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   االحتراق الثابت2

   عرض ُمجمل2-1
يقدم هذا الفصل وصًفا للطرق والبيانات الضرورية لتقدير االنبعاثات الناتجة عن االحتراق الثابت، باإلضافة إلى الفئات التي يجب 

  :يتم تقديم الطرق الخاصة بالمقترب القطاعي في ثالثة مستويات على النحول التالي .اإلبالغ عن هذه االنبعاثات من خاللها
 احتراق الوقود نقًال عن اإلحصائيات الوطنية للطاقة ومعامالت االنبعاثات االفتراضية؛ :1المستوى  •
خاصة بالدولة، إن أمكن، احتراق الوقود من اإلحصائيات الوطنية للطاقة باإلضافة إلى معامالت االنبعاثات ال :2المستوى  •

 .المستنتجة من الخصائص الوطنية للوقود
إحصائيات الوقود والبيانات الخاصة بتقنيات االحتراق المطبقة باإلضافة إلى معامالت االنبعاثات الخاصة بتقنية  :3المستوى  •

 .معينة؛ وهو ما يشمل استعمال النماذج ومستوى االنبعاث من المنشأة، إن أمكن
يمكن الرجوع إلى  . بالنسبة لجميع فئات المصدر وأنواع الوقود1ا الفصل يقدم معامالت االنبعاتات االفتراضية من المستوىن هذإآما 

ن مسئولية االستخدام إ للحصول على المعلومات المالئمة وفًقا للظروف الوطنية، إال 1 الخاصة بالهيئةمعامل االنبعاثقاعدة بيانات 
  .لبيانات تقع على عاتق القائمين بعملية حصر غاز االحتباس الحراريالصحيح لمعلومات قاعدة ا

آل   عن2006الخطوط التوجيهية للهيئة لعام يختلف نظام  .GPG2000 من" الطاقة"يغطي هذا الفصل العناصر سابقة الذآر في فصل 
وفيما يلي ملخص للتغييرات التي  .)GPG2000 (2000 وغازات االحتباس الحراري لعام 1996الخطوط التوجيهية للهيئة لعام من 

  .أجريت على معلومات االحتراق الثابت

  :المحتويات

جدول تفصيلي لتوضيح القطاعات التي يغطيها هذا الفصل باإلضافة إلى أآواد مصدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير  •
 .المناخ التي يجب استخدامها في اإلبالغ عن االنبعاثات

الجداول التي تحتوي على معامالت االنبعاثات يوجد  .الت االنبعاث للمراجعة آما تم إضافة معامالت جديدةخضعت بعض معام •
 .GPG2000 و1996 التوجيهية للهيئة لعامبها توضيًحا للمعامالت الجديدة وتلك التي تمت مراجعتها من الخطوط 

 .ر دقة إلى أن تتوفر لدينا معلومات أآث1سنفترض أن معامل األآسدة هو  •

 .، وهو ما يساعد على تبسيط ورقة العملمعامل االنبعاث تضمين معامل األآسدة مع 1يتم في المقترب القطاعي للمستوى •

، معلومات أشمل بخصوص تقدير عدم التيقن لكل من بيانات األنشطة ومعامالت GPG2000يقدم هذا الفصل، بناًء على عناصر •
 .االنبعاثات

 .تم تغييرها أو تنقيحهاإال أن بعض المعلومات قد  •

 .آما تم إضافة قسم جديد خاص باحتجاز وتخزين ثاني أآسيد الكربون •

  .الهيكل البنائي

 .وهنا قد تم تقسيم المنهجية الخاصة بتقدير االنبعاثات إلى أقسام فرعية أصغر بالنسبة لكل مقترب من مقتربات المستويات •

وأآسيد ) CH4(والميثان ) CO2(الت انبعاثات ثاني أآسيد الكربون صممت الجداول لتقدم قدر اإلمكان توضيًحا لمعام •
 ).N2O(النتروز

   وصف المصادر2-2
يتم في المقترب القطاعي تحديد االنبعاثات الناتجة عن االحتراق الثابت بالنسبة لعدد من األنشطة القطاعية واالقتصادية المحددة في 

آما يتم توضيح الفارق بين االحتراق الثابت وبين  ).1-2انظر الجدول ( احتراق الوقود  الخاص بالهيئة، باإلضافة إلى أنشطةأ1القطاع 
ن هذه القطاعات الفرعية المميزة إعلى الرغم من  ).4أ1(والقطاعات األخرى ) 2أ1(والصناعات التصنيعية ) 1أ1(صناعات الطاقة 

بالنسبة لجميع االنبعاثات التي يتعذر تخصيصها  5أ1ة في القطاع نه توجد فئة إضافيإصممت لتشمل جميع أشكال االحتراق الثابت، إال 
 3التي تم تناولها في الفصل  5أ1 يوضح أيًضا فئات المصادر المتحرآة في و1-2آما أن الجدول  .ألي من القطاعات الفرعية األخرى

  .من هذا المجلد
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لكودياالسم والرقم ا  التعريفات 

  الطاقة1

جميع انبعاثات غاز االحتباس الحراري الناتجة عن االحتراق واالنبعاثات 
ال يشمل ذلك االنبعاثات الناتجة عن استعماالت الوقود في غير  .المتطايرة

أغراض توليد الطاقة، لكن يتم اإلبالغ عنها تحت بند العمليات الصناعية 
 .واستعمال المنتجات

 ة احتراق الوقود أنشطأ1
االنبعاثات الناتجة عن األآسدة المتعمدة للمواد في أجهزة مصممة خصيًصا 
لتوليد الحرارة وتوفيرها إما في صورة حرارة أو طاقة ميكانيكية لالستخدام 

 .في عملية معينة أو لالستخدام بعيًدا عن مكان الجهاز

1أ1 ق الوقود خالل عملية استخراج الوقود أو تشمل االنبعاثات الناتجة عن احترا صناعات الطاقة 
 .في صناعات إنتاج الطاقة

1أ1 إنتاج الكهرباء والحرارة في  أ 
 األنشطة الرئيسية

مجموع االنبعاثات الناتجة عن األنشطة الرئيسية لتوليد الكهرباء، بما في ذلك 
 وحدات إنتاج غازات .توليد الحرارة والقدرة المجمعة، ومصانع توليد الحرارة

هي تلك المشاريع ) المعروفة في السابق بالمنشآت العامة(األنشطة الرئيسية 
وقد تكون ملكية عامة  .التي تتخذ من إمداد الجمهور بالطاقة نشاًطا رئيسًيا لها

يجب أن يشمل ذلك االنبعاثات الناتجة عن االستخدام الخاص  .أو خاصة
   .للوقود في موقع العمل

المشروعات التي تقوم بتوليد الكهرباء أو (إلنتاج انبعاثات المنشآت ذاتية ا
الحرارة لالستخدام الجزئي أو الكلي في أغراض خاصة، مثل أنشطة دعم 

يجب تخصيصها بالنسبة للقطاع الذي تم إنتاجها فيه وليس ) النشاط الرئيسي
 .تحت بند المنشآت ذاتية اإلنتاج التي قد تكون ملكية عامة أو خاصة

1أ1 الكهرباءتوليد  1 أ   
تشمل االنبعاثات الناتجة عن جميع استخدامات الوقود في أغراض توليد 

الكهرباء من المنشآت المنتجة لألنشطة الرئيسية باستثناء االنبعاثات الناتجة 
 .عن مصانع الجمع ما بين الحرارة والقدرة

1أ1  2 أ 
التوليد المشترك 
للحرارة والقدرة 

)CHP( 

نتاج آل من الحرارة والقدرة الكهربائية من منشآت االنبعاثات التي يسببها إ
األنشطة الرئيسية بغرض البيع للجمهور، أو في منشأة فردية للجمع ما بين 

 ).CHP(الحرارة والقدرة 

إنتاج الحرارة في وحدات اإلنتاج األنشطة الرئيسية للبيع من خالل شبكات  مصانع الحرارة 3  
 .األنابيب

1أ1  تكرير النفط ب 

يع أنشطة االحتراق المدعمة لعملية تكرير المنتجات النفطية، بما في ذلك جم
ال  .االحتراق في موقع العمل لتوليد الكهرباء والحرارة لالستخدامات الخاصة

يجب اإلبالغ عن هذه  .تشمل االنبعاثات المتبخرة التي تصاحب عملية التكرير
 .أ2ب1االنبعاثات على نحو منفصل في الفئة 

                                                           
2

يتم اإلبالغ عن االنبعاثات تحت بند االحتراق ، حيث 5أ1 و4أ1 الفئات الفرعيةفي الواقعة لطرق الخاصة بالمصادر المتحرآة  ا3يتناول الفصل  
 .الثابت
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 التعريفات االسم والرقم الكودي

1أ1 مصانع الوقود الصلب  ج 
 وصناعات الطاقة األخرى

انبعاثات االحتراق الناتجة عن استخدام الوقود في تصنيع المنتجات الثانوية أو 
 .اج الفحم الكربونيمنتجات الدرجة الثالثة من الوقود الصلب، بما في ذلك إنت

يجب أن يشمل ذلك االنبعاثات الناتجة عن االستخدام الخاص للوقود في موقع 
آما يشمل أيًضا االحتراق لتوليد الكهرباء والحرارة لالستخدام الخاص  .العمل

 .في هذه الصناعات

1أ1 صناعة الوقود  1 ج 
 الصلب

والب الفحم البني االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود إلنتاج الكوك وق
 .والوقود المعلق

1أ1 صناعات الطاقة  2 ج 
 األخرى

للطاقة في ) في موقع العمل(انبعاثات االحتراق الناتجة عن االستخدام الخاص 
الصناعات المنتجة للطاقة التي لم يرد ذآرها أعاله أو تلك التي ال توجد 

الستخدام الخاص يشمل ذلك االنبعاثات الناتجة عن ا .بيانات منفصلة بشأنها
للطاقة إلنتاج الفحم الكربوني وعصارة القصب ونشارة الخشب وحطب 

القطن، ولكربنة الوقود الحيوي باإلضافة إلى الوقود المستخدم في التنقيب عن 
آما تشمل  .الفحم واستخراج الزيت والغاز ومعالجة وتحسين الغاز الطبيعي

تجاز وتخزين ثاني أآسيد هذه الفئة أيًضا معالجة ما قبل االحتراق الح
يجب اإلبالغ عن انبعاثات االحتراق الناتجة عن النقل عبر خطوط  .الكربون

 .ه3أ1 األنابيب في الفئة

2أ1  الصناعات التصنيعية والتشييد 

آما يشمل أيًضا  .االنبعاثات الناتجة عن الوقود المحترق في الصناعة
 .الخاص في هذه الصناعاتاالحتراق لتوليد الكهرباء والحرارة لالستخدام 

يجب اإلبالغ عن االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في أفران الكوك في 
 . وليس ضمن الصناعات التصنيعيةج1أ1صناعة الحديد والفوالذ في الفئة 

آما يجب تحديد انبعاثات قطاع الطاقة حسب الفئات الفرعية ووفًقا للتصنيف 
ال يجب  . لجميع األنشطة االقتصادية)ISIC(الصناعي المعياري الدولي 

اإلبالغ عن الطاقة المستخدمة في النقل الصناعي هنا، لكن يجب اإلبالغ عنها 
بالنسبة لالنبعاثات الناتجة عن المعدات المتحرآة خارج  ).3أ1(تحت بند النقل 

الطرق العامة والمستخدمة في الصناعة، يجب وضعها في فئة فرعية 
ب أن تقوم آل دولة باإلبالغ عن االنبعاثات الناتجة عن يج .منفصلة، إن أمكن

أآبر فئات التصنيف الصناعي المعياري الدولي الصناعية الستهالك الوقود 
نوضح فيما  .باإلضافة إلى االنبعاثات الناتجة عن أهم عوامل انبعاث الملوثات

 .يلي قائمة مقترحة بالفئات

2أ1   من التصنيف الصناعي المعياري الدولي2731فئة  وال271المجموعة  الحديد والفوالذ أ 

2أ1   من التصنيف الصناعي المعياري الدولي2732 والفئة 272المجموعة  المعادن غير الحديدية ب 

2أ1  24التصنيف الصناعي المعياري الدولي، القسم  المواد الكمياوية ج 

2أ1  
عجينة الورق والورق  د

 22 و21اري الدولي، األقسام التصنيف الصناعي المعي والمطبوعات

2أ1  
معالجة الطعام  ه

 16 و15التصنيف الصناعي المعياري الدولي، األقسام  والمشروبات والتبغ

2أ1  
 من 26؛ القسم وغيرها...تشمل منتجات مثل الزجاج والخزف واألسمنت  المعادن غير التعدينية و

 التصنيف الصناعي المعياري الدولي

2أ1  35 و34التصنيف الصناعي المعياري الدولي، األقسام  معدات النقل ز 

2أ1  
تشمل المنتجات المعدنية المصنعة واآلالت والمعدات، باستثناء معدات النقل؛  اآلالت ح

 . من التصنيف الصناعي المعياري الدولي32 و31 و30 و29 و28األقسام 

                                                           
يتم اإلبالغ عن االنبعاثات تحت بند االحتراق ، حيث 5أ1 و4أ1 في الفئات الفرعيةالواقعة لطرق الخاصة بالمصادر المتحرآة  ا3يتناول الفصل  3

 .الثابت
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 )تابع( 1-2 الجدول
الثابت لالحتراق تفصيلي قطاعي تقسيم

4
  

 

سم والرقم الكودي واالسماال  التعريفات 

2أ1  
) باستثناء الوقود(التعدين  ط

 14 و13التصنيف الصناعي المعياري الدولي، األقسام  واستخراج الحجارة

2أ1  
الخشب والمنتجات  ي

 20التصنيف الصناعي المعياري الدولي، القسم  الخشبية

2أ1  45قسم التصنيف الصناعي المعياري الدولي، ال التشييد ك 

2أ1   من التصنيف الصناعي المعياري الدولي19 و18 و17األقسام  المنسوجات والجلود ل 

2أ1  
 صناعات غير محددة م

أي صناعة أو بناء تصنيعي غير مدرج أعاله أو ال توجد بيانات منفصلة 
 من التصنيف الصناعي 37 و36 و33 و25تشمل األقسام  .بخصوصه

 المعياري الدولي

4أ1 االنبعاثات الناتجة عن أنشطة االحتراق آما هي موضحة أدناه، تشمل   أخرىقطاعات 
  .االحتراق لتوليد الكهرباء والحرارة لالستخدام الشخصي في هذه القطاعات

4أ1  مؤسسي/تجاري أ 
االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في األبنية التجارية والمؤسسية؛ جميع 

 75 -70 و67-63 و55 و52 و51 و50 و41األنشطة التي تشملها األقسام 
 .99 و93 – 90 و85 و80و

4أ1  .جميع االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في المنازل منزلي ب 

4أ1 الزراعة والحراجة وصيد  ج 
 السمك والمزارع السمكية

االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في مجاالت الزراعة والحراجة وصيد 
األنشطة التي تشملها  .ت السمكية، مثل المزارع السمكيةالسمك والصناعا

 من التصنيف الصناعي المعياري الدولي باستثناء النقل 05 و02 و01األقسام 
 .الزراعي على الطرق السريعة

4أ1  
 

  ثابت 1 ج
االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في المضخات وتجفيف الحبوب 

والجوانب األخرى من الزراعة أو وغازات االحتباس الحراري للبستنة 
 .الحراجة أو االحتراق الثابت في الصناعات السمكية

4أ1  

 

 2 ج

المرآبات واآلالت 
األخرى 

المستخدمة خارج 
 الطرق العامة

االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في مرآبات الجر باألراضي الزراعية 
 .وفي الغابات

4أ1  

 

 3 ج
صيد السمك 

االحتراق (
 )حركالمت

االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في معدات صيد السمك على الحدود 
يجب أن يشمل صيد السمك جميع المراآب  .وعلى الشاطئ وفي أعماق البحار

يشمل صيد السمك (مختلفة الجنسيات التي تم إعادة تزويدها بالوقود في الدولة 
 ).في المياه الدولية

                                                           
يتم اإلبالغ عن االنبعاثات تحت بند االحتراق ، حيث 5أ1 و4أ1 في الفئات الفرعيةالواقعة ر المتحرآة لطرق الخاصة بالمصاد ا3يتناول الفصل  4

 .الثابت
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 )تابع( 1-2 الجدول
الثابت لالحتراق تفصيلي اعيقط تقسيم

5
  

 

 التعريفات االسم والرقم الكودي

5أ1  غير محددة 

باقي االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود التي لم يتم تحديدها في أي مكان 
تشمل االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود المسلمة للقوات المسلحة  .أخر

ر المشترآة في العمليات المتعددة بالدولة والقوات المسلحة بالدول األخرى غي
 .األطراف

5أ1  
االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في المصادر الثابتة التي لم يتم تحديدها  ثابت أ

 .خرآفي أي مكان 

5أ1  
غير (االنبعاثات الناتجة عن المرآبات واآلالت البحرية والجوية األخرى  متحرك ب

 ).أو في أي مكان أخر 2ج4أ1مضمنة في 

5أ1  

عنصر (متحرك  1 ب
 )الطيران

جميع االنبعاثات األخرى الناتجة عن احتراق الوقود والتي لم يتم تحديدها في 
تشمل جميع االنبعاثات الناتجة عن تسليم الوقود للقوات  .أي مكان أخر

المسلحة بالدولة والوقود المنقول داخل هذه الدولة لكن لالستخدام عن طريق 
 .دول أخرى غير مشترآة في العمليات المتعددة األطرافالقوات المسلحة ل

5أ1  

عنصر (متحرك  2 ب
 )النقل المائي

جميع االنبعاثات األخرى الناتجة عن احتراق الوقود في معدات النقل المائي 
تشمل جميع االنبعاثات الناتجة عن  .خرآالتي لم يتم تحديدها في أي مكان 
لة والوقود المنقول داخل هذه الدولة لكن تسليم الوقود للقوات المسلحة بالدو

لالستخدام عن طريق القوات المسلحة لدول أخرى غير مشترآة في العمليات 
 .المتعددة األطراف

5أ1  
جميع انبعاثات المصادر المتحرآة المتبقية والتي لم يتم تحديدها في أي مكان  )أخرى(متحرك  3 ب

 .خرآ

 )معلوماتبند ال( العمليات المتعددة األطراف
االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في العمليات المتعددة األطراف الموافقة 

تشمل االنبعاثات الناتجة عن الوقود المسلم للقوات  .لميثاق األمم المتحدة
 .المسلحة للدولة والمنقول إلى القوات المسلحة للدول األخرى

 

 إلى فئات فرعية باستخدام التصنيف الصناعي المعياري الدولي"الصناعات التصنيعية والتشييد"تم تقسيم الفئة 
6

يستخدم هذا التصنيف . 
الصناعات "نه في هذا الجدول يتم إضافة عدد القطاعات الصناعية في فئة إالحظ  .الصناعي على نطاق واسع في إحصائيات الطاقة

  . المعياري الدولي والممارسات العامة في إحصائيات الطاقةلالتفاق بشكل أفضل مع تعريفات التصنيف الصناعي" التصنيعية والتشييد

المشروعات العامة أو الخاصة التي تقوم بتوليد الكهرباء أو الحرارة (يجب تخصيص االنبعاثات التي تنتجها الشرآات ذاتية اإلنتاج 
للقطاع الذي تنتج فيه ) 1-2ر المربع نظابشكل جزئي أو آلي لالستخدام في أغراض خاصة، مثل األنشطة المدعمة للنشاط الرئيسي، 

  .أ1أ1وليس في الفئة 

  

                                                           
5

  .يتم اإلبالغ عن االنبعاثات تحت بند االحتراق الثابت، حيث 5أ1 و4أ1 لطرق الخاصة بالمصادر المتحرآة في الفئات الفرعية ا3يتناول الفصل  
يمكن تنزيل النشرة من  .اري الدولي لجميع األنشطة االقتصادية، األمم المتحدة، نيويوركالتصنيف الصناعي المعي 6

/cr/unsd/org.un.unstats://http. 

http://unstats.un.org/unsd/cr/
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 1-2 المربع
  اإلنتاج ذاتية الشرآات

أو الحرارة لالستخدام في أغراضها /أو الحرارة هي تلك الشرآة التي تقوم بتوليد الكهرباء و/شرآة اإلنتاج الذاتي للكهرباء و
يختلف ذلك عن الشرآات المنتجة  .آة، لكن يهدف إلى دعم هذا النشاطالخاصة أو للبيع؛ وهو ما ال يمثل النشاط الرئيسي للشر

تمت اإلشارة في السابق إلى الشرآات  .الحرارة/ لها التي يتمثل نشاطها الرئيسي في توليد وبيع الكهرباء وا رئيسًيانشاًطباعتباره 
نها قابلة للملكية العامة أو الخاصة مثلها إوالحرارة، إال إلمداد الكهرباء " عامة" لها بكونها شرآات ا رئيسًيانشاًطباعتباره المنتجة 

  .ن حصة االنبعاثات ال تتحدد وفق لنوع الملكيةالحظ إ .مثل شرآات اإلنتاج الذاتي

 عن طريق توزيع االنبعاثات الناتجة 1996الخطوط التوجيهية للهيئة لعام على نهج  2006التوجيهية للهيئة لعام تسير الخطوط 
أ 1أ1ن الفئة ، حيث إأ1أ1 ذاتية اإلنتاج لألفرع الصناعية أو التجارية التي يقع فيها نشاط التوليد بدًال من الفئة عن الشرآات

  .مخصصة لشرآات اإلنتاج آنشاط رئيسي لها فقط

ات ذاتية وفي ظل الطبيعة المعقدة ألنشطة المصانع والعالقات المتبادلة، قد ال يوجد في أغلب األحيان فارق واضح بين الشرآ
لكن الجانب األهم بهذا الشأن هو أن يتم حساب جميع المنشآت بموجب الفئة  . لهاا رئيسًيانشاًطباعتباره اإلنتاج والشرآات المنتجة 

  .األآثر مالئمة لها وبأسلوب متكامل ومتسق

   الموضوعات المنهجية2-3
ضرورية لألنشطة ومعامالت االنبعاثات التي سيحتاج إليها القائم يقدم هذا القسم توضيًحا لكيفية اختيار المقترب ويلخص البيانات ال

توضح أقسام المستوى  .1تنقسم هذه األقسام إلى مستويات فرعية آما هو موضح في التوجيهات العامة للمجلد  .بتجميع بيانات الحصر
بإمكان هذه األقسام أن توفر أقل تقديرات  .نات الخطوات الالزمة ألبسط الطرق الحسابية، أو تلك التي تتطلب الحد األدنى من البيا1

) الوقت والمعرفة والبيانات الخاصة بالدولة( بيانات وموارد أآثر تفصيًال 2 والمستوى 1بينما تتطلب مناهج المستوى  .االنبعاثات دقة
  .مالئميجب أن تكون المستويات األعلى أآثر مالئمة في حالة تطبيقها على النحو ال .لتقدير االنبعاثات

   تحديد الطريقة2-3-1
يمكن بشكل عام حساب انبعاثات غاز االحتباس الحراري من المصادر الثابتة من خالل حاصل ضرب استهالك الوقود في عامل 

م يجب أن يت .في المقترب القطاعي من إحصائيات استخدام الطاقة ويقاس بالتيرا جول" استهالك الوقود"يتم تقدير  .االنبعاثات المالئم
جميع المستويات  .أوالًَ تحويل وحدات الكتلة أو الحجم في بيانات استهالك الوقود إلى وحدات محتوى الطاقة الخاصة بأنواع الوقود هذه

 من فصل المقدمة على المعلومات الخاصة 2-1-4-1يحتوي القسم  .الموضحة أدناه تستخدم آمية الوقود المحترق آبيانات لألنشطة
حيث يمكن تطبيق المستويات المختلفة على مختلف أنواع الوقود والغازات  .ى بيانات إحصائيات الطاقة وتطبيقهابكيفية الحصول عل
  ).2-1- 3-1انظر أيًضا شجرة القرارات العامة في القسم ( ومع تجنب ازدواجية الحساب الفئة الرئيسيةوفًقا لشروط تحليل 

  1المستوى مقترب 2-3-1-1

  : لكل فئة مصدر ونوع وقود1ق تقدير انبعاثات المستوىيلزم وجود ما يلي لتطبي

 البيانات الخاصة بكمية الوقود المحترق في فئة المصدر •

 معامل انبعاثات افتراضي •

تستخدم  .1-2- 3-2يمكن الحصول على معامالت االنبعاثات من القيم االفتراضية المقدمة باإلضافة إلى نطاق عدم التيقن في القسم 
  :ةالمعادلة التالي

  1-2 المعادلة
  الثابت االحتراق من الحراري االحتباس غاز انبعاثات

fuelGHGFactorEmissionfuelnConsumptioFuelfuelGHGEmissions ,, •= 

  

  :حيث
EmissionsGHG ,fuel  = آج غاز احتباس حراري(االنبعاثات الخاصة بغاز احتباس حراري معين عن طريق نوع الوقود(  

Fuel Consumptionfuel  = تيرا جول(مقدار الوقود المحترق(  
Emission FactorGHG,fuel    =تيرا /آج غاز( االفتراضي لغاز احتباس حراري معين حسب نوع الوقود معامل االنبعاث

  .1بقيمة افتراضية بالنسبة لغاز ثاني أآسيد الكربون، فهو يشمل معامل أآسدة الكربون  )جول
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  : بالنسبة لجميع أنواع الوقود1-2مصدر حسب الغاز، يتم حساب االنبعاثات آما هي في المعادلة ولحساب مجموع االنبعاثات من فئة ال

  2-2 المعادلة
  الحراري االحتباس غاز حسب االنبعاثات مجموع

∑=
fuels

fuelGHGGHG EmissionsEmissions , 

  2المستوى مقترب 2-3-1-2

  : وجود ما يلي2يتطلب تطبيق مقترب المستوى 

 المحترق في فئة المصدرالبيانات الخاصة بكمية الوقود  •

 . الخاص بالدولة بالنسبة لفئة المصدر والوقود الخاص بكل نوع من الغازمعامل االنبعاث •

 بمعامالت االنبعاثات الخاصة 1-2 في المعادلة 1، يتم استبدال معامالت االنبعاثات االفتراضية الخاصة بالمستوى2وبموجب المستوى 
عاثات الخاصة بالدولة باألخذ في عين االعتبار البيانات الخاصة بالدولة، مثل محتويات الكربون في يمكن تطوير معامالت االنب .بالدولة

خاصة بالنسبة للغازات األخرى دون ثاني أآسيد (الوقود المستخدم ومعامالت أآسدة الكربون ونوعية الوقود وحالة التطور التقني 
نها إر الوقت ويجب أخذ آمية الكربون المحتجزة في الرماد بعين االعتبار، حيث يمكن أن تتغير معامالت االنبعاثات بمرو ).الكربون

 أن تتم مقارنة أي معامالت انبعاثات خاصة بالدولة مع معامالت الممارسة السليمةلعله من  .يمكن أن تتغير أيًضا بمرور الوقت
 في المائة 95 االنبعاثات الخاصة بالدولة هذه تفوق نسبة إذا آانت معامالت .5-2 و2-2االنبعاثات االفتراضية الموضحة في الجداول 

   .من فترات الثقة المحددة للقيم االفتراضية، يجب البحث عن وتوفير توضيًحا ألسباب اختالف القيمة بشكل آبير عن القيمة االفتراضية

نه يجب أن تكون القيمة إوحيث  .ختلف عنه االفتراضي أو قد يمعامل االنبعاث الخاص بالدولة مع معامل االنبعاثيمكن أن يتطابق 
الخاصة بالدولة أآثر مالئمة للحالة المحددة للدولة، فمن المتوقع أن يكون نطاق عدم التيقن المرتبط بالقيمة الخاصة بالدولة أقل من 

 انبعاثات مع مستوى عدم تيقن  يوفر تقدير2يعني هذا التوقع أن تقدير المستوى  . االفتراضيمعامل االنبعاثنطاق عدم التيقن الخاص ب
  .1أقل من ذلك الخاص بتقدير المستوى

آما يمكن أيًضا تقدير االنبعاثات بصفتها نتاًجا الستهالك الوقود بناًء على الكتلة أو الحجم باإلضافة إلى معامل انبعاثات يشار إليه على 
يتم التعبير عنه في وحدة الكتلة مناسًبا عندما يستخدم مقترب فعلى سبيل المثال، يصبح استخدام بيانات األنشطة الذي  .أساس متوائم

   . لتقدير االنبعاثات الناتجة عن حرق النفايات في أغراض توليد الطاقةبديًالباعتباره  5 من المجلد 5 الموضح في الفصل 2المستوى 

  3 المستوى مقترب 2-3-1-3

الموضحة في األقسام السابقة استخدام متوسط معامل انبعاثات بالنسبة لفئة  2 والمستوى1تستلزم مناهج تقدير االنبعاثات في المستوى
  :عادة ما تتوقف االنبعاثات على ما يلي .المصدر ومجموعة الوقود في فئة المصدر

 نوع الوقود المستخدم •

 تقنية االحتراق •

 ظروف التشغيل •

 تقنية التحكم •

 جودة الصيانة •

 .عمر المعدة المستخدمة لحرق الوقود •

 عن طريق تقسيم إحصائيات احتراق الوقود على مختلف االحتماالت واستخدام 3ذلك في عين االعتبار في مقترب المستوى يؤخذ 
 عن طريق جعل المتغيرات والمعامالت معتمدة على 3-2يشار إلى ذلك في المعادلة  .معامالت االنبعاثات التي تعتمد على هذه الفروق

  .داة أو عملية احتراق أو منشأة للوقود يمكن أن يكون لها تأثيًرا على االنبعاثاتيقصد بالتقنية هنا أي أ .التقنية
  

  3-2 المعادلة
  التقنية حسب الحراري االحتباس غاز انبعاثات

technologyfuelGHGtechnologyfueltechnologyfuelGHG FactorEmissionnConsumptioFuelEmissions ,,,,, •= 

  :حيث
EmissionsGHG gas,fuel, technology  =تق

 ائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري بشأن القو2006 لعام IPCC الخطوط التوجيهية لهيئة 2-12

نية المستخدمة االنبعاثات الخاصة بغاز احتباس حراري معين حسب نوع الوقود وال
  )آج غاز احتباس حراري(
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Fuel Consumptionfuel ,technology  =آمية
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  )تيرا جول(الوقود المحترق حسب نوع التقنية  

Emission FactorGHG gas,fuel,technology  =الخاص بغاز احتباس حراري معين حسب نوع الوقود والتقنية معامل االنبعاث 
  )تيرا جول/ريآج غاز احتباس حرا(المستخدمة 

على سبيل  .في حالة عدم التعرف بشكل مباشر على آمية الوقود المحترق بالنسبة لتقنية معينة، فمن الممكن تقديره باستخدام النماذج
  .المثال، يعتمد النموذج البسيط لذلك على مدى تدخل التقنية في فئة المصدر

  4-2 المعادلة
  لتقنيةا تدخل على بناًء الوقود استهالك تقديرات

technologyfueltechnologyfuel nPenetrationConsumptioFuelnConsumptioFuel •=, 

  :حيث
Penetrationtechnology    =يمكن تحديد هذا الجزء على أساس مخرجات  .الجزء الذي تشغله تقنية محددة من فئة المصدر الكاملة

البيانات، مثل الكهرباء المولدة، التي ستضمن تخصيص الحصة المالئمة بالنسبة الختالفات االستعمال بين 
  .التقيات

   . بالنسبة لجميع التقنيات المطبقة في فئة المصدر3-2اب انبعاثات الغاز بالنسبة لفئة المصدر، يجب حساب نتيجة المعادلة ولحس

  5-2 المعادلة
  التقنية حسب االنبعاثات تقدير

technologyfuelGHG
estechnologi

technologyfuelfuelGHG FactorEmissionnConsumptioFuelEmissions ,,,, •= ∑ 

 

  ).2-2المعادلة (مرة أخرى يتم حساب مجموع االنبعاثات عن طريق حساب جميع أنواع الوقود 

  : وجود ما يلي3يتطلب تطبيق مقترب تقدير االنبعاثات في المستوى 

نوع الوقود المستخدم، وتقنية االحتراق، وظروف (البيانات الخاصة بالوقود المحترق في فئة المصدر بالنسبة لكل تقنية ذات صلة  •
 ).التشغيل، وتقنية التحكم، والصيانة وعمر المعدة المستخدمة

نوع الوقود المستخدم، وتقنية االحتراق، وظروف التشغيل، وتقنية التحكم، ومعامل (دد بالنسبة لكل تقنية معامل انبعاثات مح •
 ).األآسدة، والصيانة وعمر المعدة المستخدمة

 .آما يمكن أيًضا استخدام أنظمة قياس مستوى المنشأة عندما يكون ذلك متاًحا •

ن هذا النوع من االنبعاثات  لتقدير انبعاثات غاز ثاني أآسيد الكربون أل3توى عادة ما يكون من غير الضروري استخدام مقترب المس
ومع ذلك، تتزايد إمكانية توفر البيانات الخاصة بالمصانع فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أآسيد الكربون آما  .ال يعتمد على تقنية االحتراق

ن أن تعتمد البيانات الخاصة بالمصانع على أنظمة قياس تدفق الوقود يمك .تتزايد أهميتها بسبب تزايد احتماالت تجارة االنبعاثات
عموًما، ال تتبع عملية الرصد  .والترآيب الكيميائي للوقود، أو على أنظمة قياس تدفق الغاز وبيانات الترآيب الكيميائي لغاز المداخن

بسبب (ة النبعاثات غاز ثاني أآسيد الكربون وحدها الخاصة بغازات المداخن للحصول على قياسات دقيق) CEM(المستمر لالنبعاثات 
، لكن يمكن إجراؤها بشكل خاص في حالة ترآيب أجهزة الرصد لقياس الملوثات األخرى، مثل ثاني أآسيد )التكلفة المرتفعة نسبًيا

 حاالت احتراق الوقود تتضح أيًضا فائدة الرصد المستمر لالنبعاثات بشكل خاص في ).NOx(وأآاسيد النيتروجين ) SO2(الكبريت 
الصلب، حيث تزداد صعوبة قياس معدالت تدفق الوقود، أو عندما يكون الوقود متغير بدرجة آبيرة أو عندما يكون تحليل الوقود باهظ 

ر آما يجب توخي الحرص عن استخدام الرصد المستم .يلزم وجود رصًدا دقيًقا ومستمًرا من أجل الحساب الشامل لالنبعاثات .التكلفة
  .لالنبعاثات في بعض المنشآت مع عدم توفر بيانات الرصد لفئة إبالغ آاملة

جراء أي إيشمل ذلك اعتماد نظام الرصد وإعادة اعتماده بعد  .يستلزم الرصد المستمر لالنبعاثات االهتمام بضمان ومراقبة الجودة
ي أآسيد الكربون، يمكن مقارنة البيانات المأخوذة من أنظمة بالنسبة ألنظمة قياس ثان .8تغيير في النظام مع ضمان استمرارية التشغيل

  .الرصد المستمر لالنبعاثات مع تقديرات االنبعاثات التي تعتمد على تدفق الوقود

إذا اتضح من الرصد التفصيلي أن ترآيز غاز االحتباس الحراري في العادم الناتج عن عملية االحتراق مساويًَا لترآيز نفس الغاز في 
انبعاثات "نها إيستلزم اإلبالغ عن هذه االنبعاثات على  .نها صفرإاء الممتص من الجو، فعليه يمكن اإلبالغ عن االنبعاثات على الهو
   .الرصد المستمر عالي الجودة لكل من الهواء الممتص واالنبعاثات الجوية" سلبية

                                                           
اًجا الستهالك الوقود ومعامل انبعاثات يتم يمكن التعبير عن استهالك الوقود على أساس الكتلة أو الحجم، آما يمكن تقدير االنبعاثات بصفتها نت 7

  .التعبير عنه على أساس متوائم
 ).أ2005 (الوآالة األمريكية لحماية البيئة :انظر على سبيل المثال 8



الطاقة: 2المجلد   
 

  القرارات شجرات 2-3-1-4

الممارسة ، فمن فئة رئيسيةإذا آانت الفئة هي  . على البيانات المتاحة من حيث الكم والكيفيتوقف المستوى المستخدم لتقدير االنبعاثات
على تحديد ) 1-2الشكل (ستساعد شجرة القرارات التالية  .3 أو المستوى 2 لتقدير االنبعاثات أن يتم استخدام مقترب المستوى السليمة

  .جة عن مصادر االحتراق الثابتالمستوى الذي يجب استخدامه لتقدير االنبعاثات النات

وحتى يمكن استخدام شجرة القرارات بشكل صحيح، يحتاج القائم بتجميع بيانات الحصر إلى إجراء استبيان شامل لبيانات األنشطة 
ان قبل إتمام يجب استكمال هذا االستبي .الوطنية المتاحة وبيانات معامالت االنبعاثات الوطنية أو اإلقليمية حسب فئة المصدر المالئمة

 أيًضا أن يتم تحسين نوعية الممارسة السليمةومن  .عملية تجميع بيانات الحصر األولى، آما يجب مراجعة نتائج االستبيان بشكل منتظم
اٍل  وجود مصدر رئيسي، أو في حالة ارتباط التقدير بمستوى ع1البيانات إذا ما أظهرت الحسابات األولية باستخدام مقترب المستوى

) CO2(يجب أن ينطبق تحديد شجرة القرارات وفئة المصدر الرئيسي على انبعاثات غازات ثاني أآسيد الكربون  .عدم التيقنمن 
  .على نحو منفصل) N2O(وأآسيد النتروز ) CH4(والميثان 

   تحديد معامالت االنبعاثات2-3-2

أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النتروز ويناقش تقديم معامالت يقدم هذا القسم معامالت االنبعاثات االفتراضية بالنسبة لكل من ثاني 
توضح معامالت انبعاثات ثاني أآسيد الكربون بالنسبة لجميع المستويات أن المحتوى الكامل للكربون  .االنبعاثات في مستويات أعلى

وحيث أن هذا الجزء عادة ما يكون  .امفي الوقود أقل من أي جزء غير مؤآسد من الكربون المحتجز في الرماد والجزيئات والسخ
 من هذا المجلد تتجاهل هذا التأثير من 1 والتي خلصنا إليها في الفصل 1ضئيًال، فإن معامالت االنبعاثات االفتراضية الخاصة بالمستوى

 أنواع الوقود الصلب، وبالنسبة لبعض ).1معامل أآسدة الكربون يساوي (خالل افتراض األآسدة الكاملة لمحتوى الكربون في الوقود 
الممارسة إذا آانت الحالة آذلك، فمن  .لن يكون من الضروري إهمال هذا الجزء باإلضافة إلى إمكانية تطبيق تقديرات مستويات أعلى

 مل االنبعاثمعاتوفر قاعدة بيانات  . أن يتم استخدام قيًما خاصة بالدولة وفًقا ألنظمة القياس أو البيانات األخرى جيدة التوثيقالسليمة
)EFDB ( مجموعة من معامالت االنبعاثات جيدة التوثيق والمعامالت األخرى التي قد تكون مالئمة للظروف الوطنية بشكل أفضل من

ن القائم بتجميع بيانات الحصر يظل هو المسؤول عن التأآد من التطبيق المالئم للمادة المأخوذة عن قاعدة إالقيم االفتراضية، إال 
   .البيانات

  1المستوى 2-3-2-1

يقدم هذا القسم مجموعة من معامالت االنبعاثات الخاصة بكل نوع وقود مستخدم في مصادر االحتراق الثابت لالستخدام في تقديرات 
وستأخذ نفس معامالت  .آما تستخدم نفس أنواع الوقود في عدد من فئات المصدر . بالنسبة لفئات المصدر1انبعاثات المستوى 

يوجد في الفصل األول من هذا المجلد تقديًما الستنتاج معامالت االنبعاثات الخاصة بغاز  .ات الخاصة بغاز ثاني أآسيد الكربوناالنبعاث
تيرا جول /يتم التعبير عن معامالت انبعاثات ثاني أآسيد الكربون في وحدات بالكيلوجرام ثاني أآسيد آربون .ثاني أآسيد الكربون

  .1ارية الصافية وهي تعبر عن محتوى الكربون في الوقود واالفتراض بأن معامل أآسدة الكربون هو وعلى أساس القيمة الحر

تختلف معامالت االنبعاثات الخاصة بالميثان وأآسيد النتروز بالنسبة لفئات المصدر المختلفة وفًقا للفروق بين تقنيات االحتراق المطبقة 
 على التقنيات التي ال توجد بها أنظمة للتحكم في 1مالت االفتراضية الخاصة بالمستوىآما تنطبق المعا .في فئات المصدر المختلفة

، تقوم على افتراض االحتراق الفعال في مستوى 3-2 و2- 2معامالت االنبعاثات االفتراضية، خاصة الموجودة في الجداول  .لالنبعاثات
هي ال تأخذ بعين االعتبار تأثير حاالت البداية أو النهاية أو االحتراق تنطبق على الظروف الثابتة والمثالية و .عالي من درجة الحرارة
  .باستخدام أحمال جزئية

 من 

 ائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري بشأن القو2006 لعام IPCC الخطوط التوجيهية لهيئة 2-14

ن معامالت انبعاثات ثاني أآسيد إآما  .5-2 إلى 2-2توجد معامالت انبعاثات افتراضية خاصة باالحتراق الثابت في الجداول
ن معامالت االنبعاثات الخاصة بالميثان وأآسيد النتروز هي إآما  .فتتاحي من الفصل اال4-1الكربون هي نفسها المقدمة في الجدول 

وضعت معامالت االنبعاثات هذه باستخدام حكم  .1996بناًء على الخطوط التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 
عدم توفر العديد من أنظمة القياس الخاصة بهذه وفي ظل  .خبير خاص بمجموعة آبيرة من خبراء الحصر وهي ال تزال صالحة

 5-2 إلى 2-2ال تقدم الجداول من  .األنواع من معامالت االنبعاث، يتم ضبط نطاقات عدم التيقن على موجب أو سالب معامل من ثالثة
مستخدمة خارج الطرق العامة ويتم معامالت االنبعاثات االفتراضية النبعاثات الميثان وأآسيد النتروز الناتجة عن االحتراق باآلالت ال

  . من هذا المجلد3-3توجد معامالت االنبعاثات هذه في القسم  .أ1اإلبالغ عنها في الفئة 
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  شجرة القرارات المعممة لتقدير انبعاثات االحتراق الثابت 1-2الشكل 
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المصادر الفردية في فئة 
  المصدر؟

 نعم
استخدم مقترب 

 الخاص 3المستوى 
 .بالقياسات

  ال

هل يمكن استخدام 
نوع معين من 
الوقود بالنسبة 

للفئة؟

 نعم
هل تتوفر معامالت 

انبعاثات خاصة 
بالدولة بالنسبة للجزء 

لفئة غير المقاس من ا
 الرئيسية؟

  نعم

استخدم مقترب 
 الخاص 3المستوى 

بالقياسات باإلضافة 
إلى البيانات المتوفرة

 2ومقترب المستوى 
لمعامالت االنبعاثات 

  .الخاصة بالدولة

 ال
 ال

مي الجزء غير هل ينت ال
المقاس إلى إحدى 
؟الفئات الرئيسية  

احصل على بيانات  نعم
 خاصة بالدولة

هل يوجد نموذج تقدير 
 تفصيلي في المتناول؟

  نعم

هل يمكن إعادة التوفيق 
بين استهالك الوقود 
المقدر باستخدام النموذج

وإحصائيات الوقود 
الوطنية أو التحقق منه 
عن طريق مصادر 

  مستقلة؟

 ال

استخدم مقترب 
 الخاص 3المستوى 

بالقياسات باإلضافة 
إلى البيانات المتوفرة 

 1ومقترب المستوى 
خاص بمعامالت ال

االنبعاثات 
.االفتراضية   

استخدم مقترب المستوى  نعم
  . الخاص بالنموذج3

 ال
 ال

هل تتوفر معامالت 
االنبعاثات الخاصة 

  بالدولة؟
  نعم

استخدم معامالت 
ات الخاصة االنبعاث

بالدولة ومقترب 
 المالئم 2المستوى 

  . للبيانات المتوفرة
  ال

فئة رئيسية؟هل هذه الفئة هي    نعم

 ال

احصل على البيانات 
  .الخاصة بالدولة

استخدم معامالت االنبعاثات 
1االفتراضية ومقترب المستوى 
  .المالئم للبيانات المتوفرة



الطاقة: 2المجلد   
 

 2-2 الجدول
  الطاقة صناعات في الثابت لالحتراق االفتراضية االنبعاثات معامالت

 )الصافية الحرارية القيمة أساس على جول تيرا لكل الحراري تباساالح غاز من آج(

 )N2O(أآسيد النتروز )CO2(ثاني أآسيد الكربون  )CH4(الميثان  

معامل  الوقود  الحد معامل 
 األدنى

الحد 
 األعلى

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

 معامل االنبعاث
 االنبعاث الحد األدنى االفتراضي

 االفتراضي
 االنبعاث
 االفتراضي

الحد
 األعلى

 2 0.2 0.6 10 1 75 500 71 100 73 300 3 ص الزيت الخام

 2 0.2 0.6 10 1 85 400 69 300 77 000 ص 3 ص األوريملشن

 2 0.2 0.6 10 1 70 400 58 300 64 200 ص 3 ص سوائل الغاز الطبيعي

غزولين 
 2 0.2 0.6 10 1 73 000 67 500 69 300 ص 3 ص المحرآات

غازولين محرآات 
 2 0.2 0.6 10 1 3 ص 73 000 67 500 70 000 ص الطائرات

ين
زول
الغ

غازولين  
 2 0.2 0.6 10 1 73 000 67 500 70 000 ص 3 ص المحرآات النفاثة

 74 400 69 700 2 0.2 0.6 10 1 71 500 ص 3 ص آيروسين المحرآات النفاثة

 73 700 70 800 71 900 2 0.2 0.6 10 1 3 ص أنواع آيروسين أخرى

 79 200 67 800 73 300 2 0.2 0.6 10 1 3 ص الزيت الصخري

 2 0.2 0.6 10 1 74 800 72 600 74 100 3 ص الديزل/زيت الغاز

 2 0.2 0.6 10 1 78 800 75 500 77 400 3 ص زيت الوقود الفائض

 65 600 61 600 63 100 0.3 0.03 0.1 3 0.3 1 ص الغازات البترولية المسالة

 0.3 0.03 0.1 3 0.3 68 600 56 500 61 600 1 ص يثاناإل

 2 0.2 0.6 10 1 76 300 69 300 73 300 3 ص النفتا

 2 0.2 0.6 10 1 89 900 73 000 80 700 3 ص )البيتومين(القار 

 2 0.2 0.6 10 1 75 200 71 900 73 300 3 ص زيوت التشحيم

 2 0.2 0.6 10 1 115 000  82 900 97 500 ص 3 ص آوك النفط

 2 0.2 0.6 10 1 76 600 68 900 73 300 3 ص مواد التكرير األولية

 0.3 0.03 0.1 3 0.3 69 000 48 200 57 600 ن 1 ص غاز التكرير

 2 0.2 0.6 10 1 3 ص 74 400 72 200 73 300 شمع البارافين

الُقطارات البيضاء 
والُقطارات 
 SBP الصناعية

رى 3 0.2 0.6 10 1 3 ص 74 400 72 200 73 300
أخ

ت 
يو
ز

 
منتجات بترولية 

 2 0.2 0.6 10 1 74 400 72 200 73 300 3 ص أخرى

 3 0.3 1 101 000 94 600 98 300 5 0.5 1.5 ص فحم اإلنثراسيت

 5 0.5 3 0.3 1 101000 87 300 94 600 1.5 ص فحم الكوك

 5 0.5 3 0.3 1 99 700 89 500 94 600 1.5 ص أنواع أخرى من الفحم القاري 

 5 0.5 3 0.3 1 100000 92 800 96 100 1.5 ص )البيتوميني(الفحم شبه القاري 

 3 0.3 1 115 000 90 900 101 000 5 0.5 1.5 ص فحم اللجنايت

 5 0.5 3 0.3 1 125 000 90 200 107 000 1.5 ص الصخر الزيتي ورمل القار

 5 0.5 109000 87 300 97 500 3 0.3 1 ن 1.5 ص قوالب الفحم البني

 5 0.5 3 0.3 1 109000 87 300 97 500 1.5 ن الوقود المعلق

آوك فرن الكوك 
 3 0.3 1 119 000 95 700 5 0.5 107 000 ص 1.5 ص وآوك اللجنايت

وك
الك

 119 000 95 700 107 000 ص 1 ص آوك الغاز 
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 االحتراق الثابت: 2الفصل 

 )تابع( 2-2 الجدول
  الطاقة صناعات في الثابت لالحتراق راضيةاالفت االنبعاثات معامالت

 )الصافية الحرارية القيمة أساس على جول تيرا لكل الحراري االحتباس غاز من آج(

 )N2O(أآسيد النتروز )CO2(ثاني أآسيد الكربون  )CH4(الميثان  

معامل  الوقود الحد  معامل 
 األدنى

الحد 
 األعلى

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

 معامل االنبعاث
 االنبعاث الحد األدنى االفتراضي

 االفتراضي
 االنبعاث
 االفتراضي

الحد
 األعلى

68 200 3 0.3 5 0.5 80 700 ن 1 ن 1.5 ص قار الفحم  300 95  

37 300 0.3 0.03 0.1 3 0.3 44 400ن 1 ن غاز مصانع الغاز  100 54  

37 300 44 400ن غاز فرن الكوك  100 54  0.3 0.03 0.1 3 0.3 1 ص 

308 000 219000 260 000ن غاز الفرن العالي    0.3 0.03 0.1 3 0.3 1 ص 
تقة
مش
 ال
ت
زا
لغا
ا

 

غاز فوالذ الفرن 
145 000 182 000ن 1 ص األآسجيني  000 202  0.3 3 0.1 0.03 0.3 

56 100 الغاز الطبيعي  300 54  300 58   1 0.3 3 0.1 0.03 0.3 

الكتلة غير ( النفايات البلدية 
91 700ن )الحيوية  300 73  000 121  30 10 100 4 1.5 15 

110 000 143 000 ن النفايات الصناعية  000 183  30 10 100 4 1.5 15 

73 300 ن زيوت النفايات  200 72  400 74  30 10 100 4 1.5 15 

106 000 3 0.3 5 0.5 1 ن 1.5 ن الخث  000 100  000 108  

95 000 112 000ن الخشب ونفاياته  000 132  30 10 100 4 1.5 15 

محاليل الكبريتيت 
80 700  95 300 ن )أ(السائل األسود (  000 110  21 1 2 ن 18 1 3 ن 

آتل حيوية أولية 
84 700 100 000ن صلبة أخرى  000 117  30 10 100 4 1.5 15 

  
ب
صل
 ال
وي
حي
 ال
ود
وق
ال

  
 

95 000 112 000ن الفحم الكربوني  000 132  200 70 600 4 1.5 15 

59 800 2 0.2 0.6 10 1 70 800ن 3 ص الغازولين الحيوي  300 84  

59 800 70 800ن الديزل الحيوي  300 84  2 0.2 0.6 10 1 3 ص 

  
الو

ي 
يو
لح
د ا
قو

ئل
سا
ال

 

أنواع الوقود 
الحيوي السائل 

 األخرى
67 100 79 600ن 3 ص  300 95  1 10 0.6 0.2 2 

غازات حفر طمر 
46 200 54 600ن 1 ص تالنفايا  000 66  0.3 3 0.1 0.03 0.3 

46 200 54 600ن غاز الخبث  000 66    0.3 0.03 0.1 3 0.3 1 ص 
ية 
يو
لح
ة ا
كتل
ال

زية
لغا
ا

غازات حيوية  
46 200 54 600ن 1 ص أخرى  000 66  0.3 3 0.1 0.03 0.3 

من
 

النفايات البلدية 
جزء الكتلة (

 )الحيوية

رى
أخ

ع 
نوا
أ

ر 
غي

ود 
وق
ال

ري
فو
ألح
ا

 

84 700 100 000ن  000 117  30 10 100 4 1.5 15 

يشمل الكتلة الحيوية المشتقة من ثاني أآسيد الكربون المنبعث من وحدة احتراق السائل األسود والكتلة الحيوية المشتقة من ثاني أآسيد الكربون المنبعث من فرن  )أ(
  .مصنع الكرافت

  .1996يهية للهيئة لعام تشير إلى معامل انبعاثات جديد لم يتم تقديمه في الخطوط التوج  ن
 .1996تشير إلى معامل انبعاثات خضع للمراجعة منذ الخطوط التوجيهية للهيئة لعام  ص
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الطاقة: 2المجلد   
 

  3-2 الجدول
  والتشييد التصنيعية الصناعات في الثابت لالحتراق االفتراضية االنبعاثات معامالت

 )الصافية يةالحرار القيمة أساس على جول تيرا لكل الحراري االحتباس غاز من آج(
 )N2O(أآسيد النتروز )CO2(ثاني أآسيد الكربون  )CH4(الميثان  

معامل  معامل  معامل  الحد   الوقود
 األدنى

الحد 
 األعلى

الحد 
 األدنى

الحد 
 االنبعاث الحد أدنى األعلى

 االفتراضي
 االنبعاث
 االفتراضي

 االنبعاث
 االفتراضي

الحد
 األعلى

73 300 3 ص الزيت الخام  100 71 500 75  1 10 0.6 0.2 2 

85 400 69 300 77 000 ص 3 ص األوريملشن  1 10 0.6 0.2 2 

70 400 58 300 64 200 ص 3 ص سوائل الغاز الطبيعي  1 10 0.6 0.2 2 

غازولين 
73 000 67 500 69 300 ص 3 ص المحرآات  1 10 0.6 0.2 2 

غازولين 
محرآات 
 الطائرات

73 000 67 500 70 000  ص  2 0.2 0.6 10 1 3 ص 

ين
زول

لغا
 ا

غازولين 
المحرآات 

 النفاثة
73 000 67 500 70 000 ص 3 ص  1 10 0.6 0.2 2 

74 400 69 700 71 500  2 0.2 0.6 10 1 3 ص آيروسين المحرآات النفاثة  

71 900 2 0.2 0.6 10 1 3 ص أنواع آيروسين أخرى  800 70 700 73  

73 300 2 0.2 0.6 10 1 3 ص الزيت الصخري  800 67 200 79  

74 100 3 ص الديزل/زيت الغاز  600 72 800 74  1 10 0.6 0.2 2 

77 400 3 ص زيت الوقود الفائض  500 75 800 78  1 10 0.6 0.2 2 

63 100 0.3 0.03 0.1 3 0.3 1 ص الغازات البترولية المسالة  600 61 600 65  

61 600 1 ص اإليثان  500 56 600 68  0.3 3 0.1 0.03 0.3 

73 300 3 ص النفتا  300 69 300 76  1 10 0.6 0.2 2 

80 700 3 ص )البيتومين(القار   000 73 900 89  1 10 0.6 0.2 2 

73 300 3 ص زيوت التشحيم  900 71 200 75  1 10 0.6 0.2 2 

11 5000 82 900 97 500 ص 3 ص آوك النفط  1 10 0.6 0.2 2 

73 300 3 ص مواد التكرير األولية  900 68 600 76  1 10 0.6 0.2 2 

69 000 48 200 57 600 ن 1 ص غاز التكرير  0.3 3 0.1 0.03 0.3 

73 300 3 ص شمع البارافين  200 72 400 74  1 10 0.6 0.2 2 

الُقطارات 
البيضاء 

والُقطارات 
 SBP الصناعية

300 73  200 72 400 74  3 0.2 0.6 10 1 3 ص 

رى
أخ

ت 
يو
 ز

منتجات بترولية 
73 300 3 ص أخرى  200 72 400 74  1 10 0.6 0.2 2 

98 300 5 0.5 1.5 ص فحم اإلنثراسيت  600 94 000 101  10 3 30 

94 600 1.5 ص فحم الكوك  300 87 000 101  10 3 30 0.5 5 

94 600 1.5 ص أنواع أخرى من الفحم القاري   500 89 700 99  10 3 30 0.5 5 

96 100 1.5 ص الفحم شبه القاري   800 92 100000 10 3 30 0.5 5 

101 000 5 0.5 1.5 ص فحم اللجنايت  900 90 000 115  10 3 30 

107 000 1.5 ص الصخر الزيتي ورمل القار  200 90 000 125  10 3 30 0.5 5 

109 000 87 300 30 3 97 500 ن 1.5 ن قوالب الفحم البني  5 0.5 10ن  

97 500 1.5 ص الوقود المعلق  300 87 000 109  10 3 30 0.5 5 

آوك فرن الكوك 
119 000 95 700 5 0.5 107 000ص 1.5 ص  وآوك اللجنايت  10  3  30 

وك
الك

119 000 95 700 آوك الغاز    107 000ص 1ص  
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 االحتراق الثابت: 2الفصل 

)تابع( 3-2 الجدول  
 معامالت االنبعاثات االفتراضية لالحتراق الثابت في الصناعات التصنيعية والتشييد

)الصافية الحرارية القيمة أساس على جول تيرا لكل الحراري االحتباس غاز من آج(  

 )N2O(أآسيد النتروز )CO2(ثاني أآسيد الكربون   )CH4(الميثان  

معامل  معامل  معامل  الحد   الوقود
 األدنى

الحد 
 األعلى

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

الحد 
 االنبعاث األدنى

اضياالفتر  
 االنبعاث
 االفتراضي

 االنبعاث
 االفتراضي

الحد
 األعلى

 5 0.5 95 300 68 200  30 3 80 700 ن 10 ن 1.5 ن قار الفحم

غاز مصانع 
 0.3 0.03 0.1 3 0.3 1 ص 54 100 37 300 44 400ن الغاز

  0.3  0.03  0.1  3  0.3  1 ص  54 100  37 300  44 400 ن  غاز فرن الكوك

 

ت ا
زا
لغا
 ا

غاز الفرن
تقة  0.3  0.03  0.1  3  0.3  308 000  219000  260 000 ن  1 ص  العالي

مش
ل

غاز فوالذ الفرن 
  0.3  0.03  0.1  3  0.3  202 000  145 000  182 000 ن  1 ص  األآسجيني

 0.3 0.03 0.1 3 0.3 58 300 54 300 56 100 1 ص الغاز الطبيعي

جزء الكتلة (النفايات البلدية 
 15 1.5 4 100 10 30 121 000 73 300 91 700 ن )غير الحيوية

 15 1.5 4 100 10 30 183 000 110 000 143 000 ن النفايات الصناعية

 15 1.5 4 100 10 30 74 400 72 200 73 300 ن زيوت النفايات

 108 000 100 000 106 000 6 0.6 5 0.5 2 ن 1.5 ن الخث

 15 1.5 4 100 10 30 132 000 95 000 112 000 ن الخشب ونفاياته

محاليل 
الكبريتيت 

 أ)السائل األسود(
 21 1 2 ن 18 1 3 ن 100 000 80 700 95 300 ن

آتلة حيوية أولية 
 15 1.5 4 100 10 30 117 000 84 700 100 000 ن صلبة أخرى

ب
صل
 ال
وي
حي
 ال
ود
وق
 ال

 15 1.5 4 600 70 200 132 000 95 000 112 000ن الفحم الكربوني

الغازولين 
 2 0.2 0.6 10 1 3 ص 84 300 59 800 70 800ن الحيوي

 2 0.2 0.6 10 1 3 ص 84 300 59 800 70 800ن الديزل الحيوي

ئل
سا
 ال
وي
حي
 ال
ود
وق
 ال

أنواع أخرى من 
الوقود الحيوي 

 السائل
 2 0.2 0.6 10 1 95 300 67 100 79 600ن 3 ص

غازات حفر 
 0.3 0.03 0.1 3 0.3 1 ص 66 000 46 200 54 600ن طمر النفايات

 0.3 0.03 0.1 3 0.3 1 ص 66 000 46 200 54 600ن غاز الخبث

از
للغ

ية 
يو
لح
ة ا
كتل
 ال

غازات حيوية 
 0.3 0.03 0.1 3 0.3 66 000 46 200 54 600ن 1 ص أخرى

من 
 

 
رى
أخ

 غ

النفايات البلدية 
جزء الكتلة (

)الحيوية  

اع
نو
أ

ير 
ود
وق
ال

ري
فو
ألح
 ا

 15 1.5 4 100 10 30 117 000 84 700 100 000ن

 الحيوية المشتقة من ثاني أآسيد الكربون المنبعث من وحدة احتراق السائل األسود والكتلة الحيوية المشتقة من ثاني أآسيد الكربون المنبعث يشمل الكتلة )أ(
  .من فرن مصنع الكرافت

  .1996تشير إلى معامل انبعاثات جديد لم يتم تقديمه في الخطوط التوجيهية للهيئة لعام   ن
 .1996اثات خضع للمراجعة منذ الخطوط التوجيهية للهيئة لعام تشير إلى معامل انبع ص
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الطاقة: 2المجلد   
 

  
 4-2 الجدول

  الصناعية/التجارية الفئة في الثابت لالحتراق االفتراضية االنبعاثات معامالت
 )الصافية الحرارية القيمة أساس على جول تيرا لكل الحراري االحتباس غاز من آج(

  )N2O(أآسيد النتروز )CO2(ثاني أآسيد الكربون  )CH4(لميثان ا 

معامل  معامل  معامل  الحد   الوقود
 األدنى

الحد 
 األعلى

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

الحد 
 االنبعاث األدنى

 االفتراضي
 االنبعاث
 االفتراضي

 االنبعاث
 االفتراضي

الحد
 األعلى

 2 0.2 0.6 30 3 10 75 500 71 000 73 300 الزيت الخام

 2 0.2 0.6 30 3 10 85 400 69 300 77 000 ص األوريملشن

 2 0.2 0.6 30 3 10 70 400 58 300 64 200 ص سوائل الغاز الطبيعي

 2 0.2 0.6 30 3 10 73 000 67 500 69 300 ص بنزين المحرآات

بنزين محرآات 
 2 0.2 0.6 30 3 10 73 000 67 500 70 000  ص الطائرات

ين
نز
الب

 

بنزين المحرآات 
 2 0.2 0.6 30 3 10 73 000 67 500 70 000 ص النفاثة

 2 0.2 0.6 30 3 10 74 400 69 700 71 500 ص آيروسين المحرآات النفاثة

 2 0.2 0.6 30 3 10 73 700 70 800 71 900 أنواع آيروسين أخرى

 2 0.2 0.6 30 3 10 79 200 67 800 73 300 الزيت الصخري

الديزل/زيت الغاز  100 74 600 72 800 74 10 3 30 0.6 0.2 2 

 2 0.2 0.6 30 3 10 78 800 75 500 77 400 زيت الوقود الفائض

 0.3 0.03 0.1 15 1.5 5 65 600 61 600 63 100 الغازات البترولية المسالة

 0.3 0.03 0.1 15 1.5 5 68 600 56 500 61 600 اإليثان

 2 0.2 0.6 30 3 10 76 300 69 300 73 300 النفتا

)ينالبيتوم(القار   700 80 000 73 900 89 10 3 30 0.6 0.2 2 

 2 0.2 0.6 30 3 10 75 200 71 900 73 300 زيوت التشحيم

 2 0.2 0.6 30 3 10 115 000 82 900 97 500 ص آوك النفط

 2 0.2 0.6 30 3 10 76 600 68 900 73 300 مواد التكرير األولية

 0.3 0.03 0.1 15 1.5 5 69 000 48 200 57 600 ن غاز التكرير

 2 0.2 0.6 30 3 10 74 400 72 200 73 300 شمع البارافين

الُقطارات البيضاء 
 والُقطارات الصناعية

SBP 
300 73 200 72 400 74 10 3 30 0.6 0.2 2 

رى
أخ

ت 
يو
 ز

منتجات بترولية 
 2 0.2 0.6 30 3 10 74 400 72 200 73 300 أخرى

 98 300ص  5 0.5 1.5 30 3 10 101 000 94 600 فحم اإلنثراسيت

 5 0.5 1.5 30 3 10 101 000 87 300 94 600 فحم الكوك

 5 0.5 1.5 30 3 10 99 700 89 500 94 600 أنواع أخرى من الفحم القاري

 5 0.5 1.5 30 3 10 100000 92 800 96 100 الفحم شبه القاري 

 5 0.5 1.5 30 3 10 115 000 90 900 101 000 فحم اللجنايت

لصخر الزيتي ورمل القارا  000 107 200 90 000 125 10 3 30 1.5 0.5 5 

 5 0.5 109 000 87 300 30 3 97 500 ن 10 ن 1.5 ص قوالب الفحم البني

 5 0.5 30 3 10 109 000 87 300 97 500 1.5 ن الوقود المعلق

آوك فرن الكوك 
 5 0.5 1.5 30 3 10 119 000 95 700 107 000 ن وآوك اللجنايت

وك
الك

 

 107 000ن  آوك الغاز
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700 95 000 119 5 1.5 15 0.1 0.03 0.3 



 االحتراق الثابت: 2الفصل 

 )تابع( 4-2 الجدول
  الصناعية/التجارية الفئة في الثابت لالحتراق االفتراضية االنبعاثات معامالت

 )الصافية الحرارية القيمة أساس على جول تيرا لكل الحراري االحتباس غاز من آج(
 )N2O(أآسيد النتروز  )CO2(كربون ثاني أآسيد ال )CH4(الميثان  

معامل  معامل  معامل  الحد   الوقود
 األدنى

الحد 
 األعلى

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

الحد 
 االنبعاث األدنى

 االفتراضي
 االنبعاث
 االفتراضي

 االنبعاث
 االفتراضي

الحد
 األعلى

 5 0.5 95 300 68 200 30 30 80 700ن  10 ن 1.5 ن قار الفحم

غاز مصانع 
 0.3 0.03 0.1 15 1.5 5 54 100 37 300 44 400ن  الغاز

  0.3  0.03  0.1  15  1.5  5  54 100  37 300 44 400ن  غاز فرن الكوك

غاز الفرن 
  0.3  0.03  0.1  15  1.5  5  308 000  219000  260 000ن  العالي

ال  
تقة
مش
 ال
ت
زا
غا

 

غاز فوالذ الفرن 
  0.3  0.03  0.1  15  1.5  5  202 000  145 000  182 000ن  األآسجيني

 0.3 0.03 0.1 15 1.5 5 58 300 54 300 56 100  الغاز الطبيعي

جزء الكتلة (النفايات البلدية 
)غير الحيوية  15 1.5 4 900 100 300 121 000 73 300 91 700 ن 

 15 1.5 4 900 100 300 183 000 110 000 143 000 ن النفايات الصناعية

 15 1.5 4 900 100 300 74 400 72 200 73 300 ن زيوت النفايات

 108 000 100 000 106 000  30 3 5 0.5 10 ن 1.4 ن الخث

 15 1.5 4 900 100 300 132 000 95 000 112 000ص  الخشب ونفاياته

محاليل 
الكبريتيت 

السائل األسود (
 )أ(

 21 1 2 ن 18 1 3 ن 110 000 80 700 95 300ن 

آتل حيوية أولية 
 15 1.5 4 900 100 300 117 000 84 700 100 000ن  صلبة أخرى

 
ب
صل
 ال
وي
حي
 ال
ود
وق
 ال

 3 0.3 1 600 70 200 132 000 95 000 112 000ن  الفحم الكربوني

الغازولين 
 2 0.2 0.6 30 3 10 84 300 59 800 70 800ن  الحيوي

  2 0.2 0.6 30 3 10 84 300 59 800 70 800ن  الديزل الحيوي
وي 
حي
 ال
ود
وق
ال

ئل
سا
 ال

أنواع أخرى من 
 2 0.2 0.6 30 3 10 93 300 67 100 79 600ن  الوقود الحيوي

غازات حفر 
 0.3 0.03 0.1 15 1.5 5 66 000 46 200 54 600ن  طمر النفايات

  0.3 0.03 0.1 15 1.5 5 66 000 46 200 54 600ن  غاز الخبث
از
للغ

ية 
يو
لح
ة ا
كتل
 ال

غازات حيوية 
 0.3 0.03 0.1 15 1.5 5 66 000 46 200 54 600ن  أخرى

 

النفايات البلدية 
جزء الكتلة (

 )الحيوية

رى
أخ

ع 
نوا
أ

ير 
 غ
ود
وق
 ال
من

ري
فو
ألح
 ا

 15 1.5 4 900 100 300 117 000 84 700 100 000ن 

كتلة الحيوية المشتقة من ثاني أآسيد الكربون المنبعث  يشمل الكتلة الحيوية المشتقة من ثاني أآسيد الكربون المنبعث من وحدة احتراق السائل األسود وال)أ(
  .من فرن مصنع الكرافت

  .1996تشير إلى معامل انبعاثات جديد لم يتم تقديمه في الخطوط التوجيهية للهيئة لعام   ن
 .1996تشير إلى معامل انبعاثات خضع للمراجعة منذ الخطوط التوجيهية للهيئة لعام  ص
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الطاقة: 2المجلد   
 

 5-2 الجدول
  السمكية والمزارع السمك وصيد والحراجة والزراعة المنازل فئات في الثابت لالحتراق االفتراضية االنبعاثات تمعامال

 )الصافية الحرارية القيمة أساس على جول تيرا لكل الحراري االحتباس غاز من آج(
 )N2O(أآسيد النتروز الوقود )CO2(ثاني أآسيد الكربون   )CH4(الميثان  

معامل معامل   الحد  معامل 
 األدنى

الحد 
 األعلى

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

الحد 
 االنبعاث األدنى

 االفتراضي
 االنبعاث
 االفتراضي

 بعاثاالن
 االفتراضي

الحد
 األعلى

 2 0.2 0.6 30 3  10 75 500 71 000 73 300 الزيت الخام

 2 0.2 0.6 30 3  10 85 400 69 300 77 000 ص األوريملشن

لطبيعيسوائل الغاز ا  2 0.2 0.6 30 3  10 70 400 58 300 64 200ص  

غازولين 
 2 0.2 0.6 30 3  10 73 000 67 500 69 300ص  المحرآات

غازولين 
محرآات 
 الطائرات

 2 0.2 0.6 30 3  10 73 000 67 500 70 000ص 

ين
زول

لغا
 ا

غازولين 
المحرآات 

 النفاثة
 2 0.2 0.6 30 3  10 73 000 67 500 70 000ص 

وسين المحرآات النفاثةآير  2 0.2 0.6 30 3  10 74 400 69 700 71 500ص  

 2 0.2 0.6 30 3  10 73 700 70 800 71 900 أنواع آيروسين أخرى

 2 0.2 0.6 30 3  10 79 200 67 800 73 300 الزيت الصخري

الديزل/زيت الغاز  100 74 600 72 800 74 10  3 30 0.6 0.2 2 

 2 0.2 0.6 30 3  10 78 800 75 500 77 400 زيت الوقود الفائض

 0.3 0.03 0.1 15 1.5 5 65 600 61 600 63 100 الغازات البترولية المسالة

 0.3 0.03 0.1 15 1.5 5 68 600 56 500 61 600 اإليثان

 2 0.2 0.6 30 3  10 76 300 69 300 73 300 النفتا

)البيتومين(القار   700 80 000 73 900 89 10  3 30 0.6 0.2 2 

 2 0.2 0.6 30 3  10 75 200 71 900 73 300 زيوت التشحيم

 2 0.2 0.6 30 3  10 115 000 82 900 97 500ص  آوك النفط

 2 0.2 0.6 30 3  10 76 600 68 900 73 300 مواد التكرير األولية

 0.3 0.03 0.1 15 1.5 5 69 000 48 200 57 600ن  غاز التكرير

 2 0.2 0.6 30 3  10 74 400 72 200 73 300 شمع البارافين

الُقطارات 
البيضاء 

والُقطارات 
 SBP الصناعية

300 73 200 72 400 74 10  3 30 0.6 0.2 3 

رى
أخ

ت 
يو
 ز

منتجات بترولية 
 2 0.2 0.6 30 3  10 74 400 72 200 73 300 أخرى

 5 0.5 1.5  900 100 300 101 000 94 600 98 300 فحم اإلنثراسيت

 5 0.5 1.5  900 100 300 101 000 87 300 94 600 فحم الكوك

 5 0.5 1.5  900 100 300 99 700 89 500 94 600 أنواع أخرى من الفحم القاري

 5 0.5 1.5 900 100 300 100000 92 800 96 100 الفحم شبه القاري 

 5 0.5 1.5  900 100 300 115 000 90 900 101 000 فحم اللجنايت

 5 0.5 1.5  900 100 300 125 000 90 200 107 000  القارالصخر الزيتي ورمل

 5 0.5 109 000 87 300 900 100 97 500 ن  300 ن 1.5 ن قوالب الفحم البني

 5 0.5 1.5  900 100 300 109 000 87 300 97 500 الوقود المعلق

آوك فرن 
الكوك وآوك 

 اللجنايت
 900 100 300 119 000 95 700 5 0.5 107 000ص  1.5 ن

وك
الك

 

 119 000 95 700 107 000ص  5 ص آوك الغاز

 ائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري بشأن القو2006 لعام IPCC الخطوط التوجيهية لهيئة 2-22

1.5 15 0.1 0.03 0.3 



 االحتراق الثابت: 2الفصل 

)تابع( 5-2 الجدول  
 معامالت االنبعاثات االفتراضية لالحتراق الثابت في فئات المنازل والزراعة والحراجة وصيد السمك والمزارع السمكية

)الصافية الحرارية القيمة أساس على جول تيرا لكل الحراري االحتباس غاز من آج(  

  )N2O(أآسيد النتروز الوقود )CO2(ثاني أآسيد الكربون  )CH4(الميثان  
معامل معامل   الحد  معامل 

 األدنى
الحد 
 األعلى

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

الحد 
 االنبعاث األدنى

 االفتراضي
 االنبعاث
 االفتراضي

 االنبعاث
 االفتراضي

الحد
 األعلى

 5 0.5 95 300 68 200 900 100 80 700ن  300 ن 1.5 ن قار الفحم

غاز مصانع 
 0.3 0.03 0.1 15 1.5 5 54 100 37 300 44 400 ن الغاز

  0.3  0.03  0.1  15  1.5  5  54 100  37 300  44 400ن  غاز فرن الكوك

غاز الفرن 
 000  260 000ن  العالي

219  000 308  5  1.5  15  0.1  0.03  0.3  

تقة
مش
 ال
ت
زا
لغا
ا

غاز فوالذ  
الفرن 

 األآسجيني
 000  182 000ن 

145  000 202  5  1.5  15  0.1  0.03  0.3  

 0.3 0.03 0.1 15 1.5 5 58 300 54 300 56 100 الغاز الطبيعي

جزء الكتلة (النفايات البلدية 
)غير الحيوية  15 1.5 4 900 100 300 121 000 73 300 91 700 ن 

 000 النفايات الصناعية
 143 000 ن 15 1.5 4 900 100 300 183 000 110

 15 1.5 4 900 100 300 74 400 72 200 73 300 ن زيوت النفايات

 000 106 000 الخث
 5 0.5 300 ن 1.4ن  900 100 108 000 100

 15 1.5 4 900 100 300 132 000 95 000 112 000 ن الخشب ونفاياته

محاليل 
الكبريتيت 

السائل (
 أ)األسود

 21 1 2ن 18 1 3 ن 110 000 80 700 95 300ن 

آتل حيوية أولية 
ب 15 1.5 4 900 100 300 117 000 84 700 100 000ن  صلبة أخرى

صل
 ال
وي
حي
 ال
ود
وق
 ال

 3 0.3 1 600 70 200 132 000 95 000 112 000ن  الفحم الكربوني

الغازولين 
 2 0.2 0.6 30 3 10 84 300 59 800 70 800ن  الحيوي

 2 0.2 0.6 30 3 10 84 300 59 800 70 800ن  لديزل الحيويا
ئل
سا
 ال
وي
حي
 ال
ود
وق
 ال

أنواع أخرى من 
الوقود الحيوي 

 السائل
 2 0.2 0.6 30 3 10 95 300 67 100 79 600ن 

غازات حفر 
 0.3 0.03 0.1 15 1.5 5 66 000 46 200 54 600ن  طمر النفايات

 0.3 0.03 0.1 15 1.5 5 66 000 46 200 54 600ن  غاز الخبث

از
للغ

ية 
يو
لح
ة ا
كتل
 ال

غازات حيوية 
 0.3 0.03 0.1 15 1.5 5 66 000 46 200 54 600ن  أخرى

من 
 

النفايات البلدية 
جزء الكتلة (

رى )الحيوية
أخ

ع 
نوا
أ

ير 
 غ
ود
وق
ال

ري
فو
ألح
 ا

 15 1.5 4 900 100 300 117 000 84 700 100 000ن 

ربون المنبعث من وحدة احتراق السائل األسود والكتلة الحيوية المشتقة من ثاني أآسيد الكربون المنبعث من يشمل الكتلة الحيوية المشتقة من ثاني أآسيد الك )أ(
  .فرن مصنع الكرافت

  .1996تشير إلى معامل انبعاثات جديد لم يتم تقديمه في الخطوط التوجيهية للهيئة لعام   ن
  .1996يهية للهيئة لعام تشير إلى معامل انبعاثات خضع للمراجعة منذ الخطوط التوج ص
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الطاقة: 2المجلد   
 

  بالدولة الخاصة 2المستوى انبعاثات معامالت 2-3-2-2

 استخدام معامالت االنبعاثات المتاحة األآثر تفصيًال والخاصة بالدولة وبتقنية معينة، خاصة تلك المستنتجة من الممارسة السليمةمن 
ن من ا، فمن الممكن أن يكون هناك نوع2د استخدام مقترب المستوى وعن .القياسات المباشرة في المصادر المختلفة لالحتراق الثابت

   :معامالت االنبعاثات
يمكن تطوير معامالت االنبعاثات هذه عن طريق البرامج الوطنية التي تقوم بالفعل بقياس انبعاثات  :معامالت االنبعاثات الوطنية •

والمرآبات العضوية المتطايرة غير الميثان ) CO(ون والكرب) NOx(غازات االحتباس الحراري مثل أآاسيد النيتروجين 
)NMVOCs (بالنسبة لنوعية الهواء المحلي؛ 

 .معامالت االنبعاثات اإلقليمية •

التوجيهات العامة للحصول على المعلومات وجمعها من المصادر المختلفة، باإلضافة إلى توجيهات محددة 1 من المجلد 2يقدم الفصل 
عند استخدام أنظمة القياس للحصول  ).4-2-2القسم (وتوجيهات عامة حول معامالت االنبعاثات ) 3-2-2لقسم ا(إليجاد بيانات جديدة 

على معامالت االنبعاثات، فمن الممارسة السليمة أن يتم اختبار عدد مناسب من المصادر التي تمثل متوسط الحاالت في الدولة، بما في 
  .لوقود، وظروف اإلشعال، والحمل، ونوع تقنيات التحكم ومستوى الصيانةذلك نوع الوقود وترآيب ونوع وحجم وحدة ا

  بالتقنية الخاصة 3المستوى انبعاثات معامالت 2-3-2-3

نتيجة لطبيعة انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد الكربون، يلزم وجود معامالت االنبعاثات الخاصة بالتقنية بالنسبة 
 أمثلة على األسباب باإلضافة إلى معامالت االنبعاثات النموذجية الخاصة بالميثان 10-2 إلى 6-2 الجداول من  توضح.للفئة الثالثة

)CH4 ( وأآسيد النتروز)N2O (ن ممن يقومون بإعداد قوائم الحصر وقد يستخدم الخبراء الوطني .حسب التقنية الرئيسية ونوع الوقود
وهي توضح معامالت االنبعاثات غير الخاضعة للسيطرة لكل تقنية من  .ة بداية أو للمقارنةالتصاعدية التفصيلة هذه المعامالت آنقط

فعلى  . هذه ال تشمل مستوى تقنية التحكم التي قد تكون مستخدمة في بعض الدولمعامل االنبعاثن بيانات إإال  .التقنيات المشار إليها
أثيًرا آبيًرا لسياسات التحكم على حافظة االنبعاثات، فسيحتاج أي من المعامالت سبيل المثال، بالنسبة لالستخدام في الدول التي تشهد ت

   .الفردية أو التقدير النهائي إلى الضبط

   تحديد بيانات األنشطة2-3-3

 يدفع عادة ما .بالنسبة لالحتراق الثابت، فإن بيانات األنشطة الخاصة بجميع المستويات هي عبارة عن آميات وأنواع الوقود المحترق
 .ثمن ما يستهلكونه من وقود صلب أو سائل أو غازي) الشرآات أو المستهلكين التجاريين الصغار أو المنازل(معظم مستهلكي الوقود 

يمكن بسهولة أن يتم حساب آميات أآسيد الكربون من خالل بيانات  .وبناًء عليه فإن ما يستهلكونه من وقود يخضع للقياس أو العد
  .ومحتوى الكربون في الوقود مع أخذ الجزء الخاص بالكربون غير المؤآسد في عين االعتباراستهالك الوقود 

 تتوقف آميات غازات االحتباس الحراري المتكون أثناء االحتراق بخالف ثاني أآسيد الكربون على تقنية االحتراق المستخدمة، وبناًء
د حتى يمكن تقدير انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد عليه يلزم وجود إحصائيات تفصيلية حول تقنية احتراق الوقو

  .الكربون بشكل دقيق

  :يمكن التعرف على آمية ونوع الوقود المحترق من واحد أو مجموعة من المصادر الموضحة في القائمة أدناه

بجمع البيانات الخاصة بكمية ونوع الوقود قد تقوم الوآاالت الوطنية إلحصائيات الطاقة (الوآاالت الوطنية إلحصائيات الطاقة  •
 ).المحترق من الشرآات الفردية المستهلكة للوقود

غالًبا ما يتم إخراج هذه التقارير عن طريق مشغلي أو مالك (التقارير المقدمة من الشرآات للوآاالت الوطنية إلحصائيات الطاقة  •
 )مصانع االحتراق الكبرى

 )مثل التقارير التوضيحية لمدى التزام الشرآات بقوانين التحكم في االنبعاثات(وآاالت التنظيمية التقارير المقدمة من الشرآات لل •

 .ولين عن معدات االحتراقئاألفراد العاملين بالشرآة والمس •

 .االستبيانات الدورية التي تجريها الوآاالت اإلحصائية حول آمية ونوع الوقود المستهلك في عينة من الشرآات •

نهم قد يقومون بتسجيل آميات الوقود المسلم إلى عمالئهم وقد يقومون أيًضا بتسجيل هوية عمالئهم، غالًبا إحيث (قود موردي الو •
 ).ما يكون في صيغة آود نشاط اقتصادي
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 االحتراق الثابت: 2الفصل 

  6-2 الجدول
 االستعمال بمصدر الخاصة االنبعاثات معامالت

   1معامالت االنبعاثات
 )تيرا جول/إدخال الطاقة آج(

ألساسيةالتقنية ا التهيئة )CH4(الميثان   )N2O( أآسيد النتروز 
 الوقود السائل

الزيت /مراجل زيت الوقود الفائض اإلشعال العادي 0.3 0.8 ص
 اإلشعال التماسي 0.3 0.8 ص الصخري

 الديزل/مراجل زيت الغاز اإلشعال العادي 0.4 0.9

 0.4 0.9 اإلشعال التماسي

 >محرآات زيت الديزل الكبيرة 4  
 غير متاح ) آيلو وات447( حصان 600

 الوقود الصلب
بيتوميني  0.5 ص القاع الجاف، اإلشعال الجداري 0.7

 1.4 ص 0.7 القاع الجاف، اإلشعال التماسي

مراجل إشعال الوقود ال
 المطحون

 1.4 ص القاع الجاف 0.9

 0.7 ص المراجل البيتومينية الناشرة الوقادة مع أو بدون إعادة الحقن 1

 محرقة طبقة بيتومينية مسالة 61 ص طبقة موزعة 1

 61 ص طبقة فوارة 1

 1.6 0.2  الفرن البيتوميني الحلزوني

 71 ص طبقة اللجنايت الجوية ا غير متاح لمسالة
 الغاز الطبيعي

 1 ن 1 ص المراجل 
المحرآات التربينية الغازية التي  

 1 ن 4 ص  ميجا وات3 >تعمل بإشعال الغاز 
 غير متاح 258 ص محرآات الوقود المزدوجة الكبيرة 
 3 ن 1 ن الدورة المجمعة 

 الخث
 2محرقة طبقة الخث المسالة 7 3 ن طبقة موزعة

 3 طبقة فوارة 3 ن
 الكتلة الحيوية

3مراجل الخشب ونفايات الخشب  7 ن  11 ن 

 1 ن مراحل استعادة الخشب  1 ن

وضعت القيم بشكل أساسي حسب القيمة الحرارية اإلجمالية؛ وقد تم  .لم يشر إلى غير ذلك، ما US EPA, 2005b :المصدر
 في المائة من القيم الحرارية 5تحويلها إلى قيمة حرارية صافية على افتراض أن القيم الحرارية الصافية أقل بنسبة 

عمليات تصحيح النسبة المئوية هذه  . الطبيعي في المائة بالنسبة للغاز10اإلجمالية الخاصة بالفحم والزيت، وأقل بنسبة 
  . بشأن آيفية التحول من القيم الحرارية اإلجمالية إلى قيم حرارية صافيةOECD/IEAهي افتراضات 

  .Tsupari et al, 2006 :المصدر 1
 خالل االفتراض وضعت القيم بشكل أساسي حسب القيمة الحرارية اإلجمالية؛ وقد تم تحويلها إلى قيمة حرارية صافية من 2

معمل منتجات ( في المائة من القيمة الحرارية اإلجمالية 20بأن القيمة الحرارية الصافية للخشب الجاف هي أقل بنسبة 
  ).2004الغابات، 

   .غير متاح، البيانات غير متاحة
  1996الخطوط التوجيهية للهيئة لعام تشير إلى معامل انبعاثات جديد لم يتم تقديمه في   ن
 1996الخطوط التوجيهية للهيئة لعام شير إلى معامل انبعاثات خضع للمراجعة منذ ت ص
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  7-2 الجدول
 الصناعي المصدر انبعاثات معامالت

   1معامالت االنبعاثات
 )تيرا جول/إدخال الطاقة آج(

  أآسيد النتروز  الميثان
 التقنية األساسية التهيئة

)CH4( ) N2O( 

 الوقود السائل
لوقود الفائضمراجل زيت ا 0.3 3   

الديزل/مراجل زيت الغاز   0.2 0.4 

 >محرآات زيت الديزل الثابتة الكبيرة 
) آيلو وات447( حصان 600  غير متاح  4 ص 

 4 ن مراجل الغازات البترولية المسالة  0.9 ن
 الوقود الصلب

 
مواقد التغذية الزائدة الوقادة البيتومينية  1

 0.7 ص أو شبه البيتومينية األخرى

 
مواقد التغذية المنخفضة الوقادة  14

 0.7 ص البيتومينية أو شبه البيتومينية األخرى

 0.5 ص القاع الجاف، اإلشعال الجداري 0.7
تقنيات بيتومينية أو شبه بيتومينية طاحنة  1.4 ص 0.7 القاع الجاف، اإلشعال التماسي

 أخرى
 1.4 ص القاع الجاف 0.9

اشرة أخرىمواقد بيتومينية ن 1   0.7 ص 
محرقة طبقة مسالة بيتومينية أو شبه  61 ص طبقة موزعة 1

 61 ص طبقة فوارة 1 بيتومينية أخرى
 الغاز الطبيعي

 1 ن المراجل 1 ص 

المحرآات التربينية الغازية التي تعمل 
> 2بإشعال الغاز  1 4   ميجا وات3 

المحرآات التبادلية العاملة بإشعال الغاز 
3عيالطبي  غير متاح الحرق الضئيل ثنائي األشواط 693 ص 

 غير متاح الحرق الضئيل رباعي األشواط 597 ص 
 غير متاح الحرق الوافر رباعي األشواط 110 ص 

 الكتلة الحيوية
4مراجل الخشب ونفايات الخشب    7 ن  11 ن 

اسي حسب القيمة الحرارية اإلجمالية؛ وقد وضعت القيم بشكل أس .، ما لم يشر إلى غير ذلكUS EPA, 2005b :المصدر 1
 في المائة من القيم الحرارية 5تم تحويلها إلى قيمة حرارية صافية على افتراض أن القيم الحرارية الصافية أقل بنسبة 

هذه عمليات تصحيح النسبة المئوية  . في المائة بالنسبة للغاز الطبيعي10اإلجمالية الخاصة بالفحم والزيت، وأقل بنسبة 
  . بشأن آيفية التحول من القيم الحرارية اإلجمالية إلى قيم حرارية صافيةOECD/IEAهي افتراضات 

  .فقط)  في المائة80حمل (تم استنتاج المعامل من الوحدات العاملة على أحمال عالية  2
اغط خط األنابيب ومحطات تستخدم معظم المحرآات التبادلية العاملة بالغاز الطبيعي في صناعة الغاز الطبيعي في ض 3

  .التخزين وفي مصانع معالجة الغاز
وضعت القيم بشكل أساسي حسب القيمة الحرارية اإلجمالية؛ وقد تم تحويلها إلى قيمة حرارية صافية من خالل  4

معمل (ية  في المائة من القيمة الحرارية اإلجمال20االفتراض بأن القيمة الحرارية الصافية للخشب الجاف هي أقل بنسبة 
   ).2004منتجات الغابات، 

  .غير متاح، البيانات غير متاحة
  .1996تشير إلى معامل انبعاثات جديد لم يتم تقديمه في الخطوط التوجيهية للهيئة لعام   ن
  .1996تشير إلى معامل انبعاثات خضع للمراجعة منذ الخطوط التوجيهية للهيئة لعام  ص
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  8-2 الجدول
 والمجففات واألفران األسطوانية األفران مصدر تانبعاثا معامالت

1معامالت االنبعاثات  
)تيرا جول/إدخال الطاقة آج(  

 المصدر الصناعة

 )CH4(الميثان 
 أآسيد النتروز

)N2O( 

الغاز الطبيعي-األفران األسطوانية األسمنت والجير  غير متاح 1.1 

الزيت-األفران األسطوانية األسمنت والجير متاحغير  1.0   

 غير متاح 1.0  الفحم-األفران األسطوانية األسمنت والجير

 غير متاح 1.0 فرن الكوك صناعة الكوك والفوالذ

العمليات الكيميائية والخشب واألسفلت 
 غير متاح 1.1  الغاز الطبيعية-المجفف  والنحاس والفوسفات

العمليات الكيميائية والخشب واألسفلت 
 غير متاح 1.0  الزيت-فف المج والنحاس والفوسفات

العمليات الكيميائية والخشب واألسفلت 
 غير متاح 1.0  الفحم-المجفف  والنحاس والفوسفات

وضعت القيم بشكل أساسي حسب القيمة الحرارية اإلجمالية؛ وقد تم تحويلها إلى قيمة حرارية . Radian, 1990 :المصدر 1
 في المائة من القيم الحرارية اإلجمالية الخاصة بالفحم والزيت، 5ية أقل بنسبة صافية على افتراض أن القيم الحرارية الصاف

 بشأن آيفية OECD/IEAعمليات تصحيح النسبة المئوية هذه هي افتراضات  . في المائة بالنسبة للغاز الطبيعي10وأقل بنسبة 
   .التحول من القيم الحرارية اإلجمالية إلى قيم حرارية صافية

 .بيانات غير متاحةغير متاح، ال
 

من  .يوجد عدد من نقاط الممارسة السليمة التي يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يتبعها عند تجميع بيانات استهالك الوقود
الت ؛ وعلى أساس ذلك يمكن لوآا 9الممارسة السليمة أن يتم استخدام آميات الوقود المحترق بدًال من آميات ما يتم تسليمه من وقود

للمزيد من المعلومات حول الهيكل  .جمع بيانات االنبعاثات من الشرآات بموجب قانون لإلبالغ البيئي أن تطلب بيانات احتراق الوقود
  .1، مقتربات جمع البيانات، من المجلد 2العام الستنتاج أو مراجعة بيانات األنشطة، اطلع على الفصل 

ون ثاني أآسيد الكربون المتعلقة بالتقنية المستخدمة، يلزم وجود إحصائيات تفصيلية للتقنية نتيجة لطبيعة غازات االحتباس الحراري د
 أن يتم جمع بيانات األنشطة في  الممارسة السليمةمن .المستخدمة في احتراق الوقود حتى يمكن إعطاء تقديرات دقيقة لالنبعاثات

يمكن إجراء عملية التقسيم من خالل  .لوقود المستخدم حسب أهم التقنياتوحدات الوقود المستخدم، وتقسيمها قدر اإلمكان إلى حصص ا
يتم  .استبيان تصاعدي الستهالك الوقود وتقنية االحتراق، أو من خالل مخصصات تنازلية بناًء على حكم الخبير والعينات اإلحصائية

يمكن أن يؤدي إقحام  .ة متخصصة أو إدارات وزاريةإسناد العمليات المنتظمة لجمع ومعالجة البيانات بشكل عام إلى مكاتب إحصائي
وبالنسبة لبعض فئات  .ممثلين عن هذه اإلدارات في عملية تجميع بيانات الحصر إلى تيسير الحصول على البيانات المالئمة لألنشطة

ت الثابتة عن الوقود ، قد توجد بعض الصعوبات في فصل الوقود المستخدم في المعدا)مثل االحتراق في قطاع الزراعة(المصدر 
ومع التسليم بمعامالت االنبعاثات المختلفة بالنسبة للغازات األخرى دون ثاني أآسيد الكربون من هذين  .المستخدم في اآلالت المتحرآة

 غير  أن يتم استنتاج نسب استخدام الطاقة لكل مصدر من هذه المصادر عن طريق استخدام البياناتالممارسة السليمةالمصدرين، من 
آما قد يكون مناسًبا أيًضا استخدام حكم الخبراء  ).وغيره..مثل عدد المضخات، ومتوسط االستهالك، واحتياجات ضخ المياه(المباشرة 

   .أو المعلومات المتوفرة من الدول األخرى

أو (االنبعاثات بالنسبة لفئات المصدر  أن يتم تعيين الممارسة السليمة، فمن )التوليد الذاتي(بالنسبة لشرآات اإلنتاج الذاتي للكهرباء 
التي أنتجت بها وتحديدها على نحو منفصل عن تلك المرتبطة باالستخدامات النهائية األخرى مثل الحرارة ) فئات المصدر الفرعي
 لذلك ال يجب أن تمثل تتوفر اإلحصائيات المرتبطة باإلنتاج الذاتي في العديد من الدول ويتم تحديثها بشكل منتظم، .المنتجة في العملية

  .بيانات األنشطة عقبة آبيرة في طريق تقدير االنبعاثات األخرى دون ثاني أآسيد الكربون

نه إمما يعني  .عادة ما تساعد المناقشات المباشرة مع الشرآة المتأثرة، مع مراعاة عامل السرية، على توفر إمكانية استخدام البيانات
 .مجموع استهالك أو انبعاثات الوقود مع مجموع االستهالك أو االنبعاثات الخاصة بالشرآات األخرى ما يكون آافًيا استخدام عادًة

، مقتربات جمع البيانات، 2للمزيد من المعلومات حول التعامل مع مصادر البيانات المقيدة أو موضوعات السرية، اطلع على الفصل 
   .1من المجلد

                                                           
ات المضافة رق في الكميا ما يكمن هذا الفعادًةو . للشرآات بشكل عام عن آميات الوقود المحترقنقولةتختلف آميات الوقود الصلب والسائل الم 9

ن أرقام االحتياطي الموضحة في أرصدة الوقود الوطنية قد ال تشمل االحتياطيات التي يحتفظ بها إآما  .إلى احتياطي الشرآات أو المأخوذة منه
 تشمل األرقام وأيًضا قد ).مثل منتجي الكهرباء(نها قد تشمل فقط االحتياطيات التي تحتفظ بها فئة مصدر معينة إن، أو ون النهائيوالمستهلك

 .مادة أوليةباعتبارها الخاصة بالجزء المسلم من آميات الوقود المستهلك في المصادر المتحرآة أو المستخدم 
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 9-2 الجدول
 لمنزليا المصدر انبعاثات معامالت

  1معامالت االنبعاثات
 التقنية األساسية التهيئة )تيرا جول/إدخال الطاقة آج(

 )N2O(أآسيد النتروز )CH4(الميثان  
 الوقود السائل

 غير متاح محارق زيت الوقود المنزلية 1.4 
 غير متاح الديزل/محارق زيت الغاز 0.7 

 0.2 5.8  األفران
 غير متاح ل أفران الغاز البترولي ا 1.1 لمسا

1.9-1.2 23-22 ن   2مواقد الكيروسين األخرى أنبوب شعري 
3.5-0.7 23-0.9 ن  2مواقد الغاز البترولي المسال قياسي 

 الوقود الصلب
 غير متاح سخانات اإلنثراسيت المكانية  147 ص

 غير متاح قرميد أو معدن 26.5-267 ن 3مواقد الفحم القاري األخرى
 الغاز الطبيعي

 1 ن المراجل واألفران  1 ن
 الكتلة الحيوية
 غير متاح 200  4حفر الخشب

 غير متاح 932 ص تقليدي
  5،6مواقد الخشب غير متاح 497 ن غير وسيطي
 غير متاح 360 ص وسيطي

18.5-4  2190-258 ن 7مواقد الخشب  
 9 ن  غير متاح 6مستوقدات الخشب

 9.3-1.6 ن  386-275 ن 8مواقد الفحم الكربوني
النفايات (مواقد الكتلة الحيوية الصلبة األخرى 

 9.7 ن  4190-230 ن 9)الزراعية

 27 ن  281 ن 10)الروث(مواقد الكتلة الحيوية الصلبة األخرى 
لها إلى قيمة حرارية صافية وضعت القيم بشكل أساسي حسب القيمة الحرارية اإلجمالية؛ وقد تم تحوي .، ما لم يشر إلى غير ذلكUS EPA, 2005b :المصدر 1

 في المائة بالنسبة للغاز 10 في المائة من القيم الحرارية اإلجمالية الخاصة بالفحم والزيت، وأقل بنسبة 5على افتراض أن القيم الحرارية الصافية أقل بنسبة 
  .القيم الحرارية اإلجمالية إلى قيم حرارية صافية بشأن آيفية التحول من OECD/IEAعمليات تصحيح النسبة المئوية هذه هي افتراضات  .الطبيعي

نتائج الدراسات التجريبية التي أجريت على عدد من المواقد . Zhang et al., 2000؛ وSmith et al., 2000؛ وSmith et al., 1992, 1993 :المصادر 2
  ).الميثان وأآسيد النتروز(، والهند والفلبين )الميثان(المنزلية من الصين 

  .نتائج الدراسات التجريبية التي أجريت على عدد من المواقد المنزلية في الصين. Zhang et al., 2000 :مصدرال 3
  .1996الخطوط التوجيهية لعام ؛ Radian, 1990نقًال عن  :المصدر 4
  .1986تموز /ات، غالًبا ما تكون مصنعة قبل األول من يوليومواقد تقليدية غير مزودة بميزات تصميمية أو تقنية معينة لتقليل االنبعاث .مواقد الواليات المتحدة 5
وضعت القيم بشكل أساسي حسب القيمة الحرارية اإلجمالية؛ وقد تم تحويلها إلى قيمة حرارية صافية من خالل االفتراض بأن القيمة الحرارية الصافية للخشب  6

  ).2004معمل منتجات الغابات، (ية  في المائة من القيمة الحرارية اإلجمال20الجاف هي أقل بنسبة 
نتائج الدراسات التجريبية . Zhang et al., 2000؛ وSmith et al., 2000؛ وSmith et al., 1992, 1993؛ وBhattacharya et al., 2002 :المصادر 7

ورية الو الديموقراطية الشعبية وماليزيا ونيبال والفلبين آمبوديا والصين والهند وجمه :التي تم إجراءها على عدد من المواقد التقليدية والمحسنة المجمعة من
تمثل القيم معامالت االنبعاثات النهائية التي تأخذ بعين االعتبار احتراق الفحم  .تم قياس انبعاثات أآسيد النتروز في المواقد الخاصة بالهند والفلبين فقط .وتايالند

  . األولى من االحتراقالكربوني، في مواقد أآبر، المنتج أثناء المراحل
ها على عدد من الدراسات التجريبية التي تم إجراؤنتائج . Smith et al., 2000؛ وSmith et al., 1992, 1993؛ وBhattacharya et al., 2002 :المصادر 8

تم قياس انبعاثات أآسيد النتروز في  .ونيبال والفلبين وتايالندآمبوديا والهند وجمهورية الو الديموقراطية الشعبية وماليزيا  :المواقد التقليدية والمحسنة المجمعة من
  .المواقد الخاصة بالهند والفلبين فقط

، والهند )الميثان(نتائج الدراسات التجريبية التي أجريت على عدد من المواقد المنزلية من الصين . Zhang et al., 2000؛ وSmith et al, 2000 :المصادر 9
  ).الميثان وأآسيد النتروز(
  .نتائج الدراسات التجريبية التي أجريت على عدد من المواقد المنزلية من الهند. Smith et al., 2000 :لمصدرا 10

 غير متاحة
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  .غير متاح، البيانات
  1996الخطوط التوجيهية للهيئة لعام تشير إلى معامل انبعاثات جديد لم يتم تقديمه في   ن
 5 1996الخطوط التوجيهية للهيئة لعام تشير إلى معامل انبعاثات خضع للمراجعة منذ  ص
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 10-2 الجدول
 المؤسسي/التجاري المصدر انبعاثات معامالت

1تمعامالت االنبعاثا  
)تيرا جول/إدخال الطاقة آج(  

 التقنية األساسية التهيئة
أآسيد النتروز  )CH4(الميثان  

)N2O( 
    الوقود السائل

 مراجل زيت الوقود ال 0.3 1.4 فائض

الديزل/مراجل زيت الغاز   0.7 0.4 

 4 ن مراجل الغازات البترولية ا 0.9 ن لمسالة
 الوقود الصلب   

شبه / ة البيتومينيةأنواع أخرى من مراجل التغذية الزائدة الوقاد
 0.7 ن  1 ن البيتومينية

شبه / أنواع أخرى من مراجل التغذية المنخفضة الوقادة البيتومينية
 0.7 ن  14 ن الببيتومينية

شبه البيتومينية/أنواع أخرى من وحدات التغذية اليدوية البيتومينية  87 ن  0.7 ن 

القاع الجاف، اإلشعال 
 0.5 ن 0.7 ن الجداري

القاع الجاف، اإلشعال 
ة الطاحنةشبه البيتوميني/أنواع أخرى من المراجل البيتومينية 1.4 ن 0.7 ن التماسي  

 1.4 ن القاع الجاف 0.9 ن

 0.7 ن مواقد بيتومينية ناشرة أخرى  1 ن

 61 ن طبقة موزعة 1 ن
شبه البيتومينية/أنواع أخرى من محارق الطبقة المسالة البيتومينية  

 61 ن طبقة فوارة 1 ن
    الغاز الطبيعي

 1 ص المرا  1 صجل

>المحرآات التربينية الغازية العاملة بإشعال الغاز   4 ن  1.4 ن  ميجا وات3 
    الكتلة الحيوية

2مراجل الخشب ونفايات الخشب  7 ن  11 ن 
د تم تحويلها إلى قيمة حرارية صافية على ، وضعت القيم بشكل أساسي حسب القيمة الحرارية اإلجمالية؛ وقUS EPA, 2005b :المصدر 1

 في المائة بالنسبة 10 في المائة من القيم الحرارية اإلجمالية الخاصة بالفحم والزيت، وأقل بنسبة 5افتراض أن القيم الحرارية الصافية أقل بنسبة 
لتحول من القيم الحرارية اإلجمالية إلى قيم حرارية  بشأن آيفية اOECD/IEAعمليات تصحيح النسبة المئوية هذه هي افتراضات  .للغاز الطبيعي

  .صافية
وضعت القيم بشكل أساسي حسب القيمة الحرارية اإلجمالية؛ وقد تم تحويلها إلى قيمة حرارية صافية من خالل االفتراض بأن القيمة الحرارية  2

  ).2004معمل منتجات الغابات، (لية  في المائة من القيمة الحرارية اإلجما20الصافية للخشب الجاف هي أقل بنسبة 
  1996الخطوط التوجيهية للهيئة لعام تشير إلى معامل انبعاثات جديد لم يتم تقديمه في   ن
 1996 الخطوط التوجيهية للهيئة لعام تشير إلى معامل انبعاثات خضع للمراجعة منذ ص

  2والمستوى 1المستوى 2-3-3-1

 الخاص باالحتراق في قطاع الطاقة هي بيانات مستنتجة من إحصائيات الطاقة 1لمستوىبيانات األنشطة المستخدمة في مقترب ا
آما قد تم نشر اإلحصائيات القابلة للمقارنة عن طريق الوآالة الدولية للطاقة بناًء على  . عن طريق وآالة اإلحصاء الوطنيةمجمعةال

ية بشكل مباشر للجهة الوطنية القائمة بتجميع بيانات الحصر، يمكن  البيانات الوطنوفي حالة عدم توفر .التقارير الرسمية الوطنية
  . للحصول على البيانات الخاصة بالدولة مجاًناorg.iea@statsإرسال طلًبا للوآالة الدولية للطاقة على 

  29-2   بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCC الخطوط التوجيهية لهيئة

 الكربون في الوقود بشكل عام يات محتو ترتبطحيث .الكتلة أو الحجمع البيانات األساسية الستهالك الوقود بوحدات يجمت ما يتم عادًة
القيم  . ما يتم قياس محتوى الطاقة بشكل عام، لذلك يوصى بتحويل قيم استهالك الوقود إلى وحدات طاقةنه عادًة الطاقة، وإلياتبمحتو

  .2-1-4-1لقسم االفتراضية لتحويل أرقام استهالك الوقود إلى وحدات طاقة تقليدية موضحة في ا

mailto:stats@iea.org
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يمكن  .الذي تنشره الوآالة الدولية للطاقة" دليل إحصائيات الطاقة"تتوفر المعلومات الخاصة بمنهجية إحصائيات وأرصدة الطاقة في 
  .هم فئات المصدرنوضح فيما يلي الموضوعات الرئيسية فيما يتعلق بأ .www.iea.orgتنزيل هذا الدليل مجاًنا من 

  صناعات الطاقة

تضم  .مادة خام لعمليات التحويل ومصدر للطاقة الالزمة لتنفيذ هذه العملياتباعتبارها يستخدم الوقود األحفوري في صناعات الطاقة 
  :صناعة الطاقة ثالثة أنواع من األنشطة

  ؛)زالتنقيب عن الفحم واستخراج الزيت والغامثل (اإلنتاج الرئيسي للوقود  -1

مثل تحويل الزيت الخام إلى منتجات بترولية في معامل التكرير، (التحويل إلى وقود ثانوي أو إلى وقود أحفوري من الدرجة الثالثة  -2
  ؛)وتحويل الفحم إلى آوك، وتحويل غاز فرن الكوك في أفران الكوك

  ).أو حرارة/لى آهرباء ومثل التحويل من وقود أحفوري إ(التحويل إلى متغيرات طاقة غير أحفورية  -3

آما يتم حساب االنبعاثات الناتجة عن  .يتم حساب انبعاثات االحتراق الناتجة أثناء عمليات اإلنتاج والتحويل تحت بند صناعات الطاقة
يتم التمييز ما عند جمع بيانات األنشطة، من الهام أن  .الوقود الثانوي الذي تنتجه صناعات الطاقة في القطاع الذي يستخدم فيه الوقود

  .بين ما يتم حرقه من وقود وما يتم تحويله إلى وقود ثانوي أو وقود من الدرجة الثالثة في صناعات الطاقة

  األنشطة الرئيسية إلنتاج الكهرباء والحرارة

 يتم تحويل الطاقة ،)اإلنتاج العام للكهرباء والحرارةنه إعرف في السابق على (في األنشطة الرئيسية إلنتاج الكهرباء والحرارة 
 إنتاج يتم حسابها تحت بند(أو إلى حرارة ) توليد الكهرباءيتم حسابها تحت بند (ية ائالكيميائية المختزنة في الوقود إما إلى قدرة آهرب

  .1-2؛ انظر الجدول )CHP ،الحرارة والقدرة المجمعةيتم حسابها تحت بند (أو إلى آليهما مًعا ) الحرارة

 في المائة من 70قد يرتفع إجمالي فقد الطاقة إلى البيئة المحيطة بمصانع القدرة التقليدية لما يعادل  .تدفقات الطاقة 2-2يوضح الشكل 
أما في مصانع القدرة عالية الكفاءة، فينخفض إجمالي الفقد إلى  .الطاقة الكيميائية بالوقود، وذلك وفًقا لنوع الوقود والتقنية المستخدمة

في مصانع الحرارة والقدرة المجمعة، يتم توصيل معظم ما يحتوي عليه الوقود من  .الطاقة الكيميائية بالوقودحوالي نصف محتوى 
لالستخدام في العمليات الصناعية أو ألغراض التسخين بالمنازل أو (طاقة إلى المستخدم النهائي إما في صورة آهرباء أو حرارة 

  .لمقدار النسبي لتدفقات الطاقة المضمنةيمثل نطاق األسهم ا ).لالستخدامات الشبيهة

  .استخدام الوقود في مصانع القدرة والحرارة إلنتاج القدرة الكهربية أو الحرارة النافعة أو آالهما مًعا 2-2الشكل 

 

 

 مصنع الحرارة

إخراج الحرارة

 فقد الطاقة

  االحتراق

مصنع القدرة  فقد الطاقة

 ة الطاقراجإخ

 مولد  الحتراقا

Power & Heat   
plant 

 إخراج الحرارة

 إخراج القدرة

Generator
Combustion

Energy losses
 مصنع

الحرارة والقدرة

 االحتراقالمولد

 فقد الطاقة

  دإدخال الوقو إدخال الوقود

 إدخال الوقود

http://www.iea.org/
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  تكرير النفط
وإلحداث عملية التحويل هذه، يستخدم  ).3-2الشكل (يل الزيت الخام في معامل تكرير البترول إلى عدد آبير من المنتجات يتم تحو

وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تعقد  ).1-2انظر الجدول (جزء من محتوى الطاقة بالمنتجات المشتقة من الزيت الخام في معمل التكرير 
   .طة من إحصائيات الطاقةعملية استنتاج بيانات األنش

  .استخدام الطاقة في معمل التكرير لتحويل الزيت الخام إلى منتجات بترولية 3-2الشكل 

 
 من أجل توفير الحرارة والبخار الناتجين عن اوقوًدباعتبارها من حيث المبدأ، تتصف جميع المنتجات البترولية بالقابلية لالحتراق 

، مثل القار والبيتومين  الثقيلة من المنتجاتا آبيًراتشمل المنتجات البترولية عدًد .لعملية والالزمين لالستخدام في عمليات التكريرا
 مثل الغاز والزيوت والنفتا وزيوت الديزل وأنواع الكيروسين، إلى منتجات المواد المقطرة المتوسطة،وزيوت الوقود الثقيل، من خالل 

  .وغاز التكرير) LPG(ل بنزين المحرآات وغاز البترول المسال مثخفيفة، 

وفي حاالت عدة ال يكون من السهل استنتاج المنتجات الفعلية المستخدمة في معامل التكرير إلنتاج الحرارة والبخار المطلوبين لعمليات 
 في المائة من إجمالي إدخال 10 إلى 6بترول من  ما يعادل الوقود المحترق في معامل تكرير العادًة .التكرير من إحصائيات الطاقة

 الحصول على مقدار الممارسة السليمةمن  .الوقود في معمل التكرير، وهو ما يتوقف على مدى تعقد التقنية المستخدمة وتاريخ نشأتها
  .المبلغ عنها في إحصائيات الطاقةاستهالك الوقود في عملية التكرير من صناعة التكرير نفسها من أجل تحديد أو تدقيق القيم المالئمة 

  الصناعات التصنيعية والتشييد

آما ينطبق نفس  .4-2يتم تحويل المواد الخام إلى منتجات في الصناعات التصنيعية آما هو موضح على نحو تخطيطي في الشكل 
  .بنيةتتمثل اإلدخاالت في مواد البناء بينما تتمثل اإلخراجات في األ :المبدأ على عملية التشييد

وهو ما يحدث من خالل التصنيف الصناعي المعياري الدولي  .يتم تصنيف الصناعات التصنيعية بشكل عام وفًقا لطبيعة منتجاتها
   . الخاص باإلسناد المستعرض المالئم1-2لألنشطة االقتصادية المستخدمة في الجدول 

.لتحويل المواد الخام إلى منتجاتاستخدام الوقود آمصدر للطاقة في الصناعات التصنيعية  4-2الشكل 
10

   

 
 

                                                           
يمكن استخالص بعض أنواع الوقود من المواد الثانوية أو تيارات النفايات  .قد يدخل الوقود األحفوري ضمن المواد الخام في بعض الصناعات 10

 .لية اإلنتاجالمولدة في عم

معمل التكرير

 إخراج المنتجات البترولية

عة التصنيعيةالصنا

 إخراج المنتجات إدخال المواد الخام

االحتراق
 إدخال الوقود

االحتراق

  إدخال الزيت الخام
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تشمل أمثلة ذلك إنتاج  .يمكن أيًضا أن تشمل المواد الخام المستخدمة في الصناعات التصنيعية أنواع من الوقود األحفوري
مادة باعتباره  األولى حيث يستخدم الكوك والحديد) مثل األمونيا(وآتل المواد الكيماوية األخرى ) مثل الميثانول(البتروآيماويات 

ن الطاقة المستخدمة في العملية قد تكون مشتقة بشكل إبينما يتصف الموقف بالمزيد من التعقد في بعض الحاالت األخرى، حيث  .إدخال
تج عن التفاعل الكيميائي بين ومن أمثلة ذلك تصنيع الحديد والفوالذ األولي، حيث ين .مباشر من التفاعالت الكيميائية لعمليات التصنيع

ن اإلبالغ عن الغازات الناتجة عن معالجة المواد األولية ووقود إآما  .11الكوك وخام الحديد غاز وحرارة آافيين الستمرار العملية
مجلد والدليل  من هذا ال2-1يتبع المبدأ الموضح في القسم ) مثل إنتاج األمونيا(التشغيل المستخلص بشكل مباشر من المواد األولية 

باختصار، في حالة حدوث االنبعاثات في فئة مصدر العمليات  .التفصيلي المقدم في مجلد العمليات الصناعية واستعمال المنتجات
انبعاثات للعمليات باعتبارها الصناعية واستعمال المنتجات التي نتجت عنها الغازات المنبعثة، فيجب أن تظل في فئة المصدر هذه 

أما في حالة تصدير الغازات إلى فئة مصدر أخرى في قطاع العمليات الصناعية واستعمال المنتجات أو إلى قطاع الطاقة،  .الصناعية
 .فعند ذلك يجب اإلبالغ عن االنبعاثات المتطايرة أو انبعاثات االحتراق أو االنبعاثات األخرى المرتبطة بها في القطاع الذي حدثت به

ميع بيانات الحصر بضرورة التمييز ما بين االنبعاثات الناتجة عن العمليات التي يستخدم بها الوقود األحفوري نود أن نذآر القائمين بتج
نه يجب عليهم إو) مثل إنتاج الغاز االصطناعي وإنتاج الكربون األسود( إلنتاج الطاقة ومادة أولية في نفس الوقت امصدًرباعتباره 

  .عات المالئمةاإلبالغ عن هذه االنبعاثات في القطا

قد تواجه بعض الدول بعض الصعوبات في الحصول على بيانات أنشطة موزعة أو قد تكون لديها تعريفات مختلفة لفئات المصدر 
في هذه الحالية يجب  .فمثًال، قد تقوم بعض الدول بإدراج االستهالك المنزلي للطاقة الخاص بالعمال في استهالك الصناعة .الصناعي

  .رافات عن التعريفاتتوثيق أي انح

  3المستوى 2-3-3-2

 دمج البيانات على مستوى المنشآت الفردية، حيث تتزايد إمكانية توافر هذا النوع من المعلومات بشكل 3يتم في تقديرات المستوى 
نات مستوى المنشأة بشكل غالًبا ما ينطبق هذا األمر عندما ال تتوافق تغطية بيا .مستمر، وذلك بسبب متطلبات مشاريع تجارة االنبعاثات

تام مع تغطية التصنيفات المستخدمة في اإلحصائيات الوطنية للطاقة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة صعوبة الجمع بين المصادر 
  . الخاص بالتوجيهات العامة واإلبالغ1 من المجلد 2توجد مناقشة لمقتربات جمع البيانات في الفصل  .المختلفة للمعلومات

  األخرى القطاعات مع األنشطة بيانات حساب في االزدواجية تجنب 2-3-3-3

يعتبر استخدام إحصائيات احتراق الوقود ال استخدام إحصائيات تسليم الوقود هو السبيل إلى تجنب ازدواجية الحساب في تقديرات 
 العملي أن يتم قياس استهالك الوقود أو االنبعاثات نه من غيرإومع ذلك، نادًرا ما تكون بيانات احتراق الوقود مكتملة، حيث  .االنبعاثات

وبناًء عليه ستحتوي قوائم الحصر الوطنية التي تستخدم هذا المقترب بشكل عام على مزيج  .الناتجة عن آل مصدر سكني أو تجاري
قائم بتجميع بيانات الحصر أن يجب على ال .من بيانات االحتراق الخاصة بالمصادر األآبر وبيانات التسليم الخاصة بالمصادر األخرى

  .يتوخى الحذر لتجنب ازدواجية الحساب وإهمال االنبعاثات عند جمع البيانات من مصادر متعددة

ن بيانات األنشطة ال تمثل آميات الوقود المحروق لكنها تمثل عمليات التسليم للشرآات أو الفئات الفرعية الرئيسية األخرى، إوحيث 
نه إآما  .زدواجية في حساب االنبعاثات الخاص بالعمليات الصناعية واستعمال المنتجات أو قطاعات النفاياتفمن المحتمل أن توجد ا

يمكن أن يؤدي الوقود المشتق والمستخدم في عمليات معينة إلى زيادة  .ليس من السهل دائًما التعرف على االزدواجية في الحساب
مثل غاز الفرن (خر من المصنع أو المباعة ألطراف ثالثة ألغراض استخدام الوقود آان المنتجات الثانوية المستخدمة آوقود في أي مك

 أن يتم تنسيق التقديرات بين الممارسة السليمةمن  ).العالي الناتج عن إدخاالت الكوك واإلدخاالت الكربونية األخرى في األفران العالية
نوضح فيما يلي ملخًصا لبعض الفئات والفئات  .إزدواجية الحساب أو اإلغفالفئة المصدر الثابت والفئات الصناعية ذات الصلة لتجنب 

الفرعية التي يتم فيها اإلبالغ عن آربون الوقود األحفوري والتي يمكن أن يحدث بينها من حيث المبدأ ازدواجية في حساب آربون 
  .الوقود األحفوري

رى غير الوقود من المواد األولية للطاقة، مثل الكوك واإليثان وزيت  إنتاج منتجات أخ–العمليات الصناعية واستعمال المنتجات  •
  .الغاز أو الديزل وغاز البترول المسال والنفتا والغاز الطبيعي

يتطلب إنتاج الغاز االصطناعي، وهو خليط من أول أآسيد الكربون والهيدروجين من خالل تحسين البخار أو األآسدة الجزئية 
يستخدم الغاز  .ن هذه العمليات تؤدي إلى انبعاثات ثاني أآسيد الكربونإ، إلى االنتباه بشكل خاص حيث للمواد األولية للطاقة

 في إنتاج المواد الكيميائية مثل األمونيا والفورمالديهيد والميثانول وأول أآسيد الكربون النقي اوسيًطباعتباره االصطناعي 
نه إالحظ  .جة عن هذه العمليات في قطاع العمليات الصناعية واستعمال المنتجاتيجب حساب االنبعاثات النات .والهيدروجين النقي

مثل ثاني أآسيد الكربون (يجب حساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون عند نقطة االنبعاث في حالة تخزين الغاز لمدة قصيرة فقط 
  ). األمونيا إلنتاجا ثانوًياالمستخدم في صناعة األغذية والمشروبات والذي يأتي منتًج

                                                           
11
بالنسبة ) IPPC(الخاصة بالمكتب األوروبي المتحد لمنع التلوث والتحكم فيه ) BREFs(يتضح من الوثائق المرجعية ألفضل التقنيات المتاحة  

ار العملية يأتي من غاز الفرن العالي الناتج والمحترق في أن حوالي ثلث الحرارة المطلوبة الستمر) es.jrc.eippcb://http/(للحديد والفوالذ 
ن الحرارة التي يسببها إنتاج أآسيد الكربون عند مرور تيار الهواء على الكوك ال يمثل بشكل أآيد جزء من اختزال إآما  .سخانات تيار الهواء

 .المعدن

http://eippcb.jrc.es/


 االحتراق الثابت: 2الفصل 

آما يتم إنتاج الغاز االصطناعي أيًضا عن طريق األآسدة أو التحويل الجزئي لمواد الوقود الصلب والسائل األولية إلى غاز في 
وعند إنتاج الغاز االصطناعي في دورة . األحدث نسبًيا لتوليد القدرة) IGCC(تقنية دورة التحويل إلى غاز المجمعة الموحدة 

  . الحتراق الوقودأ1ز المجمعة المدمجة لتوليد القدرة، يجب حساب االنبعاثات المصاحبة في الفئة التحويل إلى غا

ينطلق غاز ثاني أآسيد الكربون في عملية إنتاج الكربيدات عند استخدام أنواع معينة من الوقود غنية بالكربون، خاصة آوك 
  .ت في قطاع العمليات الصناعية واستعمال المنتجاتيجب حساب هذه االنبعاثا . للكربونامصدًرباعتباره النفط، 

 حيث توجد تفاصيل فحص االستيفاء الخاصة بانبعاثات الكربون من المواد 3للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى المجلد 
  .األولية واالستخدام في غير أغراض توليد الطاقة

عامل باعتباره  استخدام الكربون –ة واستعماالت األرض األخرى العمليات الصناعية واستعمال المنتجات، الزراعة والحراج •
  .اختزال في إنتاج المعادن

بالنسبة النبعاثات غاز االحتباس الحراري الناتجة عن استخدام الفحم والكوك والغاز الطبيعي واألقطاب مسبقة التجفيف وأقطاب 
ي للمعادن من المعادن الخام، يجب أن يتم حسابها في قطاع العمليات عوامل اختزال في اإلنتاج الصناعباعتبارها الفحم الكهربائية 

وفي هذه الحالة يتم  .آما يمكن أيًضا استخدام قشور الخشب والفحم الكربوني في بعض العمليات .الصناعية واستعمال المنتجات
غاز (تم إنتاج أنواع الوقود الثانوي آما ي .حساب االنبعاثات الناتجة في قطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى

وقد  .يمكن بيع أو استخدام أنواع الوقود هذه أو استخدامها داخل المصنع .في بعض هذه العمليات) فرن الكوك وغاز الفرن العالي
  .نبعاثاتوبناًء عليه يجب توخي الحذر حتى ال توجد ازدواجية في حساب اال .يتم يشملها أو ال يشملها الرصيد الوطني للطاقة

  . الميثان الناتج عن نفايات مناجم الفحم وغاز حفر طمر النفايات وغاز الصرف الصحي–الطاقة والنفايات  •

وفي مثل هذه الحاالت، من الهام أن يتم التأآد من أن آميات الوقود المحتسبة في االحتراق الثابت هي نفسها النتائج النهائية 
على " معالجة وصرف مياه الصرف"و" حرق النفايات"، و" من التنقيب عن الفحم ومعالجتهاالنبعاثات المتطايرة"المحتسبة من 

  .التوالي

   حرق النفايات–النفايات  •

عند استعادة الطاقة من احتراق النفايات، يتم حساب انبعاثات غاز االحتباس الحراري في قطاع الطاقة وتحت بند االحتراق 
الحرق  (5ت مع أغراض الطاقة ذات الصلة في فئة مصدر النفايات؛ انظر الفصل يجب اإلبالغ عن حرق النفايا .الثابت

نه من الممارسة السليمة أن يتم تقدير محتوى النفايات والتفريق ما بين الجزء إآما . 5من المجلد ) والمحارق المفتوحة للنفايات
 .ء الحيوي وتقدير االنبعاثات ذات الصلة وفًقا لذلكالذي يحتوي على مواد لدائنية ومواد الكربون األحفوري األخرى وبين الجز

، بينما يجب "أنواع أخرى من الوقود"يمكن تضمين انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من جزء الكربون األحفوري في فئة الوقود 
قديرات المستوى األعلى، وبالنسبة لت .بند معلوماتباعتباره اإلبالغ عن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناتجة عن الجزء الحيوي 

ولين عن ئومن الممارسة السليمة أن يتم االتصال بالمس . من مجلد النفايات5يمكن للقائم بعلمية الحصر الرجوع إلى الفصل 
استعادة الزيوت المستخدمة لتقدير مدى احتراق الزيوت المستخدمة في الدولة وتقدير هذه االنبعاثات واإلبالغ عنها في قطاع 

   .اوقوًدباعتباره إذا آانت مستخدمة الطاقة 

   االحتراق المتحرك-الطاقة  •

  .البند الرئيسي للتأآد من تجنب االزدواجية في حساب االنبعاثات الخاصة بالمرآبات الزراعية والمستخدمة خارج الطرق العامة

  الحيوية الكتلة معالجة 2-3-3-4

   :تعتبر الكتلة الحيوية حالة خاصة بحد ذاتها

ير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من الكتلة الحيوية واإلبالغ عنها في قطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض يتم تقد •
في جداول اإلبالغ، يتم اإلبالغ عن  . من منهجية الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىاجزًءباعتبارها األخرى 

د معلومات لكن ال يتم تضمينها في المجاميع القطاعية أو الوطنية لتجنب ازدواجية بنوباعتبارها انبعاثات احتراق الوقود الحيوي 
 المقدمة في هذا الفصل على معامالت االنبعاثات االفتراضية لثاني أآسيد الكربون لتمكين معامل االنبعاثتحتوي جداول  .الحساب

  .المستخدم من تقدير بنود المعلومات هذه

بند باعتباره يجب تقدير الجزء الذي تم حرقه من الكتلة الحيوية ألغراض توليد الطاقة فقط لتضمينه بالنسبة للكتلة الحيوية،  •
 .معلومات في قطاع الطاقة

ومع ذلك، يتم تقدير انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز وتضمينها في القطاع والمجاميع الوطنية آلن تأثيرها يكون مضاًفا لتغيرات  •
 .طاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىالمخزون المقدرة في ق

منظمة الغذاء والزراعة (، فتتوفر بيانات األنشطة من الوآالة الدولية للطاقة والفاو اوقوًدباعتباره أما بالنسبة للخشب المستخدم  •
نات الحصر أن يتفهموا للظروف هذه البيانات مأخوذة من المصادر الوطنية ويمكن للقائمين بتجميع بيا ).التابعة لألمم المتحدة

 .الوطنية بشكل أفضل عن طريق االتصال بالوآاالت الوطنية لإلحصاء للتعرف على المنظمات التي تشملها العملية

•  

  33-2   بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCC الخطوط التوجيهية لهيئة

 أيًضا، تتوفر اوقوًدباعتباره والخشب المستخدم ) جزء من الكتلة الحيوية الصلبة األخرى(بالنسبة لبقايا المحاصيل الزراعية
  . من مجلد الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى5ير بيانات األنشطة في الفصل مقتربات تقد



الطاقة: 2المجلد   
 

 ائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري بشأن القو2006 لعام IPCC الخطوط التوجيهية لهيئة 2-34

وفي هذه الحالة يجب تحديد الفارق بين الجزء األحفوري  .في بعض األمثلة يتم حرق الوقود الحيوي والوقود األحفوري مًعا •
 .ألجزاء المناسبةوالجزء غير األحفوري باإلضافة إلى معامالت االنبعاثات المطبقة على ا

  
  احتجاز ثاني أآسيد الكربون 2-3-4

يتم من خالل عملية االحتجاز والتخزين إزالة ثاني أآسيد الكربون من تيارات الغاز التي آانت ستنطلق إلى الجو ويتم تحويلها إلى 
وفي قطاع  .ستويات الملحية العميقةمخزون ألجل طويل غير محدد في الخزانات الجيولوجية، مثل الزيت المستنفد وحقول الغاز أو الم

الطاقة، تشمل الجهات المرشحة للقيام بعمليات احتجاز وتخزين ثاني أآسيد الكربون المصادر الثابتة الكبيرة مثل محطات القدرة 
تراق فقط، يتناول هذا الفصل احتجاز ثاني أآسيد الكربون المرتبط بأنشطة االح .ووحدات نزع مرآبات الكبريت من الغاز الطبيعي
 من هذا المجلد االنبعاثات المتطايرة الناتجة عن تحويل ثاني أآسيد 5يغطي الفصل  .خاصة تلك األنشطة ذات الصلة بمصانع القدرة

آما توجد احتماالت أخرى في الصناعة الحتجاز  .الكربون من نقطة االحتجاز إلى التخزين الجيولوجي وانبعاثات موقع التخزين نفسه
  .3وتلك نتناولها في المجلد  . الكربون من تيارات المعالجةثاني أآسيد

الشكل (هما مًعا ييوجد ثالثة مقتربات رئيسية الحتجاز ثاني أآسيد الكربون الناتج عن احتراق الوقود األحفوري أو الكتلة الحيوية أو آل
الزيت أو الفحم أو (مداخن الناتجة عن احتراق الوقود يشير احتجاز ما بعد االحتراق إلى إزالة ثاني أآسيد الكربون من غازات ال ).2-5

بينما يشمل احتجاز ما قبل االحتراق إنتاج الغاز االصطناعي، وهو خليط من أول أآسيد  .في الهواء) الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية
آما تتم مفاعلة أول أآسيد الكربون  . الهواءأو األآسجين في/الكربون والهيدروجين، عن طريق تفاعل المواد األولية للطاقة مع البخار و

ويتم فصل البخار المنبعث من  .الناتج مع البخار عن طريق التفاعل باإلزاحة إلنتاج ثاني أآسيد الكربون والمزيد من الهيدروجين
ديد من التطبيقات، مثل المفاعل اإلزاحي إلى بخار ثاني أآسيد آربون شديد النقاء ووقود غني بالهيدروجين يمكن استخدامه في الع

   .المراجل والمحرآات التربينية التي تعمل بالغاز وخاليا الوقود

يستخدم الوقود األآسجيني إما األآسجين شبه النقي أو خليط من األآسجين شبه النقي وغاز المداخن المدور الغني بثاني أآسيد الكربون 
لمداخن بشكل رئيسي على الماء وثاني أآسيد الكربون باإلضافة إلى نسبة زائدة يحتوي غاز ا .بدًال من الهواء الالزم الحتراق الوقود

نه سيحتوي أيًضا على أي عناصر أخرى في الوقود، وأي مخففات في تيار إآما  .من األآسجين المطلوب لضمان االحتراق التام للوقود
يحتوي صافي غاز المداخن، بعد التبريد لتكثيف  .إلى النظاماألآسجين المزود، وأي مواد خاملة في الوقود ومن تسرب الهواء من الجو 

 في المائة ثاني أآسيد آربون، وهو ما يتوقف على نوع الوقود المستخدم والعملية الخاصة 98 إلى 80بخار الماء، على نسبة من 
   .الحتراق الوقود األآسجيني

  

  ق الثابتأنظمة احتجاز ثاني أآسيد الكربون من مصادر االحترا 5-2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

آما تقل فعالية عملية االحتجاز  .توجد بعض متطلبات الطاقة لعملية احتجاز ثاني أآسيد الكربون مع زيادة استهالك الوقود األحفوري
ص للهيئة  من التقرير الخا3يقدم الفصل  . في المائة، لذلك ستظل هناك نسبة من ثاني أآسيد الكربون منبعثة من بخار الغاز100عن 
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 االحتراق الثابت: 2الفصل 

 مخطط عام لتدفق الكربون في المقتربات الثالثة الحتجاز ثاني أآسيد الكربون من التيارات الناتجة في عمليات 6-2شكل يوضح ال
يشمل حد النظام الذي تم تناوله في هذا الفصل مصانع القدرة أو العمليات األخرى ذات الصلة، ووحدة إزالة ثاني أآسيد  .االحتراق

آما يتناول هذا  . ثاني أآسيد الكربون المحتجز، لكن ال يشمل أنظمة نقل وتخزين ثاني أآسيد الكربونالكربون وضغط أو نزع الماء من
تعرف أيًضا باسم مصانع اإلنتاج ( المخطط العام أيضًَا إمكانية تطبيق أنظمة االحتجاز قبل االحتراق في المصانع متعددة اإلنتاج 

أو /لذي تم تناوله في هذا الفصل المواد األولية للوقود األحفوري إلنتاج الكهرباء ويستخدم نوع مصنع اإلنتاج المتعدد ا ).المتعدد
آما ال تكون هناك منتجات  .الحرارة باإلضافة إلى عدد من المنتجات المشترآة مثل الهيدروجين والمواد الكيماوية والوقود السائل

  .ز من احتراق الوقود األآسجينيآربونية محددة في أنظمة االحتجاز فيما بعد االحتراق واالحتجا

تدفقات الكربون إلى ومن حد النظام الخاص بنظام احتجاز ثاني أآسيد الكربون المرتبط بعمليات االحتراق  6-2الشكل 
  الثابت

 
 تلخيًصا لفعالية 11-2دم الجدول آما يق .6-2 فعالية احتجاز ثاني أآسيد الكربون ألي نظام موضح في الشكل 6-2توضح المعادلة 

تقديرات احتجاز ثاني أآسيد الكربون الخاصة بأنظمة ما بعد وما قبل االشتعال ذات الصلة التي تم اإلبالغ عنها مؤخًرا في العديد من 
ا يتعلق بحجم االنبعاثات  أن يتم استخدام بيانات القياس فيمالممارسة السليمةنه من إتقدم هذه المعلومات لإليضاح فقط، حيث  .الدراسات

   .المحتجزة بدًال من معامالت الفعالية لتقدير االنبعاثات من تجهيزات احتجاز ثاني أآسيد الكربون

 

 6-2 المعادلة
  الكربون أآسيد ثاني احتجاز فعالية

1002

2 technology •
−

=
productsfuel

COcaptured
captureCO CC

C
Efficiency 

  :حيث

technologycaptureCO2
Efficiency  = بة المئويةبالنس(فعالية نظام احتجاز ثاني أآسيد الكربون(  

2COcapturedC  = آج(مقدار الكربون في تيار ثاني أآسيد الكربون المحتجز(  

fuelC  = آج(مقدار الكربون في إدخاالت الوقود األحفوري أو الكتلة الحيوية في المصنع(  

productsC  =و منتجات الوقود في المصنعمقدار الكربون في المنتجات الكيماوية الكربونية أ  

(   ).آج
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الطاقة: 2المجلد   
 

 

 11-2 الجدول
  االحتراق قبل وما بعد ما ألنظمة بالنسبة الكربون أآسيد ثاني الحتجاز النموذجية الفعاليات

(%)الفعالية التقنيات   
جع

نظام االحتجاز/مصنع القدرة المعدل الحد األدنى الحد األعلى  
 المرا

من (يني المطحون الفحم البيتوميني أو شبه البيتوم
 إلى 41 ميجا وات آهرباء، ومن 760 إلى 205

احتجاز ما بعد /2 -1)صافي فعالية المصنع% 45
. األساس األمينيياالحتراق ذ  

90 85 96 Alstom, 2001; Chen et 
al., 2003; Gibbins et 
al., 2005; IEA GHG, 
2004; Parsons, 2002; 
Rao and Rubin, 2002; 
Rubin et al., 2005; 
Simbeck, 2002; Singh 
et al., 2003. 

 780 إلى 380من (دورة الغاز الطبيعي المجمعة 
صافي % 58 إلى 55ميجا وات آهرباء، ومن 

احتجاز / 1) فعالية المصنع، القيمة األدنى للتسخين
. األساس األمينييما بعد االحتراق ذ  

88 85 90 CCP, 2005; EPRI, 
2002; IEA GHG, 2004; 
NETL, 2002; Rubin et 
al., 2005. 

من (دورة التحويل إلى غاز المجمعة المتحدة 
 إلى 31 ميجا وات آهرباء، ومن 830 إلى 400

احتجاز ما قبل /1)صافي فعالية المصنع% 40
)سيليكسول( األساس المذيب ياالحتراق ذ  

88 85 91 IEA GHG, 2003; 
NETL, 2002; Nsakala 
et al., 2003; Parsons, 
2002; Rubin et al., 
2005; Simbeck, 2002. 

الفحم، سعة (الهيدروجين + مصنع الكهرباء 
 جيجا 9900 إلى 2600إدخال من 

احتجاز ما قبل االحتراق ذو أساس /1)ساعة/جول
)سيليكسول في أغلب األحوال(مذيب   

83 80 90 Kreutz et al., 2005, 
Mitretek, 2003; NRC, 
2004; Parsons, 2002. 

فحم، سعة إدخال (ثاني ميثيل األثير + اء آهرب
 جيجا 8700 إلى 7900من 
 أساس ياحتجاز ما قبل االحتراق ذ/1)ساعة/جول

)سيليكسول أو ريكتيسول(مذيب   

64 32 97 Celik et al., 2005; 
Larson, 2003 

 9900فحم، سعة إدخال (الميثانول + آهرباء 
 ياحتجاز ما قبل االحتراق ذ/1)ساعة/جيجا جول

)سيليكسول(أساس مذيب   

60 58 63 Larson, 2003 

فحم، سعة إدخال (سوائل فيشر تروبش + آهرباء 
احتجاز ما قبل /1)ساعة/ جيجا جول16000

)سيليكسول( أساس مذيب ياالحتراق ذ  

91 - - Mitretek, 2001 

  مصنع مرجعي بدون نظام احتجاز ثاني أآسيد الكربون 1
لحالية المزودة بنظام احتجاز ما قبل االحتراق باإلضافة إلى تصميمات جديدة تدمج ما بين توليد تشمل هذه الخيارات المصانع ا 2

 .القدرة وأنظمة االحتجاز

 

  3تقديرات انبعاثات ثاني أآسيد الكربون في المستوى

ا أن تقوم المصانع في ظل يحتمل جًد. 3ن هذه التقنية حديثة العهد، فهي تتطلب أن يتم اإلبالغ الخاص بالمصنع في المستوى إحيث 
يمكن  .وجود نظام االحتجاز والتخزين بقياس مقدار الغاز الذي تمت إزالته عن طريق تيار الغاز والمحول إلى التخزين الجيولوجي

   . آتحقق تدقيق مستعرض11-2مقارنة فعاليات االحتجاز المستنتجة من البيانات المعايرة مع القيم الموجودة في الجدول 
 من استهالك الوقود المقدر آما هو موضح في األقسام األولى من هذا 3 عليه يتم تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون في المستوى وبناًء

  .الفصل مطروًحا منه القيمة المقاسة التي تمت إزالتها

 ائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري بشأن القو2006 لعام IPCC الخطوط التوجيهية لهيئة 2-36
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 7-2 المعادلة
  الكربون أآسيد ثاني احتجاز معالجة

sss CaptureoductionEmissions −= Pr 

  :حيث

s    =لمصدر أو الفئة الفرعية التي يقع بها االحتجازفئة ا  
Captures   =الكمية المحتجزة.  

Productions  =االنبعاثات المقدرة باستخدام هذه الخطوط التوجيهية مع افتراض عدم وجود احتجاز  
Emissionss  =االنبعاثات المبلغ عنها بالنسبة لفئة المصدر أو الفئة الفرعية  
ن ذلك سيتضح إحيث (قائًيا في عين االعتبار أي زيادة في استهالك الطاقة بالمصنع تتسبب فيها عملية االحتجاز يأخذ هذا المقترب تل
 لفعالية االحتجاز حيث يتم تقدير االنبعاثات المتبقية على نحو أآثر دقة عن  مستقًالانها ال تتطلب تقديًرإ، آما )في إحصائيات الوقود
مدرجة (مداد المصنع بالوقود الحيوي، سيصح مستوى انبعاثات ثاني أآسيد الكربون ذات الصلة صفر وفي حالة إ .طريق عملية الطرح

 عليه فإن طرح آمية ، وبناًء)بالفعل في المجاميع الوطنية بسبب معالجتها في قطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى
يعتبر ذلك صحيًحا ألنه في حالة تخزين آربون الكتلة الحيوية  .انبعاثات سلبيةالغاز المنقولة إلى التخزين طويل األمد قد تنتج عنها 

النتيجة الطبيعية لذلك هي ضرورة حساب أي انبعاثات تابعة تنتج عن نقل وحقن ثاني أآسيد  .بشكل دائم فهي تكون مزالة من الجو
 عن المصادر اذلك بغض النظر عما إذا آان ناشًئالكربون أو حتى من مستودع التخزين نفسه في مجموع االنبعاثات الوطنية، 

التخزين  (5-5و) الحقن (4-5و) نقل ثاني أآسيد الكربون (3-5لذلك ال توجد في األقسام  .األحفورية أو اإلنتاج الحالي للكتلة الحيوية
يجب تثبيت آلية حساب الكمية  .أي إحاالت إلى منشأ ثاني أآسيد الكربون المختزن في مستودعات التخزين بباطن األرض) الجيولوجي

   . في المائة1 ما سيصل مستوى دقتها إلى المزالة بالتزامن مع الممارسات الصناعية وعادًة
ال يجب اقتطاع آميات ثاني أآسيد الكربون المحددة لالستخدام مؤخًرا وللتخزين قصير األجل من انبعاثات ثاني أآسيد الكربون إال في 

  .12خر بتجميع بيانات الحصرآني أآسيد الكربون في أي مكان حالة حساب انبعاثات ثا

   االستيفاء2-3-5
يجب أن يشمل التقدير الكامل النبعاثات احتراق الوقود االنبعاثات الناتجة عن احتراق جميع أنواع الوقود وجميع فئات المصدر المحددة 

آما يجب تحقيق االستيفاء من خالل استخدام بيانات  .2006اخ لعام  الخطوط التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المنفي
   .األنشطة األساسية لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النتروز من نفس فئات المصدر

الموزعين لتزويد يؤدي التصنيف الخاطئ للشرآات واستخدام  .ويجب أيًضا توضيح جميع أنواع الوقود التي يسلمها منتجي الوقود
وبينما توفر عينة  .المنازل والعمالء التجاريين الصغار إلى زيادة فرص األخطاء التصنيفية في تخصيص إحصائيات تسليم الوقود

بيانات االستبيان أرقاًما خاصة باستهالك الوقود عن طريق قطاعات اقتصادية حالية محددة، يمكن مقارنة األرقام مع بيانات التسليم 
  .آما يجب تحديد أي فرق تصنيفي وتصحيح بيانات التسليم وفًقا لذلك .الصلةذات 

سيتم  .آما يمكن أيًضا أن يحدث انخفاًضا في التبليغ عن الوقود الصلب والسائل في حالة استيراد المستهلكين النهائيين للوقود مباشرة
 إحصائيات توريد الوقود، لكن ال يتم إضافتها إلى إحصائيات تسليم إضافة عمليات االستيراد المباشر في بيانات الجمارك وبناًء عليه في

أما إذا آان حجم االستيراد المباشر عن طريق المستهلكين آبيًرا، فسيساعد الفرق اإلحصائي بين  .الوقود عن طريق الموردين الوطنيين
ا خاًصا للوقود الذي توفره المناجم المخصصة في قد يحدث استخداًم .عمليات التوريد وعمليات التسليم في التعرف على مقدار ذلك

ومرة أخرى نشير إلى أن  .قطاعات المصانع، مثل مصانع الحديد والفوالذ واألسمنت، هي أيًضا مصدر محتمل النخفاض اإلبالغ
وفيما يتعلق  .المباشرالمقارنة مع نتائج استبيان االستهالك ستساعد في التعرف على فئات المصدر الرئيسية التي يشملها االستيراد 

بوقود الكتلة الحيوية، يجب استشارة الوآاالت الوطنية إلحصائيات الطاقة حول استخدامها، بما في ذلك االستخدام المحتمل لوقود الكتلة 
  .الحيوية الذي يتم تداوله بشكل غير تجاري

 األحفوري واحتراق الوقود الخاص عن طريق أظهرت التجارب أن بعض األنشطة مثل التغيير في احتياطيات المنتج من الوقود
آما ينطبق ذلك أيًضا على اإلحصائيات الخاصة بوقود الكتلة الحيوية  .صناعات الطاقة قد ال تغطيه قوائم الحصر الحالية بالشكل المالئم

اعيين والمنظمات وآذلك يجب التحقق من وجودها بشكل خاص مع وآاالت اإلحصاء والخبراء القط .والمستخلصة من احتراق النفايات
  . عملية جمع البيانات بشكل عام1 من المجلد 2يغطي الفصل  .المصادر التكميلية للبيانات التي يتم تضمينها عند الضرورة
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حيث يتم ) 3 من المجلد 9 -3القسم (ثاني أآسيد الكربون في إنتاج الميثانول واستخدام ) 3 من المجلد 2 -3القسم (من أمثلة ذلك إنتاج اليوريا  
 .حساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون المرتبطة بالمنتجات النهائية



الطاقة: 2المجلد   
 

   إعداد متسلسالت زمنية متسقة وإعادة الحساب2-3-6

ومع ذلك، من الهام أن يتم أخذ  .اتساق المتسلسالت الزمنيةيعد استخدام مقترب متسق لتقدير االنبعاثات بمثابة اآللية الرئيسية للتأآد من 
 .5-2 و2-2التغيرية في نوعية الوقود بمرور الوقت في عين االعتبار في نطاق تحديد خصائص أنواع الوقود الموضحة في الجدول 

مستخدمة لتحويل الوقود من وحدات ر القيم الحرارية اليآما يشمل ذلك التغيرية في محتوى الكربون التي تتضح بشكل نموذجي في تغي
 بالنسبة للقائمين بتجميع بيانات الحصر أن يتحققوا من الممارسة السليمةمن  .الكتلة أو الحجم إلى وحدات الطاقة المستخدمة في التقدير

  .انعكاس تغيرية القيم الحرارية بمرور الوقت على المعلومات المستخدمة لتكوين اإلحصائيات الوطنية للطاقة

إلى وجود مراجعات في بعض عناصر  2006الخطوط التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام قد يؤدي تطبيق هذه 
فمثًال، سيتم نقل عنصر انبعاثات ثاني أآسيد  .حصر االنبعاثات، مثل معامالت االنبعاثات أو التصنيف القطاعي لبعض االنبعاثات

الخطوط التوجيهية  من قطاع الطاقة بموجب اوقوًدباعتباره استخدام الوقود األحفوري بشكل مغاير لالستخدام الكربون الناتجة عن 
الخطوط التوجيهية  إلى قطاع العمليات الصناعية واستعمال المنتجات بموجب 1996 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام

 لقطاع الطاقة تقوم بتقدير 1996الخطوط التوجيهية للهيئة لعام وبينما آانت . 2006غير المناخ لعام للهيئة الحكومية الدولية المعنية بت
مجموع االنبعاثات المحتملة الناتجة عن استخدام الوقود األحفوري ثم طرح نسبة الكربون التي تنتهي باالختزان في المنتجات المعمرة، 

 .ميع االستخدامات األخرى غير الوقود في قطاع العمليات الصناعية واستعمال المنتجات ج2006الخطوط التوجيهية للهيئة لعام تشمل 
سيترتب على ذلك نقًصا طفيًفا في انبعاثات ثاني أآسيد الكربون المبلغ عنها من قطاع الطاقة واالنبعاثات المتزايدة المبلغ عنها في قطاع 

، اتساق 5معلومات حول التأآد من وجود متسلسالت زمنية متسقة، راجع الفصل للمزيد من ال .العمليات الصناعية واستعمال المنتجات
  .1المتسلسالت الزمنية، في المجلد 

   تقييم أوجه عدم التيقن2-4

  معامل االنبعاث أوجه عدم التيقن في 2-4-1

يتم  . أآسيد الكربون منخفضة نسبًيا ما تكون حاالت عدم التيقن في معامالت انبعاثات ثانيبالنسبة الحتراق الوقود األحفوري، عادًة
ومع ذلك، من .  مادية على مقدارهالوقود وهو ما يؤدي إلى وجود قيودتحديد معامالت االنبعاثات هذه عن طريق محتوى الكربون في ا

الكربون الخاصة  جوهرية في حاالت عدم التيقن بالنسبة لمعامالت انبعاثات ثاني أآسيد إنه يمكن أن تكون هناك فروقالهام مالحظة 
تتوافق المنتجات البترولية بشكل نموذجي مع المواصفات المحكمة تماًما التي تحدد النطاق  .بالمنتجات البترولية والفحم والغاز الطبيعي

في  .رعيةأو وحدات االستيراد الف/المحتمل لمحتوى الكربون والقيمة الحرارية وهي تنتج أيًضا عن عدد قليل نسبًيا من معامل التكرير و
مقابل ذلك يمكن الحصول على الفحم من المناجم المنتجة للفحم بمختلف أنواعه مع نطاق عريض جًدا من محتويات الكربون والقيم 

الحرارية ويتم توفيره بشكل أساسي بموجب تعاقدات مع المستخدمين الذين يقومون بتهيئة معداتهم حتى تالئم الخصائص المحددة لنوع 
أن تتضمن على المستوى الوطني نطاًقا من معامالت انبعاثات " الفحم األسود"وبناًء عليه يمكن لسلعة الطاقة الفردية  .معين من الفحم

  .ثاني أآسيد الكربون

قد تعزو  . من عدم التيقن بالنسبة لمعامالت انبعاثات ثاني أآسيد الكربون والميثان على وجه الخصوصآما يوجد مستوى عاٍل
لية لعدم التيقن في معامالت االنبعاثات إلى نقص القياسات المالئمة والتعميمات ذات الصلة أو عدم تيقن القياسات أو المستويات العا

عالوة على ذلك، قد ينتج أيًضا عن التغيرات الحدسية في ظروف العمليات مستوى مرتفع من  .الفهم غير الكاف لعملية توليد االنبعاثات
ير أن تسهم بشكل ي التغامن شأن هذ ).2004بوليز وهيسلينجا، (ات الوقت الحقيقي بالنسبة لهذه الغازات ير في معامالت انبعاثيالتغ

نادًرا ما يمكن التعرف على حاالت عدم التيقن في معامالت االنبعاثات أو الوصول إليها من  .واضح في عدم تيقن تقديرات االنبعاثات
يتم استنتاج حاالت عدم التيقن بالشكل المعتاد من المصادر غير المباشرة أو عن طريق أحكام  على ذلك وبناًء .خالل البيانات التجريبية

 في 7قيمة عامة لعدم التيقن بنسبة ) 4-1، صفحة أ 1، المجلد 1-1الجدول أ  (1996تقترح الخطوط التوجيهية للهيئة لعام  .الخبراء
   .الطاقةالمائة لمعامالت انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الخاصة ب

برنامج األوروبي للرصد ال  المستنتجة من تقديرات دليل12-2يمكن استخدام قيم عدم التيقن االفتراضية الموضحة في الجدل 
 EMEP/CORINAIR البرنامج التعاوني لرصد وتقييم انتقال ملوثات الهواء طويلة المدى في أوروبا/والتقييم

)EMEP/CORINAIR ،1999 (يرات خاصة بالدولةفي ظل عدم وجود تقد.   

  12-2 الجدول
 الثابت االحتراق انبعاثات لمعامالت االفتراضية التيقن عدم تقديرات

  )N2O(أآسيد النتروز القطاع )CH4(الميثان  

%150-50  القدرة العامة والتوليد المشترك والتسخين المكاني  
50-150%  
50-150%  

*ترتيب المقدار  
 ترتيب المقدار  االحتراق التجاري والصناعي والسكني

 ترتيب المقدار االحتراق الصناعي

   .مثل وجود نطاق لعدم التيقن من عشر القيمة المتوسطة إلى عشرة أمثال القيمة المتوسطة *
توجيهات الممارسة السليمة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وإدارة عدم التيقن في قوائم الحصر الوطنية  :المصدر

 )2000(از االحتباس الحراري لغ

 ائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري بشأن القو2006 لعام IPCC الخطوط التوجيهية لهيئة 2-38

 



 االحتراق الثابت: 2الفصل 

سواء آان خاصة بالدولة أو مأخوذة من (بينما يمكن استخدام حاالت عدم التيقن االفتراضية هذه بالنسبة لمعامالت االنبعاثات الحالية 
 تمثل ظروف ، فقد تكون هناك حاالت إضافية لعدم التيقن مرتبطة بتطبيق معامالت االنبعاثات التي ال)الخطوط التوجيهية للهيئة

 في حالة استخدام معامالت االنبعاثات 12-2يمكن تكون حاالت عدم التيقن أقل من القيم الموضحة في الجدول  .االحتراق في الدولة
 أن يتم الحصول على تقديرات حاالت عدم التيقن هذه من الخبراء الوطنيين مع األخذ بعين الممارسة السليمةمن  .الخاصة بالدولة

  .1التوجيهات الخاصة بأحكام الخبراء المقدمة في المجلداالعتبار 

يتوفر في الوقت الحالي مستوى منخفض من الخبرة في مجال تقدير وجمع حاالت عدم التيقن الخاصة بالحصر وتوجد حاجة إلى 
ى أهم نقاط الضعف في مثل هذه المزيد من الخبرة لتقدير ما إذا آانت النتائج القليلة المتوفرة نموذجية وقابلة للمقارنة والوقوف عل

ظهرت في اآلونة األخيرة في المطبوعات المراجعة بالمقارنة بعض المقاالت التي تتناول تقدير عدم التيقن في قوائم حصر  .التحليالت
ي بتقييم حاالت عدم التيقن في قوائم حصر غاز االحتباس الحرار) Rypdal and Winiwater) 2001قامت  .االحتباس الحراري

 ،van Amstel et al(، وهولندا )Winiwarter and Rypdal ،2001(ستراليا إومقارنة النتائج المبلغ عنها من قبل خمسة دول هي؛ 
الوآالة الدولية (والواليات المتحدة األمريكية ) Baggott et al.، 2005(، والمملكة المتحدة )Rypdal ،1999(، والنرويج )2000

بعد ذلك بتقييم حاالت عدم التيقن في قوائم حصر غاز االحتباس الحراري في ) 2004( .Monni et alت آما قام ).1999للطاقة، 
  .فنلندا

 تلخيًصا لتقديرات عدم التيقن لمعامالت انبعاثات االحتراق الثابت المبلغ عنها في الدراسات المذآورة 14-2 و13-2تقدم الجداول 
آما تم اإلبالغ عنها في (فة المقتربات ومعامالت االنبعاثات المستخدمة عن طريق آل دولة والستكمال هذه المعلومات، تم إضا .أعاله

إلى )  المقدمة إلى االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة بشأن التغير المناخي2003قائمة الحصر الوطنية لغاز االحتباس الحراري لعام 
قتربات مستوى أعلى وعدد أعلى لمعامالت االنبعاثات الخاصة بالدولة نه قد تم استخدام مإيمكن مالحظة  .14-2 و13-2الجداول 

)CS (على النقيض من ذلك، تم استخدام مقتربات مستوى أدنى وتم  .بالنسبة لثاني أآسيد الكربون مقارنة بالميثان وأآسيد النتروز
 .لمعلومات هي في األساس ألغراض توضيحية فقطهذه ا .االعتماد بشكل أآبر على معامالت االنبعاثات االفتراضية بالنسبة للميثان

  .يمكن استخدام نطاقات عدم التيقن هذه آنقطة بداية أو للمقارنة عن طريق الخبراء الوطنيين القائمين بتقدير عدم التيقن

 13-2 الجدول
 محددة بدول الخاصة الثابت االحتراق لمصادر بالنسبة الكربون أآسيد ثاني انبعاثات لمعامالت التيقن عدم لتقدير ملخص

تقديم حصر غاز االحتباس الحراري 
2 2003لعام   95 %

جع الدولة الوصف ثقة 1فترة  
4معامل االنبعاث 3المقترب   

 المرا

 الزيت

0.5  عادي النمسا ± C CS Winiwarter and Rypdal, 
2001 

 ±3  عادي C CS Rypdal, 1999 النرويج

2  هولندا ± - T2, CS CS, PS Van Amstel et al., 2000 

2  عادي المملكة المتحدة ± T2 CS Baggott et al., 2005 

2  الواليات المتحدة األمريكية ± - T1 CS EIA, 1999 

 الفحم والكوك والغاز

0.5  عادي النمسا ± C CS Winiwarter and Rypdal ,
2001 

C CS Rypdal ,1999 النرويج 7  عادي  ± 

10-1  هولندا ± - T ,CS 2 CS ,PS  Van Amstel et al., 2000 

6-1  عادي المملكة المتحدة ± T2 CS Baggott et al., (2005) 

1 -0  الواليات المتحدة األمريكية ± - T1 CS EIA ,1999  

)خاصة الخث(أنواع وقود أخرى   

 T2, CS D, CS, PS Monni et al., 2004 5 ± عادي فنلندا
   . في المائة من فترة الثقة ويعبر عنها آنسبة مئوية مرتبطة بالقيمة المتوسطة95 وأدنى من تعطى البيانات في صورة حدود أعلى 1
االتفاقية   من أطراف المرفق األول إلى2003المعلومات الموضحة في األعمدة هي بناًء على بالغات حصر غاز االحتباس الحراري لعام  2

  .)UNFCCC (اإلطارية لألمم المتحدة المعنية بالتغير المناخي
 IPCC( ،C في 3المستوى IPCC( ،T3) في 1المستوى  IPCC( ،T2) في 1المستوى (T1 :مفاتيح الرموز المحددة للمقترب المطبق 3

)CORINAIR( ،CS) خاص بالدولة.(  
 ).اص بالمصنعخ (PS، )خاص بالدولة CORINAIR( ،CS) (C، ) افتراضيD) IPCC : المستخدممعامل االنبعاثمفاتيح الرموز المحددة ل 4
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الطاقة: 2المجلد   
 

  

 14-2 الجدول
 محددة بدول الخاصة الثابت االحتراق لمصادر بالنسبة النتروز وأآسيد الميثان انبعاثات لمعامالت التيقن عدم لتقدير ملخص

تقديم حصر غاز االحتباس الحراري لعام 
2003 2 1فترة ثقة% 95 الدولة  جع   الوصف

4معامل االنبعاث 3المقترب   
 المرا

      ان الميث

 C, CS CS Winiwarter andلنمسا
Rypdal ,2001  ا ±50 عادي 

10+ إلى 75-من  T1, T2, CS CS ,PS � فنلندا   Monni et al. ,2004  

لوغاريتمي يج
100+ إلى 50-من  عادي T2, CS D ,CS ,PS النرو   Rypdal ,1999  

T2, CS CS ,PS - ±25 هولندا  Van Amstel et al. ,
2000 

مختصر  ±50لمملكة  المتحدةا , .T2 D, C, CS Baggott et al عادي 
2005 

الواليات المتحدة 
, الوآالة الدولية ترتيب المقدار للطاقة T1 D, CS - األمريكية

1999 

      أآسيد النتروز

 C, CS CS Winiwarter andلنمسا
Rypdal ,2001  ا ±20 عادي 

10+ إلى 75 -من  T1, T2, CS CS, PS Monni et al. ,2004 بيتا فنلندا   

T1, T2 D, CS Rypdal ,1999 بيتايج 200+ إلى 66-من    النرو 

75 ± - T1, CS D, PS Van Amstel et al. ,
 هولندا 2000

, .T2 D, C, CS Baggott et al - المملكة المتحدة 200 إلى 100 ±من 
2005 

الواليات المتحدة 
200+ إلى 55-من  T1 D, CS - األمريكية , لوآالة الدولية للطاقةا 

1999 
   . في المائة من فترة الثقة ويعبر عنها آنسبة مئوية مرتبطة بالقيمة المتوسطة95تعطى البيانات في صورة حدود أعلى وأدنى من  1
إلى  من أطراف المرفق األول 2003المعلومات الموضحة في األعمدة هي بناًء على بالغات حصر غاز االحتباس الحراري لعام  2

UNFCCC.  
 IPCC( ،C في 3المستوى  IPCC( ،T3) في 2المستوى  IPCC( ،T2) في 1المستوى  (T1 :مفاتيح الرموز المحددة للمقترب المطبق 3

)CORINAIR( ،CS) خاص بالدولة.(  
خاص  (PS، )خاص بالدولة CORINAIR( ،CS) (C، ) افتراضيD) IPCC : المستخدممعامل االنبعاثمفاتيح الرموز المحددة ل 4

 ).بالمصنع

   أوجه عدم التيقن في بيانات األنشطة2-4-2
يمكن أن تكون إحصائيات الوقود المحترق في المصادر الكبيرة التي يتم الحصول عليها من القياس المباشر أو اإلبالغ اإللزامي في 

من  . بالنسبة لبعض صناعات الطاقة المرآزةآما يمكن أن تكون بيانات االحتراق أآثر دقة . في المائة من التقدير األساسي3حدود 
 أن يتم تقدير حاالت عدم التيقن في استهالك الوقود بالنسبة ألهم الفئات الفرعية بالتشاور مع مصممي االستبيان الممارسة السليمة

   .التجريبي، حيث تعتمد حاالت عدم التيقن على نوعية تصميم االستبيان وحجم العينة المستخدمة

 ائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري بشأن القو2006 لعام IPCC الخطوط التوجيهية لهيئة 2-40

ة إلى أي انحراف تصنيفي في بيانات األنشطة يحدث نتيجة للتغطية غير المكتملة الستهالك الوقود، ستخضع بيانات األنشطة وباإلضاف
 تجميع يتوقع بالنسبة للدول التي تستخدم أنظمة جيدة لقدآما يمكن  .خرآللألخطاء العشوائية في جمع البيانات التي ستتفاوت من عام 

 3 إلى 2ام مراقبة الجودة، أن تحتفظ بالخطاء العشوائي في مجموع استخدام الطاقة المسجل إلى ما يعادل من البيانات، بما في ذلك نظ
يعكس هذا النطاق حدود الثقة المطلقة في مجموع طلب الطاقة الموضح في النماذج التي تستخدم بيانات  .في المائة من الرقم السنوي

يمكن أن تكون أخطاء النسبة المئوية لالستخدام الفردي للطاقة أآبر من  .المعامالت االقتصاديةالطاقة التاريخية وطلب الطاقة المرتبط ب
  .ذلك بكثير



 االحتراق الثابت: 2الفصل 

تقوم معظم الدول المتقدمة  .النسبة العامة لعدم التيقن في بيانات األنشطة هي عبارة عن مجموع آل من األخطاء التصنيفية والعشوائية
ن األخطاء التصنيفية في مثل هذه إآما  .وهو ما يكفل إمكانية التحقق من األخطاء التصنيفيةبإعداد أرصدة توريد وتسليم الطاقة، 

 في المائة 5±يسلم الخبراء بأن عدم التيقن الناتج عن الجمع بين الخطأين يمكن أن يكون في نطاق  .الحاالت تكون ضئيلة بشكل عام
 في المائة تقريًبا، بالنسبة للدول التي تستخدم أنظمة أقل تطوًرا 10±إلى حد بعيد، بينما يمكن أن يكون ذلك أآبر  .بالنسبة للدول للمتقدمة
 في 50قد تؤدي األنشطة غير الرسمية في بعض القطاعات ببعض الدول إلى زيادة عدم التيقن إلى ما يعادل  .لجمع بيانات الطاقة

   .المائة

يمكن استخدام هذه المعلومات عند اإلبالغ عن  .طة االحتراق الثابت نطاقات عدم التيقن الخاصة ببيانات أنش15-2يوضح الجدول 
 بالنسبة للقائمين بتجميع بيانات الحصر أن يقوموا بتطوير حاالت عدم التيقن الخاصة الممارسة السليمةنه من إآما  .حاالت عدم التيقن

  .أو التحليل اإلحصائي/مكن، باستخدام حكم الخبير وأبالدولة، إن 

  

 15-2 الجدول
 الثابت االحتراق أنشطة ببيانات المرتبط التيقن عدم مستوى

 أنظمة إحصائية أقل تطوًرا أنظمة إحصائية مطورة جيًدا
 القطاع

ئي  التقدير االستقرا االستبيانات التقدير االستقرائي االستبيانات

إنتاج الكهرباء والحرارة في 
%5-3 األنشطة الرئيسية  1-2%  5-10% %1أقل من    

حتراق التجاري والصناعي اال
%5-3 والسكني  5-10%  10-15%  15-25%  

 االحتراق الصناعي
)صناعات الطاقة المرآزة(  

2-3%  3-5%  2-3%  5-10%  

)أخرى(االحتراق الصناعي   3-5%  5-10%  10-15%  15-20%  

الكتلة الحيوية في المصادر 
%30-10 الصغيرة  20-40%  30-60%  60-100%  

  . بيانات الحصر أن يحدد نوع النظام اإلحصائي األآثر مالئمة لظروفه الوطنيةيجب على القائم بتجميع
 وإدارة عدم التيقن في قوائم الحصر توجيهات الممارسة السليمة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ :المصدر

 )2000(الوطنية لغاز االحتباس الحراري 

  مراقبة جودة الحصر/ ضمان2-5
  .مراقبة الجودة لزيادة جودة تقديرات االنبعاثات الناتجة عن االحتراق الثابت/ إجراءات محددة لضمان16-2دول يوضح الج

1-5-2  اإلبالغ والتوثيق
 أن يتم توثيق وحفظ جميع المعلومات المطلوبة لتقديرات حصر الممارسة السليمة، من 1 من المجلد 8وفًقا لما هو موضح في الفصل 

ومع ذلك، يجب أن يشمل الحصر ملخصات  .نه من غير العملي أن يتم إرفاق جميع الوثائق في تقرير الحصرإنية؛ إال االنبعاثات الوط
للمقتربات المستخدمة ومراجع مصادر البيانات بحيث تتسم تقديرات االنبعاثات المبلغ عنها بالشفافية وتكون هناك إمكانية للتعرف على 

  .ض األمثلة على الوثائق والتقارير المحددة ذات الصلة بمصادر االحتراق الثابتنقدم فيما يلي بع .خطوات حسابها

 أن يتم توفير بيانات الطاقة المستخدمة والمالحظات الخاصة باستيفاء مجموعة الممارسة السليمةوبالنسبة لجميع المستويات، من 
ي حالة عدم إبالغ القائمين بتجميع بيانات الحصر عن البيانات ف .نها سريةامل مع معظم إحصائيات الطاقة على إال يتم التع .البيانات

  . أن يتم شرح أسباب ذلك واإلبالغ عن البيانات في صيغة أآثر تفصيًالالممارسة السليمةالتفصيلية بسبب عامل السرية، فمن 

لحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الحالية الخاصة بالهيئة ا) جداول البيانات والجداول التفصيلية(صممت مستويات صيغ اإلبالغ 
الممارسة تشمل  .إلحداث توازًنا بين متطلبات الشفافية ومستوى جهد القائمين بتجميع بيانات الحصر القابل للتحقق على أرض الواقع

لخصوص، يجب  على وجه ا3وفي حالة استخدام المستوى  . بعض الجهود اإلضافية لتحقيق متطلبات الشفافية بشكل آاملالسليمة
  .إعداد جداول إضافية لتوضيح بيانات األنشطة المرتبطة بشكل مباشر بمعامالت االنبعاثات
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أما بالنسبة لمعامالت انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الخاصة بالدولة، فمن الممارسة السليمة أن يتم تقديم مصادر القيم الحرارية
 في المائة أو في حالة استخدام قيمة مختلفة حسب 100لة استخدام معامل افتراضي سواء في حا(ومحتوى الكربون ومعامالت األآسدة 

نه من الضروري بالنسبة لتقديرات غازات االحتباس الحراري األخرى غير ثاني أآسيد الكربون الخاصة بالدولة إآما  ).الظروف
 أن يتم تقديم استشهادات خاصة الممارسة السليمةوأيًضا من  .والمرتبطة بتقنية معينة أن يتم االستشهاد بالوثائق أو المراجع المختلفة
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 ائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري بشأن القو2006 لعام IPCC الخطوط التوجيهية لهيئة 2-42

 أن يتم توضيح ما إذا آانت تقديرات الممارسة السليمةوفي الحاالت التي يمكن أن تحدث بها ازدواجية في الحساب، يكون من 
ى أو العمليات الصناعية االنبعاثات مخصصة للطاقة أو للقطاعات األخرى، مثل الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخر

   .واستعمال المنتجات أو النفايات، إلثبات عدم وجود ازدواجية في الحساب

   أوراق العمل2-6

 بالنسبة 1الخاصة بالمقترب القطاعي من المستوى) المرفق األول من هذا المجلد(يجب ملء بيانات الصفحات األربع من أوراق العمل 
يجب أن يتضمن العمود أ من أوراق العمل هذه على آمية الوقود المحترق ألغراض توليد  .16-2لكل فئة مصدر موضحة في الجدول 

تستخدم بعض أنواع ) 1 :وعند ملء بيانات العمود أ من أوراق العمل، يجب تؤخذ الموضوعات التالية بعين االعتبار .الطاقة فقط
بعض ) 3د المستخلص من النفايات للحصول على الطاقة، وأحياًنا يتم حرق الوقو) 2الوقود في أغراض أخرى غير االحتراق، 

 في المرفق أهم النقاط التي يجب أخذها بعين االعتبار 1يوضح الجدول  .انبعاثات احتراق الوقود يجب تضمينها في العمليات الصناعية
  .عند تحديد جزء االستهالك الذي يجب تضمينه في بيانات األنشطة الخاصة بكل نوع من الوقود

  16-2 لجدولا
 الثابت باالحتراق الخاصة المصدر بفئات قائمة

 االسم الكود

أ1أ1  إنتاج الكهرباء والحرارة في األنشطة الرئيسية 

ب1أ1  تكرير النفط 

ج1أ1  تصنيع الوقود الصلب وصناعات الطاقة األخرى 

أ2أ1  الحديد والفوالذ 

ب2أ1  المعادن غير الحديدية 

ج2أ1  المواد الكمياوية 

د2أ1  عجينة الورق والورق والمطبوعات 

ه2أ1  معالجة الطعام والمشروبات والتبغ 

و2أ1  المعادن غير التعدينية 

ز2أ1  معدات النقل 

ح2أ1  اآلالت 

ط2أ1 واستخراج الحجارة) باستثناء الوقود(التعدين    

ي2أ1  الخشب والمنتجات الخشبية 

ك2أ1  التشييد 

ل2أ1  المنسوجات والجلود 

م2أ1 ناعات غير محددةص   

أ4أ1 مؤسسي/تجاري   

ب4أ1  منزلي 

ج4أ1 )االحتراق الثابت(الزراعة والحراجة وصيد السمك والمزارع السمكية    

أ5أ1  مصادر ثابتة غير محددة 
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 17-2 الجدول
 الثابتة للمصادر بالنسبة المنتجين جودة مراقبة/ضمان
حتراق الثابتحساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من اال  حساب االنبعاثات األخرى غير ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت األنشطة 

مقارنة تقديرات 
االنبعاثات باستخدام 
 مقتربات مختلفة

 به معامالت خاصة بالدولة، فيجب على 2ترب من المستوى في حالة استخدام مق •
القائم بتجميع بيانات الحصر أن يقوم بمقارنة نتيجة االنبعاثات التي يتم حسابها 

 مع المعامالت االفتراضية للعمليات الصناعية واستعمال 1باستخدام مقترب المستوى
 إلى نفس 2ت المستوى قد يتطلب هذا النوع من المقارنة إضافة انبعاثا .المنتجات

يجب توثيق هذا  .1القطاع ومجموعات الوقود آما هو الحال بالنسبة لمقترب المستوى 
  .المقترب والتأآد من عدم وجود أية تناقضات

يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يقوم بمقارنة التقديرات المعدة النبعاثات  •
ترب القطاعي مع المقترب ثاني أآسيد الكربون من احتراق الوقود باستخدام المق

في هذا التحليل المقارن،  . في المائة5المرجعي وحساب أي فارق أآبر من أو يساوي 
يجب إسقاط االنبعاثات الناتجة عن الوقود غير المحترق التي يتم حسابها في األقسام 

 .األخرى من قائمة حصر غاز االحتباس الحراري من المقترب المرجعي

يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر، إن أمكن، أن يقوم بمقارنة اتساق الحسابات  •
ي الوقود المحترق عن طريق مصادر فيما يتعلق بالحد األقصى من محتوى الكربون ف

 .يجب االحتفاظ بأرصدة الكربون المتوقعة في جميع قطاعات االحتراق .ثابتة
 

التحقق من بيانات 
 األنشطة

 الخاصة بصناعات تحويل الوقود، إذا يجب على الوآالة الوطنية المكلفة بعمل إحصائيات الطاقة أن تقوم بتنظيم أرصدة السلع الوطنية المعطاة في وحدات آتلة وتنظيم أرصدة الكتلة •
والحد من ) يشار إليها بالفروق التي تأخذ نفس العالمة دائًما(يجب التحقق من المتسلسالت الزمنية للفروق اإلحصائية للكشف عن التأثيرات التصنيفية  .سمحت الموارد المتاحة بذلك
  .هذه التأثيرات قدر اإلمكان

فة بعمل إحصائيات الطاقة أن تقوم أيًضا بتنظيم أرصدة السلع الوطنية المعطاة في وحدات طاقة وتنظيم أرصدة الكتلة الخاصة بصناعات تحويل يجب على الوآالة الوطنية المكل •
 مستعرض عليها باإلضافة إلى القيم يجب التحقق من المتسلسالت الزمنية للفروق اإلحصائية باإلضافة إلى القيم الحرارية التي تم إجراء تدقيق .الوقود، إذا سمحت الموارد بذلك

مثل (على العناوين المختلفة في الرصيد ) مثل الفحم(ستتضح أهمية هذه الخطوة فقط في حالة تطبيق قيم حرارية مختلفة لنوع معين من الوقود  .االفتراضية المعطاة في فصل المقدمة
 .ق اإلحصائية المتغيرة في المقدار أو التي يشار إليها بوضوح في قيم الكتلة ذات الصلة دليًال على قيم حرارية خاطئةتمثل الفرو ).اإلنتاج وعمليات االستيراد وأفران الكوك والمنازل

مصدرة غير يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يتأآد من ضبط إجمالي الكربون المقدم في المقترب المرجعي وفًقا لكربون الوقود األحفوري من المواد المستوردة أو ال •
 .  في الدول التي يتوقع أن يكون مقدار ذلك بها آبيًرااالمستخدمة وقوًد

 .يجب مقارنة إحصائيات الطاقة مع تلك المقدمة إلى المنظمات الدولية للتحقق من اتساقها •
يمكن للقائم بعملية الحصر أن يستخدم بيانات  .راض مرتبطة بقانون التلوثيمكن أن يتم عمليات جمع روتينية إلحصائيات االنبعاثات واحتراق الوقود في مصانع االحتراق الكبيرة ألغ •

 .مستوى المصنع هذه، إن أمكن، إلجراء تدقيق مستعرض على اإلحصائيات الوطنية للطاقة لمطابقتها
 .مراقبة الجودة/ المنظمات تستخدم أنظمة مالئمة لضمانأما في حالة استخدام بيانات ثانوية من المنظمات الوطنية، فيجب على القائم بعملية الحصر التأآد من أن هذه •
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 )تابع( 17-2 الجدول
 الثابتة للمصادر بالنسبة المنتجين جودة مراقبة/ضمان

 حساب االنبعاثات األخرى غير ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت حساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت األنشطة

تحقق من ال
معامالت االنبعاثات 

 ومراجعتها

يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يقوم بتنظيم األرصدة الوطنية للطاقة التي  •
 .يشار إليها في وحدات الكربون وأرصدة الكربون الخاصة بصناعات تحويل الوقود

حصائية تمثل الفروق اإل .آما يجب التحقق من المتسلسالت الزمنية للفروق اإلحصائية
المتغيرة في المقدار أو التي يشار إليها بوضوح في قيم الكتلة ذات الصلة دليًال على 

  .عدم صحة محتوى الكربون
يمكن استخدام أنظمة الرصد المستخدمة في مصانع االحتراق الكبيرة للتحقق من  •

 .معامالت االنبعاثات واألآسدة المستخدمة في المصنع
نبعاثات الناتجة عن الوقود المستهلك ومحتويات الكربون تقوم بعض الدول بتقدير اال •

وفي هذه الحالة يجب مراجعة محتويات الكربون في الوقود  .في أنواع الوقود هذه
 .بشكل منتظم

في حالة استخدام معامالت انبعاثات خاصة بالدولة، يجب على القائم بتجميع بيانات  •
راضية الخاصة بالعمليات الصناعية الحصر أن يقوم بمقارنتها مع المعامالت االفت
 .واستعمال المنتجات وتوضيح وتوثيق الفروق

يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يقوم بمقارنة معامالت االنبعاثات  •
من شأن هذا النوع  .المستخدمة مع معامالت مستوى الموقع أو المصنع إن آانت متاحة

 .ة المعامالت الوطنيةمن المقارنة أن يوضح مدى معقولية ومالئم
 

تقييم القياسات 
 المباشرة

يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يقوم بتقييم آلية مراقبة الجودة ذات الصلة  •
بقياسات الوقود على مستوى المنشأة المستخدمة لحساب االنبعاثات ومعامالت األآسدة 

امل في حالة اتضاح عدم آما قد يطلب االستمرار في استخدام المع .الخاصة بالموقع
 .آفاية آلية مراقبة الجودة المرتبطة بالقياسات والتحليالت المستخدمة الستنتاج المعامل

في حالة استخدام قياسات مباشرة، يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يتأآد من  •
بة مراق/مالئمتها لممارسة القياس السليمة، بما في ذلك اإلجراءات المالئمة لضمان

يجب مقارنة القياسات المباشرة مع النتائج المستنتجة باستخدام المعامالت  .الجودة
  .االفتراضية للعمليات الصناعية واستعمال المنتجات

  
احتجاز ثاني أآسيد 

 الكربون
يجب اإلبالغ عن ثاني أآسيد الكربون فقط في حالة ارتباطه بالتخزين على المدى  •

يات المحتجزة من ثاني أآسيد الكربون مقارنة بالكمية يجب التحقق من الكم .الطويل
يجب أال يزيد مقدار ثاني أآسيد الكربون المحتجز المبلغ عنه عن مقدار  .المخزنة منه

يجب  .ثاني أآسيد الكربون المخزن زائد االنبعاثات المتطايرة المبلغ عنها من القياس
بناًء على قياسات مقدار ثاني أن يكون مقدار ما هو مختزن من ثاني أآسيد الكربون 

 .أآسيد الكربون الذي يتم حقنه للتخزين

 غير قابل للتطبيق

المراجعة 
 الظاهرية

 :تة، مثليجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يقوم بإجراء مراجعة تشمل الخبراء والشرآاء الوطنيين في المجاالت المختلفة ذات الصلة باالنبعاثات الناتجة عن المصادر الثاب •
آما توجد أهمية خاصة لقيام الخبراء بمراجعة االنبعاثات  .إحصائيات الطاقة، وفعالية االحتراق بالنسبة للقطاعات وأنواع المعدات المختلفة، ووسائل التحكم في التلوث واستخدام الوقود

 .الناتجة عن احتراق الكتلة الحيوية في الدول النامية
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