياوقوًدره باعتباالحظ أيًضا أن الخث ُيعامل  .وتأخذ هذه االنبعاثات بعين االعتبار) األخرى

  .تضمين االنبعاثات الناتجة عن احتراقه في المجموع الوطني

وفي حالة  . لحساب معامالت االنبعاثات االفتراضية لكل نوع من الوقود على أساس الطاقة الناتجة عنه3-1تستخدم بيانات الجدول 
نه يمكن التعرف إيتضح من ذلك  .الكتلة، يمكن تطبيق منهج مشابه على بيانات األنشطة هذه مباشرةتوفر بيانات األنشطة على أساس 

 .على محتوى الكربون على أساس الكتلة
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  مقدمة: 1الفصل 

  

  3-1 الجدول
 الكربون لمحتوى االفتراضية القيم

المحتوى االفتراضي 
 وصف نوع الوقود باللغة العربية الحد األدنى  1للكربون 

 )جيجا جول/آج (
 حد األعلىال

 20.6 19.4 20 الزيت الخام
 23.3 18.9 21 األوريملشن

 سوائل الغاز ال 19.2 15.9 17.5طبيعي
 بنزين المحرآات 19.9 18.4 18.9

 19.9 18.4 19.1 بنزين محرآات الطائرات
 19.9 18.4 19.1 بنزين المحرآات النفاثة

 آيروسين المحرآات ا 20.3 19 19.5لنفاثة
 ين أخرىأنواع آيروس 20.1 19.3 19.6
 الزيت الصخري 21.6 18.5 20

 20.4 19.8 20.2 الديزل/زيت الغاز
 21.5 20.6 21.1 زيت الوقود المتبقي

 الغازات البترولية الم 17.9 16.8 17.2سالة
 18.7 15.4 16.8 اإليثان
 20.8 18.9 20 النفط
 24.5 19.9 22 )البيتومين(القار 

 20.5 19.6 20 زيوت التشحيم
 31.3 22.6 26.6 آوك النفط

 20.9 18.8 20 مواد التكرير األولية
 19 13.3 15.7 2غاز التكرير
 شمع البارا 20.3 19.7 20فين

 SBP الُقطارات البيضاء و 20.3 19.7 20
 20.3 19.7 20 منتجات بترولية أخرى

 فحم اإلنثرا 27.5 25.8 26.8سيت
 فحم آوك 27.6 23.8 25.8

 27.2 24.4 25.8 )البيتوميني( أخرى من الفحم القاري أنواع
 27.3 25.3 26.2 )البيتوميني(الفحم شبه القاري 

 فحم ال 31.3 24.8 27.6لجنايت
 34 24.6 29.1 الصخر الزيتي ورمل القار

 29.6 23.8 26.6 قوالب الفحم البني
 29.6 23.8 26.6 الوقود المعلق

 آوك فرن الكوك وآوك ال 32.4 26.1 29.2لجنايت
 32.4 26.1 29.2 آوك الغاز
 26 18.6 22 3قار الفحم

 15 10.3 12.1 4غاز مصانع الغاز

 15 10.3 12.1 5غاز فرن الكوك

 84 59.7 70.8 6غاز الفرن العالي
 55 39.5 49.6 7غاز فوالذ الفرن األآسجيني

 15.9 14.8 15.3 الغاز الطبيعي
 33 20 25  8 )الحيويالجزء غير (النفايات البلدية 

  النفايات ا 50 30 39لصناعية
 20.3 19.7 20  9زيت النفايات

 29.5 28.4 28.9  الخث
 36 25.9 30.5  10الخشب ونفايات الخشب

 30 22 26  11) السائل األسود(محاليل الكبريتيت 
 32 23.1 27.3  12آتل حيوية أولية أخرى
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الطاقة: 2المجلد   
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  3-1 الجدول
 الكربون لمحتوى االفتراضية القيم

 وصف نوع الوقود باللغة العربية
المحتوى االفتراضي 

  1للكربون 
 )جيجا جول/آج (

 حد األعلىال الحد األدنى

 36 25.9 30.5  13الفحم الكربوني
 23 16.3 19.3  14لحيويالبنزين ا

 23 16.3 19.3  15الديزل الحيوي
 26 18.3 21.7  16أنواع أخرى من الوقود الحيوي السائل

 18 12.6 14.9  17غاز حفر طمر النفايات
 18 12.6 14.9  18غاز الخبث 

 18 12.6 14.9  19غازات حيوية أخرى
 32 23.1 27.3  20 )جزء الكتلة الحيوية(النفايات البلدية 

   :الحظاتم
 في المائة من فترات الثقة مع افتراض التوزيعات اللوغاريتمية، ووفًقا لمجموعة البيانات، وبناًء على تقارير 95الحد األدنى والحد األعلى من  1

  1.5يوجد وصف أآثر تفصيًال في القسم  .الحصر الوطنية، وبيانات الوآالة الدولية للطاقة والبيانات الوطنية المتاحة
  حكم خبير؛ :بيانات اليابانية؛ نطاق عدم التيقنال 2
3EFDB )حكم خبير :؛ نطاق عدم التيقن)قاعدة بيانات معامل االنبعاثات  
  حكم خبير :غاز فرن الكوك؛ نطاق عدم التيقن4
  حكم خبير :بيانات أرقام ضئيلة لليابان والمملكة المتحدة؛ نطاق عدم التيقن 5
  حكم خبير :والمملكة المتحدة؛ نطاق عدم التيقنبيانات أرقام ضئيلة لليابان  6-7
  حكم خبير :الكتل الحيوية الصلبة؛ نطاق عدم التيقن 8
  حكم خبير :زيوت التشحيم؛ نطاق عدم التيقن 9

10 EFDB) حكم خبير :؛ نطاق عدم التيقن)قاعدة بيانات معامل االنبعاثات  
  حكم خبير :البيانات اليابانية؛ نطاق عدم التيقن 11
  حكم خبير :لكتل الحيوية الصلبة؛ نطاق عدم التيقنا 12
13 EFDB) حكم خبير :؛ نطاق عدم التيقن)قاعدة بيانات معامل االنبعاثات  
  حكم خبير :العدد النظري لإلثانول؛ نطاق عدم التيقن 14
  حكم خبير :العدد النظري لإلثانول؛ نطاق عدم التيقن 15
    حكم خبير :يقنالكتل الحيوية السائلة؛ نطاق عدم الت 16
  حكم خبير : العدد النظري للميثان، نطاق عدم التيقن17-19
  حكم خبير :الكتل الحيوية الصلبة؛ نطاق عدم التيقن 20
 

 



  مقدمة: 1الفصل 

  

  4-1 الجدول
 1 االحتراق عن الناتج الكربون أآسيد بثاني الخاصة االفتراضية االنبعاثات معامالت

  المعامل الفعلي النبعاث ثاني أآسيد الكربون
 2) تيرا جول/آج(

المعامل 
االفتراضي 

ألآسدة 
 الكربون

تراض المحتوى االف
 وصف نوع الوقود باللغة العربية  للكربون

 فترة ثقة % 95 3القيمة االفتراضية  )جيجا جول/آج (

= ج
 1000*44/12*ب*أ

 الحد األعلى أ ب الحد األدنى 

73 300 1 20 الزيت الخام  100 71  500 75  
77 000 1 21 األوريملشن  300 69  400 85  

64 200 1 17.5طبيعي  300 58  400 70  سوائل الغاز ال 
69 300 1 18.9 بنزين المحرآات  500 67  000 73  
بنزين محرآات 

70 000 1 19.1 الطائرات  500 67  000 73 ين 
نز
الب

 

70 000 1 19.1 بنزين المحرآات النفاثة  500 67  000 73  
71 500 1 19.5نفاث  700 69  400 74  ةآيروسين المحرآات ال 

19.6 1 900 71  800 70  700 73  أنواع آيروسين أخرى 
20 1 300 73  800 67  200 79  الزيت الصخري 

74 100 1 20.2 الديزل/زيت الغاز  600 72  800 74  
77 400 1 21.1 زيت الوقود المتبقي  500 75  800 78  

63 100 1 17.2سالة  600 61  600 65  الغازات البترولية الم 
61 600 1 16.8 اإليثان  500 56  600 68  
73 300 1 20 النفط  300 69  300 76  
80 700 1 22 )البيتومين(القار   000 73  900 89  

73 300 1 20 زيوت التشحيم  900 71  200 75  
97 500 1 26.6 آوك النفط  900 82  000 115  

73 300 1 20 مواد التكرير األولية  900 68  600 76  
57 600 1 15.7 غاز التكرير  200 48  000 69  
73 300 1 20 شمع البارافين  200 72  400 74  

ز
رى
أخ

ت 
يو

 

 الُقطارات البيضاء و
SBP 20 1 300 73  200 72  400 74  

73 300 1 20 منتجات بترولية أخرى  200 72  400 74  
98 300 1 26.8 فحم اإلنثراسيت  600 94  000 101  
94 600 1 25.8 الفحم التفحيمي  300 87  000 101  

94 600 1 25.8 )البيتوميني(أنواع أخرى من الفحم القاري   500 89  700 99  
96 100 1 26.2 )البيتوميني(الفحم شبه القاري   800 92  000 100  

 27.6 1 000 101  900 90  000 115  فحم اللجنايت 
107 000 1 29.1 الصخر الزيتي ورمل القار  200 90  000 125  

97 500 1 26.6 الب الفحم البنيقو  300 87  000 109  
97 500 1 26.6 الوقود المعلق  300 87  000 109  

آوك فرن الكوك وآوك 
107 000 1 29.2 اللجنايت   700 95  000 119  

وك
الك

107 000 1 29.2 آوك الغاز   700 95  000 119  

80 700 1 22 قار الفحم  200 68  300 95  

44 400 1 12.1 م  300 37  100 54  صانع الغازغاز 

44 400 1 12.1 غاز فرن الكوك  300 37  100 54  

260 000 1 70.8 4غاز الفرن العالي  000 219  000 308  

تقة
مش
 ال
ت
زا
لغا
ا

غاز فوالذ الفرن  
182 000 1 49.6 5األآسجيني  000 145  000 202  
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  4-1 الجدول
 1 االحتراق عن الناتج الكربون أآسيد بثاني الخاصة االفتراضية االنبعاثات معامالت

  المعامل الفعلي النبعاث ثاني أآسيد الكربون
 وصف نوع الوقود باللغة العربية 2) تيرا جول/آج(

تراض المحتوى االف
  للكربون

 )جيجا جول/آج (

المعامل 
االفتراضي 

ألآسدة 
 فترة ثقة % 95 3القيمة االفتراضية  الكربون

= ج ب أ 
 الحد األعلى الحد األدنى 1000*44/12*ب*أ

56 100 1 15.3 الغاز الطبيعي  300 54  300 58  

91 700 1 25 )جزء الكتلة غير الحيوية(النفايات البلدية   300 73  000 121  

143 000 1 39 النفايات الصناعية  000 110  000 183  

73 300 1 20 زيوت النفايات  200 72  400 74  

106 000 1 28.9 الخث  000 100  000 108  

112 000 1 30.5 الخشب ونفاياته  000 95  000 132  

ريتيت محاليل الكب
95 300 1 26 5 )السائل األسود(  700 80  000 110  

الكتل الحيوية األولية 
100 000 1 27.3 الصلبة   700 84  000 117  

ب
صل
 ال
وي
حي
 ال
ود
وق
ال

95 000 112 000 1 30.5 الفحم الكربوني   000 132  

70 800 1 19.3 البنزين الحيوي  800 59  300 84  

70 800 1 19.3 الديزل الحيوي  800 59  300 84  

ي 
يو
لح
د ا
قو
الو

ئل
سا
ال

أنواع أخرى من الوقود  
79 600 1 21.7 الحيوي  100 67  300 95  

غازات حفر طمر 
54 600 1 14.9 النفايات  200 46  000 66  

54 600 1 14.9 غاز الخبث  200 46  000 66  

از
للغ

ية 
يو
لح
ة ا
كتل
ال

 
54 600 1 14.9 غازات حيوية أخرى  200 46  000 66  

ى 
خر
ع أ
نوا
أ

ود 
وق
 ال
من

ير
غ

 
ري
فو
ألح
ا

 

جزء (النفايات البلدية 
100 000 1 27.3 )الكتلة الحيوية  700 84  000 117  

  :مالحظات
 في المائة من فترات الثقة مع افتراض التوزيعات اللوغاريتمية، ووفًقا لمجموعة البيانات، وبناًء على تقارير الحصر 95الحدود األدنى واألعلى من  1

  1.5يوجد وصف أآثر تفصيًال في القسم  .ية للطاقة والبيانات الوطنية المتاحةالوطنية، وبيانات الوآالة الدول
  )GJ( جيجا جول 1000)= TJ(التيرا جول  2
  .محتوى هذا الغاز من ثاني أآسيد الكربون باإلضافة إلى ما نتج عن احتراقه) BFG(تشمل قيم معامل االنبعاثات بالنسبة لغاز الفرن العالي  3
ثاني أآسيد الكربون الموجود أصًال في هذا الغاز باإلضافة إلى ما نتج عن )  OSF( االنبعاثات بالنسبة لغاز فوالذ الفرن األآسجيني تشمل قيم معامل 4

  .احتراقه
يد الكربون المنبعث من يشمل الكتلة الحيوية المشتقة من ثاني أآسيد الكربون المنبعث من وحدة احتراق السائل األسود والكتلة الحيوية المشتقة من ثاني أآس 5

 .فرن مصنع الكرافت

   غازات االحتباس الحراري األخرى1-4-2-2
تتوقف بشكل آبير معامالت االنبعاثات الخاصة بالغازات األخرى دون ثاني أآسيد الكربون التي يسببها االحتراق على نوع التقنية 

 .ت بشكل آبير، فكذلك يكون الحال بالنسبة لمعامالت االنبعاثاتن مجموعة التقنيات المطبقة في آل قطاع تتفاوإوحيث  .المستخدمة
لذلك، نقدم  . عليه فإنه من غير المجدي أن يتم تقديم معامالت االنبعاثات االفتراضية الخاصة بهذه الغازات وفًقا لنوع الوقود فقطوبناًء

  .نسبة لكل قطاع فرعي على حدة بال1في الفصول الالحقة معامالت االنبعاثات االفتراضية الخاصة بالمستوى 



  مقدمة: 1الفصل 

  

   غازات االحتباس الحراري غير المباشرة1-4-2-3
وللحصول على المعلومات بخصوص هذه  .هذا المجلد ال يقدم توجيهات تقدير انبعاثات غاز االحتباس الحراري غير المباشرة

 للتعرف على مناهج الحصر 3-1-3- 1 القسم أنظر(الغازات، تتم إحالة المستخدم إلى التوجيهات المقدمة بموجب اتفاقيات أخرى 
 على 1 من المجلد 7يحتوي الفصل  .EMEP/CORINAIRآما تتوفر الطرق االفتراضية لتقدير هذه االنبعاثات في دليل  ).األخرى

   .التفاصيل الكاملة لكيفية الوصول إلى هذه المعلومات

  عدم التيقن في تقديرات الحصر1-5

  عام 1-5-1
 لعام IPCCبالخطوط التوجيهية للهيئة  الخاص 1 من المجلد 3مة لحاالت عدم التيقن في قوائم الحصر في الفصل توجد معالجة عا

 .يتطلب التحليل الكمي لحاالت عدم التيقن في الحصر وجود قيم إدخال آمية لكل من بيانات األنشطة ومعامالت االنبعاثات .2006
والتي يجب استخدامها في )  في المائة95حدود فترة ثقة (موصى بها لحاالت عدم التيقن سيستعرض هذا الفصل النطاقات االفتراضية ال

ة  في المائ2.5على النسبة المئوية ") أدنى"يشار إليه في الجداول بكلمة (تم ضبط الحد األدنى  .حالة عدم توفر المزيد من المعلومات
  . في المائة97.5مضبوط عند النسبة المئوية ") أعلى"ه في الجداول بكلمة يشار إلي(ن الحد األعلى من دالة توزيع االحتماالت، آما إ

ثنان لمعامل االنبعاثات االفتراضي نفسه والحدود األدنى ا أرقام هامة، ةتم تدوير جميع القيم االفتراضية في هذا الفصل ألقرب ثالث
ن إ الحسابية الدقيقة يمكن أن يؤدي إلى المزيد من األرقام، إال على الرغم من أن تطبيق العمليات . في المائة95واألعلى من فترة الثقة 

   .هذه األرقام ال تعتبر على نفس القدر من األهمية

  حاالت عدم التيقن في بيانات األنشطة 1-5-2
 .ة والعالمية للطاقةغالًبا ما تؤخذ بيانات األنشطة المطلوبة لعمليات تقدير االنبعاث في قطاع الطاقة من اإلحصائيات واألرصدة الوطني

آما يمكن الحصول على معلومات عدم التيقن في إحصائيات احتراق الوقود أو  .ينظر إلى هذه البيانات بوجه عام على أنها دقيقة للغاية
  .أرصدة الطاقة من المؤسسات الوطنية والعالمية ذات الصلة

 عدم التيقن االفتراضي الموصى به بالنسبة لبيانات احتراق الوقود أما في حالة عدم توفر المزيد من البيانات، فيجب افتراض أن نطاق
   :بمعنى .في المائة) 5(األحفوري هو أآثر أو أقل من خمسة 

 .تفسر القيمة الموجودة في إحصائيات أو رصيد الطاقة آتقدير للنقطة الخاصة ببيانات األنشطة •

  مرة من تقدير النقطة؛0.95دل  في المائة ما يعا95تمثل قيمة الحد األدنى لفترة الثقة  •

 . مرة من تقدير النقطة1.05 في المائة ما يعادل 95تمثل قيمة الحد األعلى لفترة الثقة  •

ويتم حساب  .الذي عادة ما يوضح في أرصدة الطاقة للتعرف على مدى عدم التيقن في البيانات" الفرق اإلحصائي"آما يمكن استخدام 
يعكس  .ن البيانات المأخوذة عن إمداد الوقود وتلك المأخوذة عن الطلب على أنواع الوقود المختلفةمن الفرق بي" الفرق اإلحصائي"

وبناًء عليه، فإن  .التغير من عام إلى عام في قيمته عدم التيقن المتراآم في جميع بيانات الوقود األساسية، بما في ذلك عالقاتها البينية
ومع  . إلى عدم التيقن المتراآم لجميع بيانات اإلمداد والطلب الخاصة بنوع معين من الوقودالفرق اإلحصائي سيستخدم لإلشارة"تغير 

نه يتم التعبير عن حاالت عدم التيقن بالنسبة المئوية، فغالًبا ما ستكون حاالت عدم التيقن في بيانات احتراق الوقود الخاصة إالتذآير ب
يعتمد نطاق عدم التيقن االفتراضي الموصى به  ".الفرق اإلحصائي"الذي يفترضه بقطاعات أو تطبيقات محددة أعلى من عدم التيقن 

ي هي صفر فإن ذلك يستلزم في الحال التشكيك ف" الفرق اإلحصائي"ومع ذلك، في حالة ما إذا آانت قيمة  .على هذا المنهج الفكري
مثلة، يجب التحقق من جودة البيانات من أجل ضمان وفي هذه األ .غير محدد" فرق إحصائي"نه الرصيد وضرورة التعامل معه على إ

  . وإدخال التحسينات الالحقة إن لزم األمر)QA/QC(الجودة ومراقبتها 

 بنفس مستوى تطوير الوقود األحفوري، فسيؤدي ذلك إلى زيادة اوقوًدباعتباره نه لم يتم تطوير البيانات الخاصة بالكتلة الحيوية إوحيث 
  . في المائة50يوصى باستخدام القيم األعلى أو األقل من  .بة لوقود الكتلة الحيويةنطاق عدم التيقن بالنس

  حاالت عدم التيقن في معامل االنبعاثات 1-5-3
يوفر هذا  .تعتمد معامالت االنبعاثات االفتراضية المستنتجة في هذا الفصل على تحليل إحصائي للبيانات المتاحة حول خصائص الوقود

-1 الخاص بالقيم غير الحرارية والجدول 2-1 في المائة آما هي موضحة في الجدول 95األدنى واألعلى من فترة الثقة التحليل الحدود 
  . الخاص بمحتويات الكربون في الوقود3

 5 000( قد تم حسابها بناًء على هذه المعلومات وباستخدام تحليل مونت آارلو 4-1ن نطاقات عدم التيقن الموجودة في الجدول إآما 
 في المائة بالنسبة 95وفي هذا التحليل، تم تطبيق التوزيعات اللوغاريتمية المثبتة لتوفير الحدود األدنى واألعلى لفترة الثقة  ).تكرار

   .لدوال توزيع االحتماالت

اضية النهائية  أدناه دوال آثافة االحتماالت الخاصة بالمعامالت االفتر3-1إلعطاء بعض األمثلة النموذجية، نوضح في الشكل 
  .النبعاثات ثاني أآسيد الكربون الفعلية
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الخاصة بمعامالت االنبعاثات الفعلية لغاز ثاني أآسيد ) PDFs(بعض األمثلة النموذجية لدوال آثافة االحتماالت  3-1الشكل 
   .الناتج عن احتراق الوقود) CO2(الكربون 
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 عند مقارنة معامالت االنبعاثات الخاصة بالدولة مع 4-1 أيًضا استخدام معلومات عدم التيقن آما هي موضحة في الجدول يمكن

آما يمكن اعتبار معامل االنبعاثات الخاص بالدولة متسًقا مع القيمة االفتراضية في حالة وقوعه في نطاق فترة  .المعامالت االفتراضية
توقع أن يكون نطاق عدم التيقن الخاص بالقيم المحددة للدولة والمحددة يستطيع الفرد أن يضافة إلى ذلك، باإل . في المائة95الثقة 

تتم معالجة حاالت عدم التيقن في معامالت االنبعاث الخاصة بمعامالت انبعاثات  .3-1للتطبيق فيها أقل من النطاق الموضح في الشكل 
  . في الفصول التالية الخاصة بفئات المصدر المختلة على نحو منفصلالغازات األخرى دون ثاني أآسيد الكربون

  مراقبة الجودة واالستيفاء/ضمان 1-6

  المقترب المرجعي  1-6-1
ن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناتجة عن احتراق الوقود تمثل النسبة األآبر من انبعاثات غاز االحتباس الحراري في العديد إحيث 

يوفر المقترب المرجعي  .لجدير باالهتمام أن يتم استخدام تدقيق مستقل لتوفير تقدير بديل سهل وسريع لهذه االنبعاثاتمن الدول، فمن ا
منهجية إلصدار تقدير أولي لالنبعاثات الوطنية لغاز االحتباس الحراري وفًقا لمقدار استهالك الدولة من الطاقة، حتى في حالة توفر 

ن المقترب المرجعي هو منهج تنازلي، مما يجعله مستقال نسبًيا عن إوبما  .ة للغاية للقائم بعملية الحصرموارد وهياآل بيانات محدود
 من هذا الفصل، فيمكن اعتبار أن هذا المقترب هو بمثابة تدقيق 3 و2 و1المنهج التصاعدي، آما هو موضح في طرق المستوى 

يوجد وصف تفصيلي للمقترب المرجعي في  . الجودة الخاص بهذا القطاعمراقبة/ضمانإجراء وبالتالي يصبح أحد أجزاء  .مستعرض
  . من هذا المجلد6الفصل 

آما يلزم  .يتطلب المقترب المرجعي وجود إحصائيات خاصة بإنتاج الوقود وتجارته الخارجية وآذلك التغير في مستوى احتياطياته
المستخدم في أغراض أخرى غير توليد الطاقة، حيث قد يكون من أيًضا وجود قدر محدود من البيانات الخاصة باستهالك الوقود 

   .الضروري استبعاد الكربون

نه بمجرد إدخال الكربون في االقتصاد الوطني في شكل وقود، فإما أن يطلق في الجو في إيقوم المقترب المرجعي على االفتراض ب
 احتياطيات الوقود، والتخزين في المنتجات، وترسيبه في الرماد آما هو الحال عند زيادة(صورة غاز احتباس حراري أو يتم تحويله 
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الطاقة: 2المجلد   
 

 الحراري ازات االحتباسر غ بشأن القوائم الوطنية لحص2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال  1-28

   احتمال ازدواجية الحساب بين القطاعات1-6-2

   استخدام الوقود في أغراض أخرى غير توليد الطاقة1-6-2-1
األحفورية في العديد من التطبيقات، خاصة في العمليات الصناعية الكبرى، على آونها مصادر ال يقتصر استخدام الهيدروآربونات 

، 1المستوى (وبناًء عليه فإن المقتربات القطاعية . وغيرها...مواد أولية أو مذيباتباعتبارها خر آللطاقة، لكنها تستخدم أيًضا بشكل 
  .تعتمد على إحصائيات احتراق الوقود) 3، و2و

 من إحصائيات تسلم الوقود يعتبر السبيل لتجنب ازدواجية الحساب في تقديرات إن استخدام إحصائيات احتراق الوقود بدًاللذلك ف
ن بيانات األنشطة ال تمثل آميات الوقود المحروق لكنها تمثل عمليات التسليم للشرآات أو الفئات الفرعية األخرى، إوحيث  .االنبعاثات

أو قطاعات ) 5الفصل (دواجية في حساب االنبعاثات الخاص بالعمليات الصناعية واستعمال المنتجات فمن المحتمل أن توجد از
   .النفايات

قد يحدث في بعض حاالت استخدام الهيدروآربونات األحفورية ألغراض أخرى غير توليد الطاقة أن تكون هناك انبعاثات لمواد 
عند ) IPPU(ه االنبعاثات تحت بند العمليات الصناعية واستعمال المنتجات يجب اإلبالغ عن هذ .تحتوي على الكربون األحفوري

  .، العمليات الصناعية واستعمال المنتجات3وتوجد طرق تقدير هذه االنبعاثات في المجلد  .حدوثها

   استخدام النفايات آوقود1-6-2-2
لحالة يتم توضيح إدخال النفايات في إحصائيات الطاقة في هذه ا .تقوم بعض معامل حرق النفايات أيًضا بإنتاج الحرارة أو الطاقة

يمكن أن يؤدي ذلك إلى ازدواجية الحساب  . أن يتم اإلبالغ عن هذه االنبعاثات ضمن قطاع الطاقةالممارسة السليمةالوطنية ويصبح من 
النبعاثات الوطنية جزء ثاني أآسيد الكربون يشمل إجمالي ا .عند استخدام الحجم اإلجمالي للنفايات في قطاع النفايات لتقدير االنبعاثات

الحرق  (5 الفصل -) النفايات (5للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع للمجلد  .الناتج عن الوقود األحفوري المشتق من النفايات فقط
  .، حيث تتم مناقشة الموضوعات الخاصة بالمنهجية لتقدير االنبعاثات)والمحارق المفتوحة للنفايات

  االحتراق المتحرك في مقابل االحتراق الثابت 1-6-3
 .لكن ال ينطبق ذلك بالضرورة على إحصائيات الطاقة .يتضح جيًدا الفرق بين االحتراق المتحرك واالحتراق الثابت في معظم المصادر

فعلى سبيل المثال،  .ن الوقود قد يستخدم في بعض الصناعات بشكل جزئي في المعدات الثابتة وآذلك في المعدات المتحرآةإحيث 
وعند حدوث ذلك، مع عدم وجود فارق متاح للفصل بين . وغيرها...يمكن أن يحدث ذلك في الزراعة والحراجة وصناعة التشييد

االحتراق الثابت واالحتراق المتحرك، يمكن اإلبالغ عن االنبعاثات في فئة المصدر التي يتوقع لها أن تحتوي على أآبر قدر من 
  .يجب توخي الحرص في مثل هذه الحاالت من أجل توثيق الطريقة والخيارات بالشكل المالئم .االنبعاثات

   الحدود الوطنية1-6-4
 . من الوقود المباع في إحدى الدول ويستخدم في دولة أخرىاقد تحمل المصادر المتحرآة أثناء تحرآها عبر الحدود الوطنية جزًء

حاالت، يجب االلتزام بمبدأ استخدام الوقود المباع لتقدير االنبعاثات من خالل تطبيق صارم ولتحديد مقدار االنبعاثات في مثل هذه ال
  :لإلقليم الوطني ألسباب عدة

هناك احتمال لعدم توفر البيانات الخاصة بالوقود المتحرك عبر الحدود في خزان المرآبة، وفي حالة توفرها، يحتمل أن تكون  •
 .نية للوقودأقل دقة من بيانات المبيعات الوط

سيكون من غير الممكن تقريًبا ضمان  .من المهم ذآر االنبعاثات الصادرة عن الوقود المباع في الحصر الخاص بدولة واحدة فقط •
 .االتساق بين الدول المتجاورة

طنها مع وجود يقل التأثير النهائي لالنتقال عبر الحدود في معظم الحاالت آلن معظم المرآبات تعود في نهاية األمر إلى موا •
  ".8سياحة الوقود"يمكن أن يحدث ذلك فقط في حاالت  .فائض وقود في خزان المرآبة

                                                           
يل الناس ممن يعيشون بالقرب من المناطق الحدودية إلى شراء البنزين من إحدى الدول واستعماله في دولة أخرى في حالة وجود فارق في يم  8

سياحة الوقود في المناطق الحدودية لسيلفيا بانفي ماسيمو  :انظر .في بعض المناطقشكل واضح وهو ما يظهر ب.أسعار البنزين بين هذه الدول
-http://e، 2003، المعاهد الفيدرالية السويسرية للتكنولوجيا، )مرآز سياسات واقتصاديات الطاقة (CEPEفيليببيني، لستر سي هنت، 

collection.ethbib.ethz.ch/show?type=incoll&nr=888  

http://e-collection.ethbib.ethz.ch/show?type=incoll&nr=888
http://e-collection.ethbib.ethz.ch/show?type=incoll&nr=888
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آما توجد نصائح أخرى حول موضوعات الحدود فيما يتعلق بوقود السفن واحتجاز وتخزين الكربون في الفصول الالحقة، وهي متسقة 
  .1 من المجلد 8مع المبادئ الموضحة في الفصل 

   جديدةمصادر 1-6-5
وللمرة األولى طرًقا لتقدير االنبعاثات الناتجة عن احتجاز وتخزين ثاني أآسيد  2006 لعام )IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة تشمل 

، وذلك حتى يمكن توضيح تأثير تلك التقنيات المستخدمة في تقليل االنبعاثات عموًما بشكل مالئم في قوائم الحصر )5الفصل (الكربون 
الستيفاء الطرق ) 1-4القسم (آما تشمل الخطوط التوجيهية أيًضا طرًقا جديدة لتقدير االنبعاث من مناجم الفحم المهجورة  .الوطنية

  .2000 ودليل الممارسات السليمة لعام 1996في الخطوط التوجيهية للهيئة لعام الخاصة بالمناجم العاملة التي تم تضمينها بالفعل 
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