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، )الواليات المتحدة األمريكية(سيل . ، شارون ب)آندا(سكوت ماآيبون . ، ر)البرازيل(ألمانيا، أوزوالدو لوآون (جوشن هارنش 
  )ت المتحدة األمريكيةالواليا(والش . ألمانيا، مايكل ب(فابيان واجنر 
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  )الواليات المتحدة األمريكية(آريستينا ديفيس والدرون 

، فابيان )الواليات المتحدة األمريكية(، شارون سيل )آندا(سكوت ماآيبون . ، ر)البرازيل(ألمانيا، أوزوالدو لوآون (جوشن هارنش 
  )يات المتحدة األمريكيةالوال(والش . ألمانيا، مايكل ب(واجنر 

  السكة الحديد

  )الواليات المتحدة األمريكية(آريستينا ديفيس والدرون 

، )الواليات المتحدة األمريكية(سيل . ، شارون ب)آندا(سكوت ماآيبون . ، ر)البرازيل(ألمانيا، أوزوالدو لوآون (جوشن هارنش 
  )دة األمريكيةالواليات المتح(والش . ألمانيا، مايكل ب(فابيان واجنر 

  المالحة البحرية

  )الواليات المتحدة األمريكية(موريس . لورد ك

لي . ، دافيد س)المنظمة الدولية للطيران المدني(، جان هيوب )ألمانيا(، نيكالس هوهن )الواليات المتحدة األمريكية(اليف هوآستاد 
  )النرويج(، وآريستين ريبدال )المملكة المتحدة(

  الطيران المدني

  )الواليات المتحدة األمريكية(موريس . رد كلو

لي . ، دافيد س)المنظمة الدولية للطيران المدني(، جان هيوب )ألمانيا(، نيكالس هوهن )الواليات المتحدة األمريكية(اليف هوآستاد 
  )النرويج(، وآريستين ريبدال )المملكة المتحدة(

  المؤلفون المساهمون

  رق المعبدة والسكة الحديدالنقل البري والنقل على غير الط

  )الهند(مانموهان آابش 

  المالحة البحرية والطيران المدني
الواليات المتحدة (، ستيفان لوآاتشكو )الواليات المتحدة األمرآية(، ماري اليس لوك )الواليات المتحدة األمريكية(الين . دانيال م
 ) اإلطارية بشأن تغير المناخاتفاقية األمم المتحدة(، وستيليانوس بيماجوغلو )األمريكية
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  االحتراق المتحرك 3

   عرض ُمجمل3-1
) CH4(والميثان ) CO2( آميات آبيرة من غازات االحتباس الحراري، ثاني أآسيد الكربون ينبعث من المصادر المتحرآة مباشرًة

عديد من ملوثات الهواء األخرى مثل أول التي تنتج عن احتراق العديد من أنواع الوقود، ذلك باإلضافة إلى ال) N2O(وأآسيد النتروز 
والعناصر الجزيئية ) SO2(وثاني أآسيد الكبريت ) NMVOCs(والمرآبات العضوية المتطايرة غير الميثان ) CO(أآسيد الكربون 

)PM ( وأآاسيد النترات)NOx(الممارسة  يغطي هذا الفصل. ، وهي تتسبب أو تسهم في تلوث الهواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي
أما  . فيما يتعلق بتطوير تقديرات خاصة لغازات االحتباس الحراري المباشرة، ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النتروزالسليمة

بالنسبة لغازات االحتباس الحراري غير المباشرة والسالئف، أول أآسيد الكربون والمرآبات العضوية المتطايرة غير الميثان وثاني 
ن هذا الفصل ال يتناول إ؛ حيث 1 من المجلد 7الكبريت والعناصر الجزيئية وأآاسيد النترات، يرجى الرجوع إلى الفصل أآسيد 

االنبعاثات غير الناتجة عن توليد الطاقة من تكييف الهواء في المرآبات المتحرآة التي يغطيها مجلد العمليات الصناعية واستخدام 
  ). 3 من المجلد 7الفصل (المنتجات 

من السهل جًدا تقدير انبعاثات غاز االحتباس الحراري من االحتراق المتحرك عن طريق أنشطة النقل الرئيسية، مثل النقل البري 
تنوع ) 1-1-3الجدول (يوضح وصف المصدر  .والنقل على غير الطرق المعبدة والنقل الجوي والسكة الحديد والمالحة البحرية

 .ساعدت األعمال الحالية على تحديث وتعزيز البيانات ولقد .معامالت االنبعاثصائص التي تؤثر على المصادر المتحرآة ونطاق الخ
ولكن على الرغم من هذه التحسينات، فال زالت هناك حاجة للمزيد من العمل لسد العديد من ثغرات معرفة االنبعاثات الناتجة عن أنواع 

بالمثل فقد تحتاج و .بة في مجال التحكم الحفاز في انبعاثات مرآبات النقل البريمعينة من المرآبات وأوجه تأثير الخبرة المكتس
 المالئمة بالنسبة للنقل البري في الدول النامية لمزيد من الدعم، حيث يختلف عمر األسطول معامالت االنبعاثالمعلومات الخاصة ب

  .دول الصناعيةوالصيانة ومحتوى الكبريت وأنماط االستخدام فيها عن نظائرها في ال

  1-1-3 الجدول
 النقل لقطاع تفصيلي قطاعي تقسيم

 الشرح الكود واالسم
3أ1 النقل باستثناء النقل (االنبعاثات الناتجة عن احتراق وتبخير الوقود في جميع أنشطة النقل  

   .بغض النظر عن القطاع وهي محددة في الفئات الفرعية التالية) العسكري
ن الوقود المباع ألي مرآبة جوية أو بحرية مشترآة في النقل االنبعاثات الناتجة ع

ها قدر اإلمكان من المجاميع والمجاميع الفرعية ناؤيجب استث) 1د3أ1،  1أ3أ1(الدولي 
 .في هذه الفئة ويجب اإلبالغ عنها بشكل منفصل

3أ1 في ذلك عمليات اإلقالع االنبعاثات الناتجة عن الطيران المدني الدولي والمحلي الطيران المدني بما  أ 
النقل الدوري  :يتكون من االستخدام التجاري المدني للطائرات، بما في ذلك .والهبوط

يجب تحديد  .والمؤجر للمسافرين والشحن، والحافالت الجوية والنقل المدني بوجه عام
التقسيم الدولي أو المحلي بناًء على مواقع المغادرة والهبوط بالنسبة لكل مرحلة من 

يستثنى من ذلك استخدام الوقود للنقل  .الرحلة الجوية وليس وفًقا لجنسية شرآة الطيران
آما يستثنى  .، وسائل نقل أخرىه3أ1على األرض الذي يتم اإلبالغ عنه بموجبة الفئة 

منه أيًضا الوقود المستخدم في االحتراق الثابت بالمطارات؛ حيث يتم اإلبالغ عن هذه 
 .حتراق الثابت المالئمةالمعلومات في فئة اال

مستودعات الوقود (الطيران الدولي أ  1
 )الدولية

3أ1 تشمل  .االنبعاثات الناتجة عن الرحالت الجوية التي تنطلق من بلد وتنتهي في بلد آخر 
يمكن تضمين االنبعاثات الناتجة  .عمليات اإلقالع والهبوط الخاصة بمراحل الرحلة هذه

فئة فرعية منفصلة للطيران الدولي، بشرط باعتبارها ي عن الطيران العسكري الدول
  .تطبيق نفس االختالف التعريفي وتوفير البيانات الالزمة لدعم التعريف

لمحلي 2 3أ1 االنبعاثات الناتجة عن رحالت الطيران المدني المحلية لنقل الرآاب أو البضائع التي  الطيران ا أ 
، يشمل ذلك عمليات )وغيره...اص أو زراعيتجاري أو خ(تبدأ وتنتهي في نفس البلد 

ن ذلك يمكن أن يشمل إالحظ  .اإلقالع والهبوط الخاصة بمراحل الرحلة الجوية هذه
مثل الرحلة الجوية من سان (الرحالت الطويلة بين مطارين داخل البلد الواحد

ال يشمل الطيران العسكري الذي يمكن اإلبالغ عنه  ).فرانسيسكو إلى هونولولو
 .ب5أ1في

3أ1 جميع انبعاثات االحتراق والتبخير الناتجة عن احتراق الوقود في النقل البري، بما في  النقل البري ب 
 . ذلك استخدام المرآبات الزراعية على الطرق المرصوفة

3أ1 السيارات 1 االنبعاثات الناتجة عن السيارات المعينة أساًسا في سجل المرآبات بالدولة لنقل  ب 
  . شخًصا أو أقل12 ما تكون سعتها والتي عادًةاألشخاص 

سيارات الرآاب المجهزة بحفازات ب  1 1
 ثالثية األطوار

3أ1   .االنبعاثات الناتجة عن سيارات الرآاب المجهزة بحفازات ثالثية األطوار 

3أ1 سيارات الرآاب غير المجهزة ب  2 1 
 بحفازات ثالثية األطوار

  .ت رآاب غير المجهزة بحفازات ثالثية األطواراالنبعاثات الناتجة عن سيارا

 

 غازات االحتباس الحراريلحصر قوائم الوطنية ال بشأن 2006 لعام IPCC الخطوط التوجيهية لهيئة  3-8



  االحتراق المتحرك :3الفصل 

 )تابع( 1-1-3 الجدول
 النقل لقطاع تفصيلي قطاعي تقسيم

 الشرح الكود واالسم
3أ1 االنبعاثات الناتجة عن المرآبات المعينة أساًسا في سجالت مرآبات الدولة الشاحنات الخفيفة 2 لنقل  ب 

ة مثل الدفع الرباعي في العمليات التي يتم الحموالت الخفيفة أو المزودة بميزات خاص
 ما يتراوح الوزن اإلجمالي للمرآبة ما بين عادًة .إجراؤها خارج الطرق الممهدة

  . آج أو أقل3900 و3500

الشاحنات الخفيفة المجهزة  1 2
 بحفازات ثالثية األطوار

3أ1   .ية األطواراالنبعاثات الناتجة عن الشاحنات الخفيفة المجهزة بحفازات ثالث ب 

الشاحنات الخفيفة ب غير  2 2
المجهزة بحفازات ثالثية 

 األطوار

3أ1  .االنبعاثات الناتجة عن الشاحنات الخفيفة غير المجهزة بحفازات ثالثية األطوار 

3أ1 الشاحنات الثقيلة والحافالت 3  يتراوح  ماعادًة .االنبعاثات الناتجة عن أي مرآبات معينة في دولة تسجيل المرآبة ب 
 آج أو أآثر بالنسبة للشاحنات الثقيلة 3900 و3500الوزن اإلجمالي للمرآبة ما بين 

 . راآًبا12والحافالت التي تزيد حمولتها عن 

3أ1 الدرجات النارية ب 4 االنبعاثات الناتجة عن أي مرآبة مزودة بمحرك مخصصة للسير على الطرق على  
 .آج680ا عن ثالث عجالت أو عجلتين والتي يقل وزنه

االنبعاثات المتصاعدة من  5
 المرآبات

3أ1 مثل سائل النقع الساخن وفاقد (يشمل ذلك االنبعاثات المتصاعدة من المرآبات ب  
 .لكن تستثنى االنبعاثات الناتجة عن تزويد المرآبات بالوقود ).التشغيل

الحفازات التي تعمل  6
 باليورية

3أ1  الناتجة عن استخدام المواد اإلضافية التي تعتمد على انبعاثات ثاني أآسيد الكربون ب 
 )االنبعاثات غير المشتعلة(اليورية في محوالت التحفيز 

3أ1 ج االنبعاثات الناتجة عن النقل بالسكة الحديد بالنسبة لكل من خطوط نقل الرآاب السكة الحديد  
  .والبضائع

3أ1 د ود المستخدم لتسيير السفن البحرية، بما في ذلك الحوامات االنبعاثات الناتجة عن الوق المالحة البحرية 
يجب تحديد  .والزوارق الزالقة على المسطحات المائية، لكن تستثنى منها سفن الصيد

التقسيم الدولي أو المحلي على أساس ميناء المغادرة وميناء الوصول، وليس على 
 .أساس العلم الذي ترفعه السفينة أو جنسيتها

3أ1 د مالحة البحرية الدولية ال في  1 
)مستودعات الوقود الدولية(

االنبعاثات الناتجة عن الوقود المستخدم في جميع السفن مختلفة الجنسيات المشترآة
وتجرى المالحة الدولية في البحر وفي البحيرات والمجاري  .المالحة البحرية الدولية

ثات الناتجة عن الرحالت التي تنطلق االنبعا تشمل .المائية الداخلية وفي المياه الساحلية
لكن يستثنى منها ما تستهلكه سفن الصيد من وقود  .من بلد معين وتنتهي في بلد آخر

يمكن تضمين االنبعاثات الناتجة عن المالحة العسكرية  ). الصيد–انظر القطاع األخر (
واعد البحرية آفئة فرعية منفصلة للمالحة البحرية الدولية، بشرط تطبيق نفس ق

 .التعريف وتوفير البيانات الالزمة لدعم التعريف

3أ1 د االنبعاثات الناتجة عن الوقود المستخدم عن طريق السفن بمختلف جنسياتها التي المالحة البحرية الم تنطلق حلية 2 
، 3ج4أ1باستثناء الصيد، الذي يجب اإلبالغ عنه في الفئة (وتنتهي في نفس الدولة 
ن ذلك قد يشمل إالحظ  ).ب5أ1ي يجب اإلبالغ عنه في الفئة والنقل العسكري الذ

مثل الرحلة ما بين سان فرانسيسكو (الرحالت الطويلة بين ميناءين في الدولة الواحدة 
 ).وهونولولو

3أ1 ه انبعاثات االحتراق الناتجة عن جميع أنشطة النقل المتبقية بما في ذلك النقل عبر خطوط وسائل نقل أخرى  
، واألنشطة األخرى خارج الطرق ي واألنشطة األرضية في المطارات والمواناألنابيب

، الصناعات 2أ1، الزراعة، أو  ج4أ1المعبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها في الفئة 
، غير 5أ1انظر ( 5أ1يجب اإلبالغ عن النقل العسكري في الفئة  .التصنيعية والشييد

 ).محددة
3أ1 بيبالنقل عبر خطوط األنا 1 ه يشمل النقل  .انبعاثات االحتراق الناتجة عن تشغيل محطات الضخ وصيانة األنابيب 

عبر خطوط األنابيب نقل الغازات والسوائل والرزع والسلع األخرى عبر خطوط 
يستثنى من ذلك توزيع الغاز الطبيعي والمصنع والماء أو البخار من الموزع  .األنابيب

 . أ4أ1أو  2ج1أ1اإلبالغ عنه في الفئة إلى المستخدمين النهائيين ويجب 

3أ1 خارج الطرق المعبدة 2 ه انبعاثات االحتراق الناتجة عن وسائل النقل األخرى باستثناء النقل عبر خطوط  
 .األنابيب

لسمك  3 4أ1 ج االحتراق (صيد ا  
 )المتحرك

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

يشمل صيد السمك في المياه (الجنسيات التي تم إعادة تزويدها بالوقود في الدولة 
 ).الدولية
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 )تابع( 1-1-3 الجدول
 النقل لقطاع تفصيلي قطاعي تقسيم

 الشرح الكود واالسم
5أ1 اثات الناتجة عن احتراق الوقود في المصادر الثابتة التي لم يتم تحديدها في أي االنبع ثابت وغير محدد  أ 

  .مكان أخرى
 

5أ1 غير (االنبعاثات المتحرآة الناتجة عن المرآبات واآلالت البحرية والجوية األخرى  متحرك وغير محدد  ب 
تشمل االنبعاثات الناتجة عن الوقود  ). أو في أي مكان أخر2ج4أ1مضمنة في 

المستخدم في المالحة الجوية والبحرية عن طريق القوات المسلحة بالدولة والوقود 
المنقول داخل هذه الدولة لكن لالستخدام عن طريق القوات المسلحة لدول أخرى غير 

 .مشترآة
  العمليات المتعددة األطراف   

  )بند مذآرة(
 

المستخدم في المالحة الجوية االنبعاثات الناتجة عن الوقود  العمليات المتعددة األطراف
تشمل  .والبحرية في العمليات المتعددة األطراف الموافقة لميثاق األمم المتحدة

االنبعاثات الناتجة عن الوقود المسلم للقوات المسلحة للدولة والمنقول إلى القوات 
 .المسلحة للدول األخرى

 

   النقل البري3-2
 جميع أنواع المرآبات الخفيفة، مثل السيارات والشاحنات الخفيفة، والمرآبات الثقيلة، مثل "النقل البري"تشمل فئة المصدر المتحرك 

مثل الدرجات صغيرة المحرآات والدرجات (جرارات المقطورات والحافالت، والدرجات البخارية المستخدمة على الطرق المعبدة 
وباإلضافة إلى  .ت بأنواع وقود مختلفة في شكل غاز أو سائلتعمل هذه المرآبا ).البخارية المنخفضة والدرجات ثالثية العجالت

االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود، يتناول هذا القسم االنبعاثات ذات الصلة باستخدام المحول الحفازي في المرآبات المستخدمة على 
   .1) باليوريةمثل انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من المحوالت الحفازة التي تعمل(الطرق المعبدة 

   الموضوعات المنهجية3-2-1
لم تخضع المنهجيات األساسية لتقدير انبعاثات غاز االحتباس الحراري من المرآبات المستخدمة على الطرق المعبدة والمقدمة في 

 معامالت االنبعاثن إ ؛ إال2000 ودليل الممارسات السليمة لعام 1996الخطوط التوجيهية للهيئة لعام  للتغيير منذ نشر 1-1-2-3القسم 
لكن لم  .وذلك لالتساق مع فصل االحتراق الثابت في هذا المجلد .2-1- 2-3الحالية تفترض األآسدة الكاملة للوقود، آما تناوله القسم 

ادر نتناول في السابق طريقة تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من المحوالت الحفازة التي تعمل باليورية التي تمثل أحد مص
   .االنبعاثات

) 3-1-2-3انظر القسم (آمية الوقود المباعة  :يمكن أن تعتمد االنبعاثات المقدرة من النقل البري على مجموعتين مستقلتين من البيانات
زات في حالة توفر هذين العنصرين فينبغي التحقق من تشابههما، وإال أصبحت تقديرات الغا .وعدد الكيلومترات التي تقطعها المرآبة

 أن يتم الممارسة السليمةنه من إآم . 3-2-3 و3-1-2-3موضحة في األقسام ) 1-2-3الشكل (خطوة اإلثبات  .المختلفة غير متسقة
  .اإلثبات في حالة توفر عدد الكيلومترات التي تقطعها المرآبة

  اختيار الطريقة3-2-1-1
عموًما، يصبح من  .أو المسافات التي تقطعها المرآبات)  في الوقود المباعمتمثًال(يمكن تقدير االنبعاثات إما من خالل الوقود المحترق 

المسافة المقطوعة حسب نوع (بالنسبة لثاني أآسيد الكربون، بينما أن المقترب الثاني ) الوقود المباع(المناسب استخدام المقترب األول 
  .يالئم االستخدام مع الميثان وأآسيد النتروز) المرآبة ونوع الطريق

  انبعاثات ثاني أآسيد الكربون

-2-3 ما يساوي الوقود المباع، انظر القسم عادًة(يفضل حساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون على أساس مقدار ونوع الوقود المحترق 
ترب  شجرة القرارات الخاصة بثاني أآسيد الكربون والمستخدمة الختيار إما مق2-2-3يوضح الشكل  .ومحتوى الكربون به) 1-3

  .وفيما يلي توضيًحا لكل مستوى .المستوى األول أو مقترب المستوى الثاني

 

                                                           
  .دمةيرتبط استهالك اليورية بالنسبة للمحوالت الحفازة في المرآبات البرية بشكل مباشر باستهالك المرآبة من الوقود وبالتكنولوجيا المستخ 1



  االحتراق المتحرك :3الفصل 

  خطوات تقدير االنبعاثات الناتجة عن النقل البري 1-2-3الشكل 

  البداية

 

 

   البريشجرة القرارات الخاصة بانبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناتجة عن احتراق الوقود في النقل 2-2-3الشكل 

 
واستخدام الفئات الرئيسية لمناقشة )  الخاص بالموارد المحدودة4-1-2مع مالحظة القسم " (االختيار المنهجي والفئات الرئيسية "4، الفصل 1نظر المجلد ا :مالحظة

   .شجرات القرارات

  

  .قم بتقدير الميثان وأآسيد النتروز

  )انظر شجرة القرارات(

تحقق من إحصائيات الوقود وبيانات 
المسافة التي قطعتها المرآبة بالكيلومتر 

  .وصححها إن لزم األمر

  .قم بتقدير ثاني أآسيد الكربون

( )انظر شجرة القرارات

  البداية

هل تتوفر بيانات 
محتويات الكربون في 
 الوقود الخاصة بالدولة؟

فئة هل هذه الفئة هي 
 ؟رئيسية

استخدم بيانات محتويات 
  .الكربون الخاصة بالدولة

نعم

نعم

  ال

ال

 

2المستوى: 1مربع 

قم بتجميع بيانات الكربون
  .الخاصة بالدولة

استخدم محتويات الكربون 
  .االفتراضية

  1المستوى : 2المربع 
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الطاقة: 2المجلد   
   

 غازات االحتباس الحراريلحصر قوائم الوطنية ال بشأن 2006 لعام IPCC الخطوط التوجيهية لهيئة  3-12

األول من خالل تقدير الوقود المباع والضرب في معامل االنبعاثات يتم حساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون في مقترب المستوى 
  . هذا المقترب 1-2-3وتوضح المعادلة . االفتراضي لثاني أآسيد الكربون

  1-2-3 المعادلة
  البري النقل عن الناتج الكربون أآسيد ثاني

]FE[FuelEmission a
a

a∑ •= 

  
   :حيث

Emission  = بالكيلوجرام(انبعاثات ثاني أآسيد الكربون(  
Fuela  = بالتيرا جول(الوقود المباع(  

EFa   = 44/12وهو ما يعادل حاصل ضرب محتوى الكربون في  ).تيرا جول/آج(معامل االنبعاثات.  

a   = إلخ...البنزين أو الديزل أو الغاز الطبيعي أو غاز البترول المسال(نوع الوقود(  

يأخذ معامل انبعاثات ثاني أآسيد الكربون في عين االعتبار مجموع المحتوى الكربوني في الوقود بما في ذلك الكربون المنبعث آثاني 
يجب اإلبالغ عن أي محتوى . 2ةأآسيد آربون والميثان وأول أآسيد الكربون والمواد العضوية المتطايرة غير الميثان والمواد الجزيئي

بند معلومات وال يتم تضمينه في المجاميع القطاعية أو الوطنية لتجنب االزدواجية باعتباره قود المشتق من الكتلة الحيوية آربون في الو
ن صافي االنبعاثات من الكتلة الحيوية محسوب بالفعل في قطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى إفي الحساب، حيث 

  ). اء، االستيف4-1-2-3انظر القسم (

يعتبر نهج المستوى الثاني هو نفسه المستخدم في المستوى األول باستثناء استخدام النسبة الخاصة بالدولة من محتوى الكربون في 
 إال أن معامل االنبعاثات يعتمد على المحتوى الفعلي للكربون في 1-2-3نستمر في تطبيق المعادلة  .الوقود المباع في النقل البري

يمكن أن يتم ضبط معامالت انبعاثات ثاني أآسيد  .في الدولة خالل سنة الحصر) آما يتضح من الوقود المباع(هلك الوقود المست
  .الكربون في المستوى الثاني حتى يتثنى معاملة الكربون غير المؤآسد أو الكربون المنبعث آغاز غير ثاني أآسيد الكربون

ا بالنسبة لثاني أآسيد الكربون إال باستخدام كن أن يتم الحصول على نتائج أفضل آثيًرنه من غير الممإآما ال يوجد مستوى ثالث، حيث 
ومن أجل اإلقالل من أوجه عدم التيقن، يجب أن تترآز الجهود على محتوى الكربون وعلى تحسين البيانات . المستوى الثاني الحالي
  .دام وقود النقل في أغراض أخرى غير النقل البرييوجد عنصر عدم تيقن أخر يتمثل في استخ .الخاصة بالوقود المباع

  انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من الحفازات التي تعمل باليورية

، بالنسبة النبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناتجة عن استخدام المواد المضافة المعتمدة على اليورية في المحوالت الممارسة السليمةمن 
  :2-2-3، أن يتم استخدام المعادلة )ة عن غير االحتراقاالنبعاثات الناتج(الحفازة 

  2-2-3 المعادلة
 باليورية العاملة الحفازة المحوالت عن الناتج الكربون أآسيد ثاني

12
44

60
12

•••= PurityActivityEmission 

   :حيث
Emissions   = انبعاثاتCO2 ن بالجيجا جول م( من المادة المضافة المعتمدة على اليورية في المحوالت الحفازةCO2(  

Activity   = جيجا جول(مقدار المادة المضافة المعتمدة على اليورية والمستهلكة في المحوالت الحفازة(  
Purity   = من اليورية في المادة المعتمدة على اليورية) 100النسبة المئوية مقسومة على (= جزء الكتلة  

. الكربون إلى ثاني أآسيد آربون) 44/12( المعامل لوحإلى آربون، بينما ي) CO(NH2)2(بالتحويل المتكافئ من اليورية ) 12/60(يحتفظ المعامل 
 في المائة عامل نقاء 32.5يمكن اعتبار نسبة  . في المائة من استهالك المرآبات للديزل3 إلى 1يتراوح مستوى األنشطة في المتوسط ما بين 

حيث يعتمد ذلك على خصائص المواد المستخدمة، وال توجد مستويات خاصة  ).2003 بيكهام،(افتراضي في حالة عدم توافر القيم الخاصة بالدولة 
  .بهذا المصدر

                                                           
2

جزء الكربون "نه إيشير أحد بحوث أرصدة آتلة الكربون للسيارات والشاحنات الخفيفة العاملة بالغازولين في الواليات المتحدة األمريكية إلى 
واع الوقود ال يشمل ذلك المحرآات ثنائية األشواط أو أن ).أ2004(، الوآالة األمريكية لحماية البيئة "يمثل آمية ضئيلة) غير المؤآسد(الصلب 

  . من فصل المقدمة بمجلد الطاقة1.4.2.1 في المائة في القسم 100توجد المزيد من المناقشات الفتراض األآسدة بنسبة  .األخرى غير البنزين

 



  االحتراق المتحرك :3الفصل 

  انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز

 معامالت االنبعاثن إويصعب بدرجة أآبر تقدير انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز بدقة عن تلك الخاصة بثاني أآسيد الكربون، حيث 
عدد (يمكن أن يكون آل من بيانات األنشطة التي تعتمد على المسافة  .رآبة والوقود وخصائص التشغيلتعتمد على تقنية الم

  .واالستهالك التفصيلي للوقود أقل تأآيًدا إلى حد بعيد عن إجمالي الوقود المباع) الكيلومترات التي تقطعها المرآبة

وهكذا تستخدم  .ع تكنولوجيات الحد من االنبعاثات في أسطول المرآباتتتأثر انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز آثيًرا بطريقة توزي
   .المستويات األعلى أحد المقتربات يعتمد على أنواع المرآبات المختلفة وتكنولوجيات السيطرة على التلوث المختلفة المستخدمة فيها

ن احتراق الوقود الحيوي في إي المجاميع الوطنية، إال ن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من الكربون الحيوي غير مضمنة فإبالرغم من 
  .المصادر المتحرآة ينتج عنه انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز بشرية المصدر التي يجب حسابها واإلبالغ عنها في تقديرات االنبعاثات

يجب على القائم بتجميع بيانات  .وز اختيار طريقة حساب انبعاثات الميثان وأآسيد النتر3-2-3توضح شجرة القرارات في الشكل 
   . الموضحة أدناه5-2-3 و3-2-3ن المستويات محددة في المعادالت إآما  .الحصر اختيار الطريقة حسب توافر البيانات ونوعيتها

 آيلومترات المرآبة يعتمد أحدهما على عدد :يمكن استخدام ثالثة مقتربات بديلة لتقدير انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز من النقل البري
آما يتطلب مقترب المستوى الثالث بيانات تفصيلية خاصة بالدولة إلعداد معامالت انبعاثات  .ن على الوقود المباعوبينما يعتمد اآلخر

ثالث تحسب االنبعاثات في المستوى ال .اعتماًدا على األنشطة بالنسبة للفئات الفرعية الخاصة بالمرآبة وقد يشمل النماذج الوطنية
بالنسبة لكل فئة فرعية خاصة بالمرآبات ) مثل عدد آيلومترات المرآبة( في مستويات أنشطة المرآبة معامالت االنبعاثبضرب 

آما  .تعتمد الفئات الفرعية للمرآبات على نوع وعمر المرآبة وتقنية السيطرة على االنبعاثات المستخدمة فيها .وأنواع الطرق المحتملة
يمكن استخدام  . المعتمدة على الوقود والمحددة للفئات الفرعية الخاصة بالمرآباتمعامالت االنبعاثمستوى الثاني يستخدم مقترب ال

   .المستوى األول الذي يستخدم معامالت انبعاثات تعتمد على الوقود في حالة تعذر تقدير استهالك الوقود حسب نوع المرآبة

  :ستوى األول بالنسبة لتقدير انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز من النقل البري آالتالييمكن أن تكون المعادلة الخاصة بطريقة الم

 3-2-3 المعادلة
 النتروز وأآسيد الميثان من األول المستوى انبعاثات

∑ •=
a

aa EFFuelEmission ][ 

   :حيث
Emissions  = بالكيلوجرام(حجم االنبعاثات(  

EFa   = تيرا جول/آج(معامل االنبعاثات(  

Fuela   = ،آما يتضح من حجم الوقود المباع) (تيرا جول(الوقود المستهلك(  
a   = نوع الوقودa) مثل الديزل والغازولين والغاز الطبيعي وغاز البترول المسال(  

  : الخاصة بطريقة المستوى األول الخطوات التالية3-2-3تتضمن المعادلة 
لوقود بالنسبة للنقل البري وباستخدام البيانات الوطنية أو باستخدام مصادر تحديد مقدار الوقود المستهلك حسب نوع ا  :1الخطوة 

  ).يجب اإلبالغ عن جميع القيم في وحدات التيرا جول(البيانات الدولية الخاصة بالوآالة الدولية للطاقة واألمم المتحدة 

 .انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز االفتراضية المالئمةبالنسبة لنوع الوقود، يتم ضرب آمية الوقود المستهلك في معامالت   :2الخطوة 
  ).معامالت االنبعاث( التالي 2- 1-2-3 االفتراضية من القسم معامالت االنبعاثيمكن التعرف على 

 .يتم حساب انبعاثات آل ملوث في جميع أنواع الوقود  :3الخطوة 

  :معادلة االنبعاثات الخاصة بالمستوى الثاني هي آالتالي

  4-2-3 معادلةال
 النتروز وأآسيد الميثان من الثاني المستوى انبعاثات

][
,,

,,,,∑ •=
cba

cbacba EFFuelEmission 

  :حيث
Emission  = بالكيلوجرام(حجم االنبعاثات(  

EFa,b,c  = تيرا جول/آج(معامل االنبعاثات(  

Fuela,b,c  = مصدر متحرك محددبالنسبة ألنشطة) آما يتضح من خالل الوقود المباع) (تيرا جول(الوقود المستهلك    

a    = مثل الديزل والغازولين والغاز الطبيعي وغاز البترول المسال(نوع الوقود(  
=    b  نوع المرآبة

c    = إلخ...مثل المحول الحفاز غير الخاضع للسيطرة(تكنولوجيا الحد من االنبعاثات (  
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الطاقة: 2المجلد   
   

 

  روز من النقل البريشجرة القرارات الخاصة بانبعاثات الميثان وأآسيد النت 3-2-3الشكل 

 

 

 البداية

ذج المعتمد على استخدم النمو
أنشطة النقل البري والمعامالت 

الخاصة بالدولة، مثل 
COPERT.  

هل تتوفر لك المسافة
التي قطعتها المرآبة
بالكيلومتر حسب نوع
الوقود والتكنولوجيا؟

معامالت هل تتوفر لك 
 بناء على االنبعاث

التكنولوجيا الخاصة 
 بالدولة؟

  نعم نعم

  3المستوى : 1المربع 

 ال  ال

هل يمكنك توزيع بيانات 
الوقود على أنواع 
 تكنولوجيا المرآبات؟

استخدم المعامالت االفتراضية 
  .والتقسيم حسب التكنولوجيا

 نعم

  2المستوى: 2المربع 

  ال

قم بتجميع البيانات لتقسيم 
الوقود على أنواع 

  .التكنولوجيا

هل هذه الفئة هي 
  نعم  ؟فئة رئيسية

  ال

معامالت استخدم 
 المعتمدة على االنبعاث

  .الوقود

  1المستوى : 3المربع 

 
  :مالحظات

الفئات الرئيسية لمناقشة )  الخاص بالموارد المحدودة2-1-4مع مالحظة القسم " (االختيار المنهجي والفئات الرئيسية "4، الفصل 1نظر المجلد ا -1 
   .واستخدام شجرات القرارات

 -2   . على انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز بشكل منفصلالفئة الرئيسيةيجب تطبيق شجرة القرارات و
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  االحتراق المتحرك :3الفصل 
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مثل سيارات الرآاب، والشاحنات الخفيفة، والشاحنات الثقيلة ) (4 إلى 1من (ب 3أ1يجب أن يتفق نوع المرآبة مع تصنيف اإلبالغ 
 سنوات، والتي تتراوح ما 3ى مثل المرآبات التي يصل عمرها إل(، آما يفضل أن يتم تقسيمه حسب عمر المرآبة )والدرجات النارية

 عن :مثال(إلمكانية تصنيف المرآبات حسب تكنولوجيا السيطرة على التلوث )  سنوات8 سنوات، والتي يزيد عمرها عن 8 و3بين 
حة  إلتا- إن أمكن-يجب تقسيم أنواع الوقود حسب محتوى الكبريت ).طريق عن طريق استنتاج اتخاذ التقنية آدالة لسنة تطبيق السياسة

وصف فئات المرآبات وفًقا لنظام السيطرة على االنبعاثات، حيث يعتمد تشغيل نظام السيطرة على االنبعاثات على استخدام أنواع من 
عدم أخذ هذه الجوانب في عين االعتبار قد يقود إلى  .3الوقود تحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت خالل دورة الحياة الكاملة للنظام

  .ويسري ذلك على المستويين الثاني والثالث . الميثانانخفاض تقدير

  :معادلة االنبعاثات الخاصة بالمستوى الثالث هي آالتالي

  5-2-3 المعادلة
  وأآسيد الميثان من الثالث المستوى انبعاثات

dcbadcbadcba
dcbadcba CEFanceDistEmission

,,,,,,,,,
,,,,,, ][ ∑∑ +•= 

   :حيث
Emission  = بالكيلوجرام(انبعاثات الميثان أو أآسيد النتروز(  

EFa,b,c,d  = آم/آج(معامل االنبعاثات(  
Distancea,b,c,d   = آم(المسافة المقطوعة خالل تشغيل المحرك المتوازن حرارًيا بالنسبة ألنشطة مصدر متحرك محدد (  

Ca,b,c,d  = بالكيلوجرام) (البداية الباردة(االنبعاثات الناتجة خالل مرحلة تسخين المحرك(  
a   = ولين والغاز الطبيعي وغاز البترول المسالمثل الديزل والغاز(نوع الوقود(  

b    =نوع المرآبة  
c    = إلخ...مثل المحول الحفاز غير المتحكم فيه(تكنولوجيا السيطرة على االنبعاثات (  
d   = مثل نوع الطريق الحضري أو الريفي، أو المناخ، أو العوامل البيئية(ظروف التشغيل(  

 USEPA ما يتم استخدام نماذج انبعاثات مثل نماذج عادًة . يمكن في هذه الحالة إسقاط هذا التقسيم قد يتعذر التقسيم حسب نوع الطريق،
MOVES أو MOBILE أو نموذج ،COPERT الخاص بالوآالة الدولية للطاقة )USEPA 2005aو USEPA 2005b وEEA 2005 
 من أنواع المرآبات وتقنيات السيطرة على االنبعاثات في عين يشمل ذلك نماذج تفصيلية لألسطول تتيح إمكانية أخذ عدد ).على التوالي

يمكن أن تساعد نماذج  .االعتبار، باإلضافة إلى نماذج أسطول لتقدير عدد الكيلومترات التي تقطعها هذه األنواع من المرآبات
ومن الممارسة  . قابلة لالستخداماالنبعاثات على ضمان االتساق والشفافية حيث يمكن تثبيت إجراءات الحساب في مجموعات برامج

  .السليمة التوثيق الواضح ألي تعديالت تطرأ على النماذج الموحدة

تحدث االنبعاثات اإلضافية عند برودة المحرآات، وهو ما يمكن أن يسهم بدرجة آبيرة في مجموعة االنبعاثات الناتجة عن مرآبات 
يتم حساب مجموع االنبعاثات عن طريق جمع انبعاثات المراحل المختلفة،  .لثالثآما يجب إضافتها إلى نماذج المستوى ا .النقل البري

بدايات التشغيل  . أعاله5-2-3 المعادلة –) بدء التشغيل على البارد(ومرحلة التسخين ) ساخن(وهي تشغيل المحرك المتوازن حرارًيا 
حد إيقاف التشغيل الخفيف، (قل منها عند بدء تشغيل الحفاز على البارد هي بدايات تشغيل المحرك عندما تكون درجة حرارة المحرك أ

وهي  .أو قبل وصول المحرك إلى درجة حرارة التشغيل العادية بالنسبة للمرآبات غير المزودة بحفازات) درجة مئوية تقريًبا° 300
أن المتوسط التقريبي لمدة وضع أظهر البحث  ).وأول أآسيد الكربون والهيدروآربون(ذات مستويات أعلى من انبعاثات الميثان 

 عليه يجب تطبيق معامالت انبعاثات بدء التشغيل على البارد على هذه المرحلة بناًء.  ثانية240إلى 180التشغيل على البارد هو مابين 
 EEA وUSEPA (2004b)يرجى الرجوع إلى  .فقط ثم تطبيق معامالت انبعاثات التشغيل)  آم تقريًبا3(األولى من رحلة المرآبة 

(2005a)3-2-3يوضح الجدول  .توجد طرق مختلفة لتحديد آميات انبعاثات بدء التشغيل على البارد . للمزيد من التفاصيل (USEPA 
2004b)ويضاف ذلك إلى انبعاثات التشغيل ويتطلب معرفة عدد مرات بدء التشغيل لكل مرآبة في  . انبعاثات إضافية لكل بداية تشغيل

 تصحيحات معتمدة على درجة COPERTويتضمن نموذج  .يمكن استنتاجه من خالل معرفة متوسط طول الرحلةوهو ما  .4العام
   .بالنسبة للميثان) EEA 2000(الحرارة وأآثر تعقيًدا لبدء التشغيل على البارد 

                                                           
ة المراقبة تتطلب بعض أنظم ").العاصمي"مثل الديزل (ينطبق ذلك بشكل خاص على الدول التي يباع بها وقود ذو محتويات مختلفة من الكربون  3

 50مثل الديزل الذي يحتوي على (استخدام أنواع من الوقود تحتوي على نسبة منخفضة جًدا من الكبريت ) مثل المحوالت الحفازة لعادم الديزل(
ات الميثان حيث تؤدي المستويات األعلى من الكبريت إلى إتالف هذه األنظمة وزيادة انبعاث .للتشغيل)  في المليون من الكبريت أو أقلاجزًء

ال تساعد الحفازات التالفة على تحويل أآاسيد النيتروجين إلى نيتروجين نقي بشكل فعال، وهو  .وأآاسيد النيتروجين والجزيئات والهيدروآربونات
د يحتوي على نسبة آما قد ينتج ذلك أيًضا عن االستعمال الخاطئ غير المنتظم لوقو .ما قد ينتج عنه تغييرات في معدالت انبعاث أآسيد النتروز

 .عالية من الكبريت
4
معامل بدء التشغيل على × عدد عمليات بدء التشغيل (= تفترض هذه الطريقة البسيطة إلضافة بدء التشغيل على البارد إلى انبعاثات التشغيل   

 . آم4أن مسافة الرحالت الفردية أطول من ) البارد
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  : الخاصة بطرق المستويات الثاني والثالث الخطوات التالية5-2-3 و4-2-3تتضمن آلتا المعادلتين 
يجب اإلبالغ عن جميع (احتساب آمية الوقود المستهلك حسب نوع الوقود بالنسبة للبيانات الوطنية الستخدام النقل البري   :1خطوة ال

  )3-1-2-3يرجى الرجوع أيًضا إلى القسم : القيم بوحدات التيرا جول
يجب األخذ بعين  .ا لفئات المرآبة والوقود المستخدمًقتقسيم بيانات الوقود أو المسافة التي قطعتها المرآبة بالكيلومتر وف :2الخطوة 

 ما تقطع مسافات أقل ن المرآبات األقدم عادًةإاالنبعاثات والمسافة المقطوعة سنوًيا تتفاوت وفًقا لعمر المرآبة؛ حيث االعتبار أن 
ت للعمل بنوع مختلف من الوقود ويمكن تحويل بعض المرآبا .لكن يمكن أن تنبعث منها آمية أآبر من الميثان لكل وحدة نشاط

  .غير الذي صممت في األصل للعمل به
، حسب نوع المرآبات أو تكنولوجيا )المستوى الثالث(أو المسافة المقطوعة ) المستوى الثاني(ضرب آمية الوقود المستهلك : 3الخطوة 

 الموضحة في قاعدة بيانات معامالت االنبعاثدام يمكن استخ .السيطرة على التلوث في معامل االنبعاثات المالئم بالنسبة لكل نوع
ومع ذلك، ُينصح القائم بتجميع  .نقطة بدايةباعتبارها  5-2-3 إلى 3-2-3معامل االنبعاثات الخاصة بالهيئة أو في الجداول من 

المتاحة على المستوى بيانات الحصر باالستعانة بمصادر البيانات األخرى التي تمت اإلشارة إليها في هذا الفصل أو البيانات 
يمكن أن تمثل برامج الفحص والصيانة المحددة  . الوطنية المالئمة بالنسبة لفئة فرعية محددةمعامالت االنبعاثالمحلي قبل اختيار 

  .مصدًرا جيًدا للبيانات المحلية
  .بالنسبة لمقتربات المستوى الثالث لتقدير انبعاثات بداية التشغيل على البارد  :4الخطوة 
جمع بيانات االنبعاثات بالنسبة لجميع أنواع الوقود والمرآبات، بما في ذلك جميع مستويات السيطرة على االنبعاثات،   :5الخطوة 

 .لتحديد مجموع االنبعاثات من النقل البري

  االنبعاث معامالت اختيار 3-2-1-2
المستوى (أو خاصة بالدولة ) المستوى األول(ت افتراضية يجب على القائمين بتجميع بيانات الحصر أن يختاروا معامالت انبعاثا

  .وفًقا لتطبيق شجرات القرارات التي تأخذ بعين االعتبار نوع ومستوى تحليل بيانات األنشطة المتاحة بالنسبة لبلدهم) الثاني والثالث
  انبعاثات ثاني أآسيد الكربون

 في 100الكربون في الوقود ويجب أن تمثل أآسدة آربون الوقود بنسبة تعتمد معامالت انبعاثات ثاني أآسيد الكربون على محتوى 
 حرارية صافية خاصة بالدولة وبيانات معامل انبعاثات ثاني أآسيد ا اتباع هذا المقترب الذي يستخدم قيًمالممارسة السليمةمن  .المائة

ترد )  أدناه1-2-3في الجدول (نبعاثات ثاني أآسيد الكربون القيمة الحرارية الصافية االفتراضية للوقود ومعامالت ا .الكربون إن أمكن
.  على التوالي في فصل المقدمة من هذا المجلد ويمكن استخدامها في حالة عدم توفر البيانات الخاصة بالدولة4-1 و2-1في الجداول 
بالنسبة ) 1، انظر المجلد EFDB(الهيئة الخاصة بإلى قاعدة بيانات معامل االنبعات ن بتجميع بيانات الحصر بالرجوع وينصح القائم

 االفتراضية، في حالة تحديدها، معامالت االنبعاث أن يتم التأآد من أن الممارسة السليمةومن  . القابلة للتطبيقمعامالت االنبعاثل
 .مالئمة لنوعية وترآيب الوقود المحلي

 1-2-3 الجدول
 التيقن عدم ونطاقات البري النقل من الكربون أآسيد لثاني االفتراضية االنبعاث معامالت

الحد  
 األدنى

 نوع الوقود  افتراضي
تيرا /آج

 )جول
)

الحد
 األعلى

300 69  500 67  000 73  غازولين المحرآات 

74 100 الديزل/زيت الغاز  600 72  800 74  

63 100 الغازات البترولية المسالة  600 61  600 65  

71 900 الكيروسين  800 70  700 73  
 300 73  900 71  200 75  التشحيمزيوت 

100 56  300 54  300 58  الغاز الطبيعي المضغوط 

100 56  300 54  300 58  الغاز الطبيعي المسال 
  . من فصل المقدمة في مجلد الطاقة4-1الجدول  :المصدر
   :مالحظات

   . في المائة100القيم التي تمثل أآسدة محتوى الكربون في الوقود بنسبة  أ
، احتراق زيوت التشحيم في المرآبات، للتعرف على التوجيهات الخاصة باستخدام 4-2-3لمربع انظر ا  ب

 .زيوت التشحيم
 

 في المائة أثناء عملية االحتراق 100 أآسدة محتوى الكربون في الوقود بنسبة معامالت االنبعاثفي المستوى األول، يجب أن تفترض 
، بغض النظر عن انبعاث ثاني أآسيد الكربون في صورة ثاني أآسيد )ع الوقود في المرآباتبالنسبة لجميع أنوا(أو بعدها على الفور 
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  االحتراق المتحرك :3الفصل 

  17-3 غازات االحتباس الحراريلحصر قوائم الوطنية ال بشأن 2006لعام  IPCCط التوجيهية لهيئة الخطو

  انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من الوقود الحيوي

معامالت يجب استخدام  ).1-2-3انظر الجدول (تم تناول استخدام الوقود الحيوي السائل والغازي في تطبيقات االحتراق المتحرك 
خاصة بالوقود الحيوي، في حالة توفر بيانات األنشطة الخاصة باستخدام الوقود الحيوي، للتعامل مع االنبعاثات ذات الصلة  الاالنبعاث

آما يتم تناول انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناتجة عن احتراق  .من الوقود الحيوي المحترق في النقل البري على النحو المالئم
اع من الوقود في قطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى ويجب اإلبالغ عنها بشكل منفصل الكربون الحيوي لهذه األنو

ولتجنب ازدواجية الحساب، يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يقوم بتحديد نسب الكربون األحفوري  .بند معلوماتباعتبارها 
  .جارًيا وبالتالي تضمينها في الحصرفي مقابل الكربون الحيوي في أي خليط وقود يعتبر ت

 من 1-1انظر الجدول (يوجد عدد من الخيارات المختلفة بالنسبة الستخدام أنواع الوقود الحيوي السائل والغاز في االحتراق المتحرك 
اسع تجارًيا في تستخدم بعض أنواع الوقود الحيوي على نطاق و ).فصل المقدمة بهذا المجلد للحصول على تعريفات الوقود الحيوي

 أو في صورة مواد مضافة إلى الوقود ا نقًياوقوًدباعتباره يمكن أن يستخدم الوقود الحيوي . بعض الدول التي تتبع سياسات معينة
 ما يتجنب المقترب األخير الحاجة إلى تعديالت المحرك أو إعادة اعتماد المحرآات الحالية الستخدام عادًة .األحفوري التجاري العادي

   .أنواع جديدة من الوقود
ولتجنب ازدواجية الحساب وزيادة أو نقص الكميات المبلغة النبعاثات ثاني أآسيد الكربون، من المهم الوصول إلى أصل الوقود 

من ن اإلبالغ عن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون إحيث  .5الحيوي لتحديد وفصل المواد األولية األحفورية عن المواد األولية الحيوية
نه قد تم بالفعل تناولها في مجلد الزراعة إبند معلومات لتجنب ازدواجية الحساب، إذ باعتباره الوقود الحيوي يتم على نحو منفصل 

يمكن التعرف على نسبة الكربون الحيوي في الوقود إما عن طريق تنقيح بيانات األنشطة  .والحراجة واستعماالت األرض األخرى
مثل ضرب معامل  (معامالت االنبعاثأو ) د الحيوي غير األحفوري المحترق أو مزيج الوقود الحيويمثل طرح آميات الوقو(

، )االنبعاثات األحفورية في الجزء الخاص به في الوقود الحيوي المحترق أو مزيج الوقود الحيوي للحصول على معامل انبعاثات جديد
تهالك الوطني من هذه األنواع من الوقود آبيًرا من الناحية التجارية، فمن إذا آان االس. لكن ليس عن طريق آلتا العمليتين مًعا

الضروري حساب تيارات الكربون الحيوي واألحفوري بشكل دقيق لتجنب ازدواجية الحساب في العمليات البتروآيمياوية وعمليات 
 اوقوًد النفايات أو نفايات زيت الطعام باعتباره رإدراك إمكانية ازدواجية حساب أو حذف غاز حفر طم(التكرير أو في قطاع النفايات 

  .ا حيوًياوقوًدباعتباره يجب تجنب ازدواجية الحساب أو إسقاط غاز حفر طمر النفايات أو نفايات زيت الطعام  ).احيوًي
  الميثان وأآسيد النتروز

حتراق والحد من االنبعاث المستخدمة في المرآبات؛ تعتمد معدالت انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز بشكل آبير على تقنيات مراقبة اال
وحتى في .  االفتراضية التي تعتمد على الوقود بدون تحديد تقنية المرآبة تتسم بدرجة عدم تيقن عاليةمعامالت االنبعاثوبناًء عليه فإن 

ن بتجميع بيانات الحصر وينصح القائمحالة عدم توفر البيانات الوطنية بشأن المسافات التي قطعتها المرآبة حسب نوع المرآبة، ف
باستخدام معامالت انبعاثات مستوى أعلى وحساب بيانات المسافة التي قطعتها المرآبة بناًء على بيانات االستخدام الوطني للوقود في 

  .جيهات المناسبةللحصول على التو) ، اختيار بيانات األنشطة3-1-2-3انظر (النقل البري وقيمة الوقود االقتصادية االفتراضية 
، فيمكن استخدام المعامالت االفتراضية فئة رئيسيةأما إذا لم تكن انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز من المصادر المتحرآة تمثل 

اضية، وعند استخدام هذه القيم االفتر . في حالة عدم توفر البيانات الوطنية2-2- 3النبعاثات الميثان وأآسيد النتروز المقدمة في الجدول 
يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يالحظ قيم الوقود االقتصادية االفتراضية التي استخدمت في عمليات تحويل الوحدة وفئات 

   ).انظر مالحظات الجدول للتعرف على فرضيات محددة(قاعدة للمعامالت االفتراضية باعتبارها المرآبات النموذجية التي استخدمت 
ترآيب الوقود المحلي واالحتراق أو / االفتراضية، في حالة تحديدها، تمثل نوعيةمعامالت االنبعاثسليمة التأآد من أن من الممارسة ال

في حالة تضمين الوقود الحيوي في التقديرات الوطنية الستخدام الوقود في النقل  .تقنية السيطرة على االنبعاثات على النحو األفضل
 انبعاثات محددة للوقود، آما يجب تضمين انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز المصاحبة في المجاميع البري، يجب استخدام معامالت

   .الوطنية
ن معدالت انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز تعتمد بشكل آبير على االحتراق والتقنية المستخدمة للسيطرة على االنبعاثات، إوحيث 

 .فئة رئيسيةلتقنية إذا آانت انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز من المصادر المتحرآة تمثل يجب استخدام معامالت انبعاثات محددة ل
 القابلة للتطبيق من البيانات الخاصة بالواليات المتحدة األمريكية 3 و2 معامالت انبعاثات المستوى 5-2-3 و3-2-3يوضح الجدوالن 

ت المتحدة األمريكية بتطوير معامالت انبعاثات خاصة لبعض المرآبات التي باإلضافة إلى ذلك، قامت الواليا .وأوروبا على التوالي
يمكن أيًضا لقاعدة بيانات معامل االنبعاثات الخاصة بالهيئة واألدبيات العلمية أن تقدم معامالت  ).4-2-3الجدول (تعمل ببديل الوقود 

                                                           
صنوع من ميثانول الفحم والمواد األولية الحيوانية على بقيمة أعلى من الصفر وهو بالتالي غير فعلى سبيل المثال، يحتوي الديزل الحيوي الم  5

، إال في بعض )محايد آربونًيا(سيكون اإليثانول الناتج عن تخمر المنتجات الزراعية بشكل عام إيثانول حيوي صرف  .محايد آربونًيا تماًما
يمكن أن تحتوي المنتجات التي مرت بالمزيد من عمليات التحويل الكيميائي على آميات  .يثانولالحاالت مثل الوقود األحفوري المشتق من الم
 في المائة تقريًبا في الميثانول األحفوري المستخدم في إنتاج الديزل الحيوي الذي يحتوى على 10 و5آبيرة من الكربون األحفوري تتراوح ما بين 

قد ينتج عن بعض  ).ADEME/DIREM ،2000( في المائة من األيزوبيوتين األحفوري 46تزيد عن بنسبة ) ETBE(إثيل ثالثي بوتيل األثير 
 .خرآالعمليات منتجات ثانوية حيوية مثل الجليكول أو الغلسرين التي يمكن استخدامها بعد ذلك في أي مكان 
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 1-2-3 المربع
 البري النقل في الحيوي الوقود استخدام على أمثلة

  :تشمل أمثلة استخدام الوقود الحيوي في النقل البري ما يلي
يمكن استخدامه نقًيا  .رة والبطاطسينتج اإلثانول بشكل نموذجي من خالل تخمر قصب السكر وبنجر السكر والحبوب والذ •
 10 في المائة في أوروبا وأمريكا الشمالية، و12 إلى 5من (ا مع الغازولين بنسب مختلفة أو مخلوًط)  في المائة، البرازيل100(

 في 100قي تعادل النسبة الحيوية في اإلثانول الن ). في المائة في البرازيل25في المائة في الهند، بينما من الشائع استخدام نسبة 
 .المائة

والدهون النباتية ) مثل اللفت وفول الصويا والخردل وعباد الشمس(الديزل الحيوي هو وقود مصنوع من أسترة الزيوت النباتية  •
ا من الكبريت ويمكن استخدامه في العديد من وهو غير سام وقابل للتحلل البيولوجي و خالي أساًس .أو زيوت الطهي المدورة

 التي تحتوي على 20 وب2ب(أو مخلوًطا بالديزل البترولي )  أو الديزل النقي100ب (ت الديزل وآذلك في شكله الصافي محرآا
 في المائة آربون أحفوري من الميثانول 10 على 100يمكن أن يحتوي ب ). في المائة ديزل حيوي حسب الحجم20 إلى 2من 

  . األسترةالمستخدم في عملية) المصنوع من الغاز الطبيعي(
مثل، يتم خلطه في فرنسا وأسبانيا في  (الغازولينعنصر خلط عالي األوآتان في ) ETBE(يستخدم إثيل ثالثي بوتيل األثير  •

المصدر األآثر شيوًعا هو أسترة اإلثانول من تخمر بنجر السكر والحبوب والبطاطس مع  . في المائة15خالئط يصل محتواها إلى 
  .ياأليسوبيوتين األحفور

الناتجة عن الهضم ) خرىغاز حفر طمر النفايات وغاز الخبث وأنواع الغاز الحيوي األ(تستخدم أحياًنا الكتلة الحيوية الغازية  •
يمثل غاز حفر طمر النفايات وغاز الصرف  ).مثل السويد وسويسرا(ي للمواد العضوية في بعض الدول األوروبية الالحيو

  .وية الغازية في الوقت الحاليالصحي مصادر عامة للكتلة الحي
وقود للسيارات تلك المشتقة من باعتباره ا في المستقبل تشمل أنواع الوقود الحيوي األخرى التي من المتوقع استخدامها تجارًي

 وحطب تشمل المواد األولية لسليولوزات الخشب قش نباتات الحبوب والكتلة الحيوية الخشبية .الكتلة الحيوية لسليولوزات الخشب
يوجد عدد من عمليات االستخالص والتحويل  .، أو نباتات المحاصيل الشبيهة المقترنة بالطاقة)األوراق والسيقان المجففة(الذرة 

رابع الهيدروفيوران -وميثيل) DME(مثل الميثانول وثاني ميثيل األثير (المتنوعة التي تسمح بإنتاج وقود الكتلة الحيوية اإلضافي 
)MTHF.(( 

 
  : أن يتم تحديد وتطوير معامل االنبعاثات بناًء على المعايير التاليةالممارسة السليمةبر من يعت
أوضحت الدراسات أن خفض مستوى الكبريت بشكل (مع اعتبار ترآيب الوقود ) الغازولين والديزل والغاز الطبيعي(نوع الوقود  •

 6 إن أمكن،)آبير قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في انبعاثات أآسيد النتروز
 )مثل سيارات الرآاب والشاحنات الخفيفة والشاحنات الثقيلة والدرجات النارية(نوع المرآبة  •
مثل الحفازات النموذجية لتحويل (المحوالت الحفازة ) مثل دالة العمر(تقنية السيطرة على االنبعاثات فيما يتعلق بوجود وأداء  •

باإلبالغ عن آفاءة ) 2001 (Díaz et alتقوم  ).ميثان إلى ثاني أآسيد الكربونأآاسيد النيتروجين إلى نيتروجين نقي وتحويل ال
في المائة في أسطول ) 6 - (+/92، الذي يعتبر الميثان أحد عناصره، بنسبة )THCs(تحويل حفاز إلجمالي الهيدروآربونات 

ة بالكيلومتر؛ خاصة مستويات التلف الشديد في الوسائط مع التراآم العالي نسبًيا للمسافة المقطوع .1993-1995
 100 000 و60 000 في المائة إلى ما بين 33 آيلومتر تقريًبا، ثم الزيادة بنسبة 60 000الهيدروآربونات التي تظل ثابتة حتى 

  .آيلومتر تقريًبا
وقود وأداء أنظمة مثل السرعة وحالة الطريق وأنماط القيادة، تؤثر جميًعا على القيمة االقتصادية لل(تأثير ظروف التشغيل  •

 .7)المرآبة
مراعاة أن أي تقديرات بديلة لمعامل انبعاثات الوقود تنطوي على درجة آبيرة من عدم التيقن، مع التسليم بالنطاق الواسع لتقنيات  •

  .8المحرك وأحجام العينات الصغيرة المرتبطة بالدراسات الحالية
يمكن لبرامج الفحص والصيانة  .ت الميثان من قيم مجموع الهيدروآربونيوضح القسم التالي إحدى طرق تطوير معامالت انبعاثا

 حسب الوقود والموديل والسنة باإلضافة إلى المجموع التراآمي معامالت االنبعاثالمطبقة جيًدا أن توفر مصدًرا للبيانات الوطنية ل
مج الفحص والصيانة قد تحتوي على معامالت انبعاثات على الرغم من أن بعض برا .لعدد الكيلومترات التي تقطعها المرآبة باألميال 

يطلق عليها في بعض األحيان اسم الملوثات المنظمة، مثل أآاسيد النيتروجين (متوفرة للمرآبات الجديدة وملوثات الهواء المحلية فقط، 
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 )2004(االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة بشأن تغير المناخ   

 .البيانات والشروح الخاصة بتأثير ظروف التشغيل على انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز) 2002(ديلوتشي يقدم ليبمان و  7
8
 ).Beer et al) 2000( ،CONCAWE) 2002توجد بعض المراجع المفيدة فيما يتعلق بالوقود الحيوي في   



  االحتراق المتحرك :3الفصل 

  19-3 غازات االحتباس الحراريلحصر قوائم الوطنية ال بشأن 2006لعام  IPCCط التوجيهية لهيئة الخطو

  في المائة،0.9 :زولينالمحرآات ثنائية األشواط العاملة بالغا •
  في المائة،25-10 :المحرآات رباعية األشواط العاملة بالغازولين •
  في المائة،1.6 :الديزل •
  في المائة،29.6 :غاز البترول المسال •
  في المائة،95-88 :المرآبات العاملة بالغاز الطبيعي •
  في المائةE22: 24.3-25.5مزيج الغاز والكحول  •
 في المائة،E100: 26- 27.2اإلثانول المميأ  •

نها تعادل االنبعاثات المتطايرة غير إقد تقوم بعض برامج الفحص والصيانة بتجميع البيانات الخاصة باالنبعاثات المتبخرة المفترض 
لحصول ويمكن ا .وقد تعرضت البحوث الحالية والمستمرة بالدراسة للعالقة بين أآسيد النتروز واالنبعاثات الهيدروآربونية10.الميثان

  .11على معلومات مفيدة من هذا األعمال
مثل متوسط سرعات القيادة أو المناخ أو االرتفاعات (يمكن إجراء المزيد من التنقيحات في المعامالت في حالة توفر البيانات المحلية 

 الوطنية من خالل ضربها  لتصبح مالئمة للظروفمعامالت االنبعاث، مثل موازنة )أو أجهزة السيطرة على التلوث أو حالة الطريق
 الخاصة بكل من الميثان وأآسيد النتروز ال معامالت االنبعاثآما أن ). مثل ازدحام المرور أو األحمال الزائدة( في معامل تصحيح 

ل توضع في اختبار الموائمة التمثيلي للقيادة فقط، لكن يتم اختبارها على وجه الخصوص أثناء ظروف التشغيل وظروف بدء التشغي
) بناًء على عالقة بيانات التشغيل بمسافات التشغيل(وهكذا يمكن استخدام البيانات المجمعة في أنماط القيادة بالدولة . على البارد
على الرغم من أنه قد اتضح تأثير درجة حرارة البيئة المحيطة على . الخاصة بالميثان وأآسيد النتروزمعامالت االنبعاثلتصحيح 

الوآالة األمريكية لحماية البيئة (لمحلية، يوجد بحث محدود حول تأثيرات درجة الحرارة على الميثان وأآسيد النتروز ملوثات الهواء ا
 بالنسبة للمصادر المتحرآة في الدول معامالت االنبعاث للمزيد من المعلومات حول تنقيح 2-2-3يرجى الرجوع إلى المربع ).ب2004
  .النامية
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انات مجموع الهيدروآربونات بالنسبة لعدد من موديالت باإلبالغ عن بي) 2001 (Díaz ,et.alو) Gamas et .Al) 1999يقوم آل من   

  .المرآبات وأنواع الوقود
10

 I 1997(الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ( 
11

ليبمان  (0.25 و0.10بالنسبة للمرآبات الخفيفة التي تعمل بمحرك وسيارات الرآاب، تتراوح نسب النتروز وأآاسيد النيتروجين ما بين  
 ). 203، وبهرينتز 2000لوتشي ودي



الطاقة: 2المجلد   
   

  

 2-2-3 المربع
  النامية الدول في المتحرآة بالمصادر الخاصة االنبعاث معامالت تنقيح

في بعض الدول النامية، قد تحتاج معدالت االنبعاثات المقدرة حسب آل آيلومتر قطعته المرآبة إلى التغيير لموائمة الظروف 
 :الوطنية التي قد تشمل ما يلي

على أنظمة السيطرة على االنبعاثات أو الغش في الوقود أو عمر المرآبة تشغيل  في العديد من الحاالت يترتب –تغيرات التقنية 
وبالتالي قد تقل انبعاثات أآسيد النتروز وتزيد انبعاثات الميثان في حالة عدم وجود  .بعض المرآبات بدون محول تشغيلي حفاز

 المعلومات بخصوص قيم مجموع الهيدروآربونات )Díaz et al) 2001يقدم  .محوالت حفازة أو عدم تشغيلها على النحو المالئم
ن هذا الفصل يوفر أيًضا التوجيهات الخاصة آما إبالنسبة لمدينة مكسيكو وآفاءة المحول الحفاز آدالة للعمر والمسافة بالكيلومتر، 

 . بتطوير معامالت الميثان من بيانات مجموع الهيدروآربونات

لتضاريس الوعرة، قد تكون عدد مرات التسارع والتباطؤ التي تمر بها المرآبة المحلية  نتيجة لكثافة المرور وا–حمل المحرك  ▪
وهو ما يحدث عند استخدام هذه الدول لشبكات جيدة  .أآبر بكثير من تلك المتبعة في الدول التي وضعت معامالت لالنبعاثات 

 .ات أعلى من انبعاثات الميثان وأآسيد النتروزيمكن أن يرتبط التحميل الزائد للمحرك بمستوي .لمراقبة الطرق والمرور

 يمكن أن تؤثر نوعية الوقود السيئ والمحتويات العالية والمتغيرة للكبريت في التأثير بشكل عكسي على أداء –استهالك الوقود  ▪
فعلى سبيل المثال،  .ةالمحرآات وآفاءة التحويل الخاصة بأجهزة السيطرة على انبعاثات ما بعد االحتراق مثل المحوالت الحفاز

االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة بشأن تغير (يتضح تزايد معدالت انبعاثات أآسيد النتروز مع تزايد محتوى الكبريت في الوقود 
 قد تشير بيانات التكرير إلى آميات اإلنتاج .ن تأثيرات محتوى الكبريت على انبعاثات الميثان غير معروفةإإال  ).2004المناخ، 

  .في المقاييس الوطنية

 الخاصة معامالت االنبعاث، تقدير عدم التيقن، المعلومات الخاصة بكيفية تطوير تقديرات عدم التيقن بالنسبة ل2-2-3يوفر القسم 
 .بالنقل البري

  )Mitra et al).2004 الخاصة بالدول النامية من معامالت االنبعاثيمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول 
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  االحتراق المتحرك :3الفصل 

 2-2-3 الجدول
 )أ( التيقن عدم ونطاقات البري النقل من والميثان النتروز أآسيد النبعاثات االفتراضية المعامالت

الفئة الممثلة /نوع الوقود  الميثان  أآسيد النتروز
( للمرآبة  )تيرا جول/آج( )تيرا جول/آج

 ىالحد األعل افترا الحد األدنى الحد األعلى افتراضي الحد األدنىضي 

 غير –غازولين المحرآات 
 11 0.96 3.2 110 9.6 33 )ب(خاضع للسيطرة

 حفاز –غازولين المحرآات 
 24 2.6 8 86 7.5 25 )ج(األآسدة

 –غازولين المحرآات 
مرآبات التشغيل الخفيف التي 

قطعت عدد قليل من األميال 
 )د( أو بعد ذلك1995موديل 

3.8 1.1 13 5.7 1.9 17 

 12 1.3 3.9 9.5 1.6 3.9 )ه()الديزل/زيت الغاز

1 540 50 92 )و(الغاز الطبيعي  3 1 77 

 غير متاح 62 غير متاح غير متاح 0.2 غير متاح )ز(الغاز البترولي المسال

اإلثانول والشاحانات، 
 123 13 41 880 77 260 )ح(الواليات المتحدة 

اإلثانول والسيارات، 
 غير متاح 84 13 18 غير متاح حغير متا )ط(البرازيل

، وبورساري )2003(، والمنظمة الهولندية لألبحاث العلمية التطبيقية )أ2005(، والوآالة األوروبية للبيئة )ب2004(الوآالة األمريكية لحماية البيئة  :المصادر
، )2002( التيقن مستنتجة من بيانات ليبمان وديلوتشي نطاقات عدم .مع الفرضيات الموضحة أدناه) 2005 و2004(ووآالة تكنولوجيا الصحة الوقائية والبيئة ) 2005(

  .باستثناء اإلثانول المستخدم في السيارات
 باستثناء الغاز البترولي المسال وإثانول السيارات، القيم االفتراضية مستنتجة من المصادر الموضحة باستخدام قيم القيمة الحرارية الصافية المبلغ عنها في فصل )أ(

لتر / آم10 :لد الطاقة؛ قيم الكثافة المبلغ عنها عن طريق إدارة معلومات الطاقة بالواليات المتحدة والقيم استهالك الوقود التمثيلية المفترضة التاليةالمقدمة من مج
لتر /آم9؛ )يها مع مرآبات الغازولينعلى افتراض تساو(لتر لمرآبات الغاز الطبيعي /آم9لتر لمرآبات الديزل؛ / آم5للمرآبات المزودة بمحرآات عاملة بالغازولين؛ 

في حالة توفر القيم االقتصادية الفعلية التمثيلية للوقود، فيوصى باستخدامها مع بيانات إجمالي استخدام الوقود لتقدير البيانات اإلجمالية للمسافة . لمرآبات اإلثانول
   .الخاصة بأآسيد النتروز والميثان 2المقطوعة، يجب أن يتم ضربها بعد ذلك في معامالت انبعاثات المستوى 

التشغيل الخفيف ) سيارات(بالنسبة لمرآبات ) ب2004( تعتمد القيمة االفتراضية لغازولين المحرك غير الخاضع للسيطرة على قيمة الوآالة األمريكية لحماية البيئة )ب(
في حالة  ).أ(ة ويتم تحويلها باستخدام القيم والفرضيات الموضحة في مالحظات الجدول  وهي غير خاضعة للسيطر-العاملة بالغازولين في الواليات المتحدة األمريكية 

 االفتراضية المعطاة معامالت االنبعاثتجميع بيانات الحصر أن يقوموا بتصحيح بإسهام الدراجات النارية بنسبة آبيرة من عدد المرآبات الوطنية، فيجب على القائمين 
  .بشكل تنازلي

بالنسبة لمرآبات ) ب2004( تعتمد القيمة االفتراضية لحفاز األآسدة في مرآبات التشغيل الخفيف على قيمة الوآالة األمريكية لحماية البيئة –لمحرآات  غازولين ا)ج(
من ) أ(يات الموضحة في المالحظة  حفاز األآسدة، التحويل باستخدام القيم والفرض-التشغيل الخفيف العاملة بالغازولين في الواليات المتحدة األمريكية ) سيارات(

 معامالت االنبعاثتجميع بيانات الحصر أن يقوموا بتصحيح بفي حالة إسهام الدراجات النارية بنسبة آبيرة من عدد المرآبات الوطنية، فيجب على القائمين  .الجدول
  .االفتراضية المعطاة بشكل تنازلي

بالنسبة ) ب2004( أو بعد ذلك على قيمة الوآالة األمريكية لحماية البيئة 1995ة لمرآبات التشغيل الخفيف موديل  تعتمد القيمة االفتراضي– غازولين المحرآات )د(
) أ(، التحويل باستخدام القيم والفرضيات الموضحة في المالحظة 1 المستوى -التشغيل الخفيف العاملة بالغازولين في الواليات المتحدة األمريكية ) سيارات(لمرآبات 

 معامالت االنبعاثتجميع بيانات الحصر أن يقوموا بتصحيح بفي حالة إسهام الدراجات النارية بنسبة آبيرة من عدد المرآبات الوطنية، فيجب على القائمين  .ن الجدولم
  .االفتراضية المعطاة بشكل تنازلي

بالنسبة لشاحنات التشغيل الخفيف األوروبية العاملة بالديزل، وهي محولة باستخدام القيم ) أ2005( تعتمد القيمة االفتراضية للديزل على قيمة الوآالة األمريكية للطاقة )ه(
  .من الجدول) أ(والفرضيات الموضحة في المالحظة 

، والتي قد تم إجراؤها باستخدام )2003( تعتمد القيمة االفتراضية للغاز الطبيعي والقيم األدنى على الدراسة التي أجرتها المنظمة الهولندية لألبحاث العلمية التطبيقية )و(
قيمة ) ب2004(توجد لدى الوآالة األمريكية لحماية البيئة  .توجد العديد من حاالت عدم التيقن بالنسبة ألآسيد النتروز .مرآبات أوروبية ودوائر اختبار في هولندا

العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط في الواليات المتحدة األمريكية، وهي محولة باستخدام تيرا جول بالنسبة للسيارات / آج ميثان28تيرا جول و/ آج ميثان350افتراضية 
  )ب2004(آما أن قيم الحد األدنى واألعلى مأخوذة أيًضا من الوآالة األمريكية لحماية البيئة . من الجدول) أ(القيم والفرضيات الموضحة في المالحظة 

آج غاز / جرام ميثان3.1آج قيمة تسخين أدنى و/ ميجا جول50نه قد تم أخذ إان من الغاز البترولي المسال، مع األخذ باالعتبار  القيمة االفتراضية النبعاثات الميث)ز(
  .نطاقات عدم التيقن غير متوفرة ).2003(بترولي مسال من المنظمة الهولندية لألبحاث العلمية التطبيقية 

بالنسبة لشاحنات التشغيل الشاق العاملة باإلثانول في الواليات المتحدة ) ب2004(مة الوآالة األمريكية لحماية البيئة  تعتمد القيمة االفتراضية لإلثانول على قي)ح(
  .من الجدول) أ(األمريكية، وهي محولة باستخدام القيم والفرضيات الموضحة في المالحظة 

بالنسبة  ).2005 و2004(ووآالة تكنولوجيا الصحة الوقائية والبيئة ) 2005( بورساري  البيانات التي تم الحصول عليها من المرآبات البرازيلية عن طريق)ط(
بالنسبة للمرآبات  . في المائة ميثان في إجمالي الهيدروآربون26تيرا جول وقود و/ آج إجمالي هيدروآربون51.3 : الجديدة، فإن أفضل الحاالت هي2003لموديالت 

 10بالنسبة للمرآبات التي يبلغ عمرها  . في المائة ميثان في إجمالي الهيدروآربون27.2تيرا جول وقود و/مالي هيدروآربون آج إج67 : سنوات5التي يبلغ عمرها 
 . في المائة ميثان في إجمالي الهيدروآربون27.2تيرا جول وقود و/ آج إجمالي هيدروآربون308 :سنوات
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الطاقة: 2المجلد   
   

 3-2-3 الجدول
 األمريكية المتحدة الواليات في والديزل بالغازولين العاملة ثانوالمي النتروز أآسيد انبعاثات معامالت

أآسيد 
 الميثان نوع المرآبة تقنية السيطرة على االنبعاثات النتروز

التشغيل  
 )ساخن(

بدء التشغيل 
 على البارد

التشغيل 
 )ساخن(

بدء
التشغيل 
   على البارد

بدء /مج /مج/مج
/مج آم التشغيل بدء آم

 التشغيل

 LEV( 0 90 6 32(مرآبات منخفضة االنبعاثات 

 حفاز متقدم ثالثي األطوار 55 7 113 9 

 حفاز قديم ثالثي األطوار 34 39 92 26

 9 82 72 20 حفاز أآسدة

 59 96 28 8 حفاز غير مؤآسد

التشغيل ) سيارات(رآبات م
 الخفيف العاملة بالغازولين

 62 101 28 8 غير خاضعة للسيطرة

3- 1 0 1 متقدمة  

3- 1 0 1 معتدلة التشغيل ) سيارات(ات مرآب 
 الخفيف العاملة بالديزل

1- 1 غير خاضعة للسيطرة  1 -3  

 )LEV(مرآبات منخفضة االنبعاثات 46 7 59 1 

 حفاز متقدم ثالثي األطوار 82 14 200 25

 حفاز قديم ثالثي األطوار 72 39 153 43

 99 81 93 26 حفاز أآسدة

 67 109 32 9 حفاز غير مؤآسد

شاحنات التشغيل الخفيف 
 العاملة بالغازولين

 71 116 32 9 غير خاضعة للسيطرة

1- 1 متقدمة ومعتدلة  1 -4 شاحنات التشغيل الخفيف  
1- 1 غير خاضعة للسيطرة العاملة بالديزل  1 -4  

 )LEV(ات مرآبات منخفضة االنبع 94 14 120 1اث

 حفاز متقدم ثالثي األطوار 163 15 409 52

 حفاز قديم ثالثي األطوار 183 121 313 88

 215 111 194 55 حفاز أآسدة

 147 239 70 20 حفاز غير مؤآسد

مرآبات التشغيل الشاق 
 العاملة بالغازولين

 162 263 74 21 مرآبات التشغيل الشاق العاملة بالغازولين

متقدمة جًدا أو معتدلة أو غير خاضعة  
 للسيطرة

مرآبات التشغيل الشاق
2- 3 العاملة بالديزل  4 -11  

 الدرجات النارية حفاز غير مؤآ 24 40 12 3سد
 غير خاضعة للسيطرة 33 53 15 4

  )ب2004(الوآالة األمريكية لحماية البيئة  :المصدر
  :مالحظات

  .هذه البيانات هي بيانات تقريبية بالنسبة لألرقام اإلجمالية أ
  .التسخين للتشغيل  السالبة إلى أن بداية تشغيل المرآبة على البارد تؤدي إلى انبعاثات أقل من بدء التشغيل على الساخن أومالت االنبعاثمعاتشير  ب
 على COPERTع  التي تعتمد على نوع التكنولوجيا المستخدمة، وهي قاعدة تستند إلى البيانات األوروبية، في موقمعامالت االنبعاثتتوافر قاعدة بيانات ل ج

   .htm.copert/copert/lat/0mech/gr.auth.eng.vergina://http :شبكة اإلنترنت وعنوانه
) Heeb, et. al., 2003(أقل من القيم المشار إليها من وبسبب حدود إجمالي الهيدروآربون في أوروبا، قد تكون انبعاثات الميثان من المرآبات األوروبية  د

  الخاص بالواليات المتحدة األمريكية
 )مئوية° 30مئوية إلى ° 20(فهرنهايت ° 86فهرنهايت إلى ° 86هذه تم قياسها في درجة حرارة بيئة محيطة من " بدايات التشغيل على البارد" ه
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  االحتراق المتحرك :3الفصل 

 

  4-2-3 الجدول
 )آم/مج( البديل الوقود آباتبمر الخاصة االنبعاث معامالت

معامل انبعاثات أآسيد    نوع المرآبة
 تقنية السيطرة على االنبعاثات بالمرآبة النتروز

معامل انبعاثات
 الميثان

 مرآبات التشغيل الخفيف

 9 39  الميثانول

70 -27 الغاز الطبيعي المضغوط   215- 725  

 24 5 الغاز البترولي المسال 

 12- 47  27- 45  اإلثانول 

 مرآبات التشغيل الشاق

 401 135  الميثانول

5 983 185 الغاز الطبيعي المضغوط   

4 261 274 الغاز الطبيعي المسال   

 67 93 الغاز البترولي المسال 

 اإليثانول 1227 191 

 الحافالت

 401 135  الميثانول

7 715 101 الغاز الطبيعي المضغوط   

 226 292 1  اإلثانول 
ووآالة تكنولوجيا الصحة الوقائية ) 2005(ج، وبورساري 2004الوآالة األمريكية لحماية البيئة  :مصادرال

 ).2005 و2004(والبيئة 
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الطاقة: 2المجلد   
   

 5-2-3 الجدول
 COPERT IV موديل ،)آم/مج( والديزل بالغازولين العاملة األوروبية بالمرآبات الخاصة االنبعاث معامالت

  )آم/مج(معامل انبعاثات الميثان )آم/مج(معامل انبعاثات أآسيد النتروز 

 مدني مدني

بة
رآ
الم

ع 
نو

 

ود
وق
ال

 

 ة المرآبةتقني/فئة

رد
با

خن 
سا

 

في
ري

ق  
طر
ال

عة
ري
لس
ا

 

خن
سا

 

في
ري

 

رد
با

 

ق 
طر
ال

عة
ري
لس
ا

 

 41 86 131 201 6.5 6.5 10 10 ما قبل اليورو
 14 16 26 45 8 17 22 38 1يورو 
 11 13 17 94 2.5 4.5 11 24  2يورو 
ين 4 2 3 83 1.5 2 3 12  3يورو 

زول
لغا
ا

 

 4يورو  0 2 2 57 0.7 0.8 2 6
 8 12 28 22 0 0 0 0 ما قبل اليورو

 3 9 11 18 4 4 2 0 1يورو 
 2 3 7 6 6 6 4 3  2يورو 
زل 0 0 3 7 4 4 9 15  3يورو 

لدي
ا

 

 0 0 0 0 4 4 9 15 4يورو 
 

اب
رآ
 ال
ات
ار
سي

 

ما قبل اللجنة االقتصادية
 0 0 0 0 ألوروبا

 8 13 21 38 1يورو 
 2 3 13 23  2يورو 

ز 
لغا
ا

لي 
رو
لبت
ا

ال
مس
 ال

9 5 2 1 

80 35 25 

   وما بعده3يورو 
 41 86 131 201 6.5 6.5 10 10 ما قبل اليورو

 14 16 26 45 52 52 52 122 1يورو 
 11 13 17 94 22 22 22 62  2يورو 
ين 4 2 3 83 5 5 5 36  3يورو 

زول
لغا
 ا

 0 2 2 57 2 2 2 16 4يورو 
 8 12 28 22 0 0 0 0 ما قبل اليورو

 3 9 11 18 4 4 2 0 1يورو 
 2 3 7 6 6 6 4 3  2يورو 
 0 0 3 7 4 4 9 15  3يورو 

ف
خفي
 ال
يل
شغ
الت

ت 
آبا
مر

زل 
لدي
 ا

 4يورو  0 0 0 0 4 4 9 15
لغازولينا جميع التقنيات  6 6 6 140 110 70 

 > إجمالي وزن المرآبة
 20 23 85 30 30 30  طن

 > إجمالي وزن المرآبة
 الديزل 70 80 175 30 30 30 طن

األوتوبيسات والحافالت 
 70 80 175 30 30 30  المدنية

 5400  4ما قبل اليورو 
الت

ت 
فال
حا
 و
ات
حن
شا

اق
لش
ل ا
شغي

 
الغاز 

الطبيعي 
  المضغوط

تشمل ( وما بعده 4يورو  غير متاح
المرآبات المحسنة التي 

)تحافظ على البيئة  
900 

3 سم50أقل من   1 1 1 219 219 219 
 ثنائية 3 سم50أقل من 
 150 150 150 2 2 2 األشواط

ة 
ائي
 ثن
ات
رآب
م

ة 
امل
 ع
الت

عج
ال

قة
طا
بال

 

لغازولينا  
 رباعية 3 سم50أقل من 
 200 200 200 2 2 2 األشواط

  :مالحظات
   ).2002(والمنظمة الهولندية لألبحاث العلمية التطبيقية ) 2005(، لوس أنجلوس تايمز )2005(نتزياآريستوس إل، وساماراس ز  :االتصال الشخصي 1
رد بالرحالت التي يبدأ يرتبط معامل االنبعاثات البا .ينقسم معامل االنبعاثات المدنية إلى بارد وساخن بالنسبة لسيارات الرآاب وشاحنات التشغيل الخفيف 2

يمكن أن يكون التوزيع النموذجي لعدد األميال المقطوعة سنويا لسيارات الرآاب في ظروف القيادة  .تشغيل المحرك خاللها في درجة حرارة البيئة المحيطة
  .لطرق السريعة على التوالي بالنسبة للمعامل المدني البارد والمدني الساخن والريفي ومعامل ا0.3/0.1/0.3/0.3 :المختلفة آالتالي

  .آما يمكن اقتراح معامالت انبعاثات سيارات الرآاب بالنسبة لمرآبات التشغيل الخفيف في حالة عدم توفر المزيد من المعلومات المفصلة 3
 الخاصة بسيارات الرآاب العاملة ثمعامالت االنبعاتتوافق  .على انبعاثات أآسيد النتروز وفوري  تراآميتوى الكبريت في الغازولين تأثيريكون لمح 4

  . آم50 000 ~بالغازولين مع أنواع الوقود في فترة تسجيل التقنيات المختلفة وأسطول مرآبات بمعدل عدد األميال المقطوعة 
ال  . العاملة بالطاقة على تقنية المرآبةيتوقع أيًضا أن تعتمد معامالت انبعاثات أآسيد النتروز والميثان من مرآبات التشغيل الشاق والمرآبات ثنائية العجالت 5

  .توجد معلومات تجريبية آافية تحديد مقدار هذا التأثير
معامالت انبعاثات أآسيد النتروز من سيارات الرآاب العاملة بالديزل والغاز البترولي المسال مقدمة من قبل المنظمة الهولندية لألبحاث العلمية التطبيقية  6
نها متسقة أيًضا مع إك مستوى تام من عدم التيقن حيال الزيادة في انبعاثات أآسيد النتروز من الديزل المصاحبة لتحسينات التقنية، إال قد يكون هنا ).2002(

 ).SCR-DeNOxوسائط جديدة، (تطويرات أنظمة ما بعد المعالجة المستخدمة في محرآات الديزل 
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  االحتراق المتحرك :3الفصل 

  األنشطة بيانات اختيار 3-2-1-3
يمكن االستعانة  .ت األنشطة إما عن طريق استهالك الوقود أو من خالل عدد الكيلومترات التي قطعتها المرآبةيمكن توفير بيانا

  .باستخدام بيانات مالئمة للمسافة التي قطعتها المرآبة بالكيلومتر للتحقق من قوائم الحصر التنازلية
  استهالك الوقود

في النقل البري إلى الدولة التي تم بيع الوقود بها؛ لذلك يجب أن تتضمن بيانات يجب إرجاع االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود 
 .تتوفر بيانات الطاقة هذه بشكل نموذجي من وآالة اإلحصاء الوطنية .استهالك الوقود ما تم بيعه من وقود داخل حدود الدولة

على القائمين بتجميع بيانات الحصر أن يقوموا بتجميع وباإلضافة إلى بيانات الوقود المباع المجمعة على المستوى الوطني، يجب 
 من ابيانات األنشطة الخاصة باألنواع األخرى من الوقود المستخدم في هذه الدولة باإلضافة إلى التوزيعات الصغرى التي ال تمثل جزًء

لمتداولة في سوق المنتجات مثل الغاز مثل الوقود غير المستهلك على نطاق واسع، بما في ذلك تلك األنواع ا(اإلحصائيات الوطنية 
 ما تتوفر هذه البيانات أيًضا من وآالة اإلحصاء الوطنية أو يمكن حسابها في العمليات وعادًة ).الطبيعي المضغوط أو الوقود الحيوي

نات في تطوير بيا" COPERT"و" MOBILE"، يمكن أن تساعد نماذج 3وبالنسبة لطرق المستوى  .المنفصلة لجمع الضرائب
  .األنشطة

  :قبل استخدام بيانات الوقود المباع) آحد أدنى( أن يتم التحقق من المعامالت التالية الممارسة السليمةنه من إآما 
يمكن أن تبلغ اإلحصائيات  هل ترتبط بيانات الوقود بالمرآبات المستخدمة على الطرق فقط أو تلك المستخدمة خارج الطرق؟ •

من المهم التأآد نه إآما  .هانقل دون تحديد الوقود المستهلك في األنشطة الجارية على الطرق وخارجالوطنية عن إجمالي وقود ال
انظر (للوقود المستخدم في المرآبات أو اآلالت المستخدمة خارج الطرق بيانات استعمال الوقود الخاصة بالنقل البري إسقاط من 

يمكن أن  .ئب على الوقود بشكل مختلف بناًء على استخداماتها المحددةآما يمكن فرض الضرا ).، النقل خارج الطرق3-3القسم 
يوفر استبياًنا للوقود المستخدم في النقل على الطرق والمفروض عليه ضرائب توضيًحا لكمية الوقود المباع لالستخدام في النقل 

ق ومبيعات الوقود ذات الصلة بمستوى بالمثل، تتسم البيانات الخاصة بأسطول المرآبات المستخدمة على الطرو .على الطرق
يجب أخذ هذه الحقيقة في عين االعتبار  .أفضل من التوثيق عن تلك الخاصة بأعداد المرآبات المستخدمة خارج الطرق وأنشطتها

  .عند تطوير تقديرات االنبعاثات
دامات الثابتة بينما يدخل البعض يمكن أن يدخل بعض الوقود في االستخ هل يشمل ذلك استخدام الوقود في أغراض الزراعة؟ •

 .ومع ذلك، ال يدخل الكثير منه ضمن االستخدام على الطرق وال يجب تضمينه هنا .خر ضمن المصادر المتحرآةاآل
مثل الوقود المستخدم في (في حالة استخدام الوقود المباع ألغراض النقل والتي يمكن أن تستخدم بعد بيعها في أغراض أخرى  •

مثال، بالنسبة للدول التي يتم فيها دعم الكيروسين لخفض أسعاره لالستخدام في أغراض التسخين  .، أو العكس)تةالمراجل الثاب
 الصلة بالقطاع المنزلي حتى في حالة خلط يوالطهي المنزلية، يمكن أن تقوم اإلحصائيات الوطنية بتخصيص استهالك الوقود ذ

 .تخدامها معهآميات آبيرة من الكيروسين في وقود النقل واس
 آيف يتم حساب الوقود الحيوي؟ •
مثل إضافة اإلثانول إلى (يتم إجراء الحسابات الخاصة بالخالئط الرسمية  آيف يتم اإلبالغ عن الوقود المخلوط وحسابه؟ •

مثل (ته في بيانات األنشطة بشكل مباشر، لكن في حالة انتشار غش الوقود والتالعب في مكونا)  في المائة25الغازولين بنسبة 
في دولة ما، يجب تطبيق التصحيحات المالئمة على ) إضافة المذيبات المستخدمة إلى الغازولين، والكيروسين إلى وقود الديزل

 .بيانات الوقود مع تجنب االزدواجية في الحساب
  هل تتأثر اإلحصائيات بانتقال الوقود بين الدول؟ •
  هل يتم تهريب الوقود بشكل آبير؟ •
يمكن إضافتها إلى وقود  . مضافة إلى وقود المحرآات ثنائية األشواطامواًدالغ عن استخدام زيوت التشحيم باعتبارها إلبآيف يتم ا •

 ).4-2- 3انظر المربع (النقل البري أو اإلبالغ عنها بشكل منفصل آزيت تشحيم 
  :دامه في النقل البري ن لفصل استخدام الوقود في غير أغراض النقل البري واستخان مقترحان بدياليوجد مقترب

بالنسبة لكل نوع رئيسي من الوقود، يتم تقدير الوقود المستخدم عن طريق آل نوع من مرآبات النقل البري من بيانات المسافة ) 1(
لطرق، يعزو الفارق ما بين مجموع المرآبة البرية هذا واالستهالك الظاهري إلى قطاع النقل خارج ا .التي قطعتها المرآبة بالكيلومتر

بتقدير نهج صعودي شبيه الستخدام الوقود خارج الطرق المعبدة من ) 1(أو استكمال نفس التقدير الخاص بالوقود في المقترب ) 2(
 عليه يتم فصل االستهالك الظاهري في قطاع النقل وبناًء .خالل معرفة أنواع المعدات المستخدمة خارج الطرق المعبدة واستخداماتها

  .مرآبة وقطاع االستخدام خارج الطرق بالنسبة للتقديرات المحددة باستخدام النهج الصعوديوفًقا لنوع آل 
تجميع بيانات الحصر تصحيح اإلحصائيات الوطنية الخاصة باستخدام الوقود في النقل بووفًقا للظروف الوطنية، قد يلزم على القائمين 

أيًضا  السليمةالممارسة نه من إآما  .ناتجة عن احتراق الوقود في النقل البريالبري لتجنب انخفاض أو زيادة اإلبالغ عن االنبعاثات ال
ن هذا إوفي حين  .تصحيح إحصائيات المبيعات الوطنية للوقود للتأآد من تطابق البيانات المستخدمة مع االستهالك الحقيقي على الطرق

قطاعات المالئمة األخرى للتأآد من إضافة أي آمية وقود  إجراء اختبار مقارن مع ال الممارسة السليمةالتصحيح ضرورًيا، فمن
  .مطروحة من إحصائيات النقل البري إلى القطاع المالئم أو بالعكس
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انظر المسافة (تقدير االستهالك من بيانات المسافة المقطوعة للتحقق، إذا آانت بيانات المسافة المقطوعة متوفرة، الممارسة السليمةمن 
  .j ونوع الوقود iيتم تقدير الوقود المستهلك حسب نوع المرآبة ) 6-2-3المعادلة (آخطوة أولى ). ة بالكيلومتر أدناهالتي قطعتها المرآب

 6-2-3 المعادلة
 الوقود استهالك إثبات

∑ ••=
tji tjinConsumptiotjitanceDistjiVehiclesFuelEstimated
,,

],,,,,,[ 

  :حيث 

Estimated Fuel  =1(الكيلومتر إجمالي استخدام الوقود المقدر من بيانات المسافة التي قطعتها المرآبة ب.(  
Vehiclesi,j,t  = عدد المرآبات من النوعi واستخدام الوقود j على نوع الطريق t  

Distancei,j,t   = عدد الكيلومترات المقطوعة سنوًيا لكل مرآبة من النوعi واستخدام الوقود j على نوع الطريق t) آم(  

Consumptioni,j,t   = ق مرآبة من النوع عن طري) آم/لتر(متوسط استهالك الوقودi وباستخدام الوقود j على نوع الطريق t  
i   = مثل السيارة والحافلة(نوع المرآبة(  
j   = مثل غازولين المحرآات والديزل والغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال(نوع الوقود(  

t    = مثل الطرق المدنية والريفية(نوع الطريق(  
 المسافة المقطوعة على مختلف أنواع الطرق، يجب تبسيط هذه المعادلة عن طريق إزالة نوع الطريق في حالة عدم توفر البيانات بشأن

"t." يمكن أيًضا توفير المزيد من التقديرات التفصيلية بما في ذلك الوقود اإلضافي المستخدم خالل مرحلة بدء التشغيل على البارد.  

نه من إآما . 6-2-3 مع نتائج المعادلة 1وقود المباع المستخدمة في مقترب المستوى  أن يتم مقارنة إحصائيات الالممارسة السليمةمن 
يمكن أن تكون  . أيًضا أن يتم أخذ أي فروق في عين االعتبار وتحديد البيانات ذات المستوى األعلى من الجودةالممارسة السليمة

مثل وجود آميات آبيرة من الوقود المباع لالستخدام خارج  (إحصائيات الوقود المباع أآثر موثوقية فقط في بعض الحاالت النادرة
قد تدل الفروق الكبيرة بين نتائج المقتربين على إمكانية  .يوفر ذلك قد مستوى هام للتحقق من الجودة ).الطرق، والتهريب الزائد للوقود

يوضح القسم  .فة إلى الحاجة إلى تحليل أآثر دقةوجود أخطاء في مجموعة واحدة من اإلحصائيات أو في آلتا المجموعتين مًعا، باإلضا
، مجاالت التحقق التي يجب متابعتها عند التوفيق ما بين إحصائيات الوقود المباع )QA/QC(مراقبة جودة الحصر /، ضمان3-2-3

   .وبيانات المسافة التي قطعتها المرآبة بالكيلومتر

نوعها والوقود دعائم هامة بالنسبة لحسابات المستوى األعلى النبعاثات الميثان تمثل بيانات المسافة المقطوعة الخاصة بالمرآبة حسب 
لذلك قد يكون من الضروري أن يتم تصحيح بيانات المسافة المقطوعة حتى تصبح متسقة مع بيانات  .وأآسيد النتروز من النقل البري

وهو ما تتضح أهميته بشكل خاص في الحاالت التي يكون فيها  .الوقود المباع قبل البدء في تقدير انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز
والوقود اإلحصائي المباع آبيًرا مقارنة بحاالت عدم التيقن في إحصائيات الوقود ) 6-2-3المعادلة (الفرق بين استخدام الوقود المقدر 

يمكن أن يحدث ذلك  .ات المسافة المقطوعةتجميع بيانات الحصر إلى الحكم على أفضل طرق تصحيح بيانبن وسيحتاج القائم .المباع
بشكل نسبي مع نفس معامل التصحيح المطبق على جميع فئات نوع المرآبة ونوع الطريق أو في حالة تصحيح بعض البيانات لزيادة 

 ذلك عندما حيث يمكن إعطاء مثاًال على .مستوى دقتها، آما يمكن تطبيق تصحيحات مختلفة على أنواع مختلفة من المرآبات والطرق
تكون البيانات الخاصة بالمرآبة المنتقلة على الطرق السريعة الرئيسية معروفة بشكل معقول في حين يكون هناك افتقار في قياس النقل 

ها بغرض اختيار معامل التصحيح وبيانات ؤوفي جميع األحوال، يجب أن يتم توثيق ومراجعة عمليات التصحيح التي يتم إجرا .الريفي
  .ة باإلضافة إلى أي عمليات تحقق أخرى بالشكل المالئمالخلفي

  )VKT(المسافة التي قطعتها المرآبة بالكيلومتر 

بينما يمكن استخدام بيانات الوقود في المستوى األول بالنسبة للميثان وأآسيد النتروز، تتطلب المستويات األعلى أيًضا التعرف على 
   .حسب نوع المرآبة ونوع الوقود ومن الممكن نوع الطريق أيًضا) VKT (المسافة التي قطعتها المرآبة بالكيلومتر

 ما يحدث ذلك عن طريق االستبيانات عادًة .تقوم العديد من الدول بتجميع وقياس أو تقدير المسافة التي قطعتها المرآبة بالكيلومتر
ن إجراء هذه االستبيانات بالطريقة اآللية أو اليدوية وحساب يمك .التجريبية التي تقوم بحساب أعداد المرآبات التي تمر بالنقاط الثابتة

يمكن أن تكون هناك فروق بين تصنيف المرآبات المستخدم في عمليات اإلحصاء والبيانات األخرى  .أعداد المرآبات حسب النوع
باإلضافة إلى ذلك فإنه من غير  .التي يمكن الحصول منها أيًضا على البيانات الخاصة بأعداد المرآبات) مثل الفئات الضريبية(

مثل السيارات المزودة بمحرآات تعمل بالغازولين (المحتمل أن تفرق بين المرآبات المتشابهة التي تستخدم أنواع مختلفة من الوقود 
ات باإلضافة إلى مثل سرعة المرآب(وفي بعض األحيان يتم تجميع المزيد من البيانات التفصيلية أيًضا  ).والسيارات التي تعمل بالديزل

 .يمكن أن يكون ذلك متاًحا فقط بالنسبة للبلديات وليس للدولة بأآملها .، خاصة في حالة تطبيق تخطيط مروري أآثر تفصيًال)أعدادها
 .ومن خالل عمليات اإلحصاء المرورية هذه يمكن لسلطات النقل أن تقدر إجمالي المسافة التي قطعتها المرآبة بالكيلومتر في الدولة

واستخدام السجالت ) الخاصة والتجارية(توجد طرق أخرى بديلة لتحديد عدد األميال تتمثل في االستبيانات المباشرة لمالك المرآبات 
 3-2-3يقدم المربع (اإلدارية بالنسبة للمرآبات التجارية، مع االنتباه إلى حساب سجالت التسجيل المتروآة بالنسبة للمرآبات المتروآة 

  ).قدير األساطيل المتبقيةمقترًبا لت
 أن يتم استخدام هذه البيانات بشكل خاص الممارسة السليمةعند تقدير المسافة التي قطعتها المرآبة بالكيلومتر في إحدى الدول، فمن 

  ).4-1-2-3انظر القسم (إلثبات بيانات الوقود المباع 
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  االحتراق المتحرك :3الفصل 

  
  بارامترات أخرى

 أن يتم الحصول على معلومات الممارسة السليمة، فمن فئة رئيسية النقل البري تمثل إذا آانت انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز من
 3 و2 للتأآد من موائمة بيانات األنشطة مع معامل انبعاثات المستويات معامالت االنبعاثإضافية حول البارامترات التي تؤثر على 

  :5-2-3 أو 3-2-3ة لتطبيق المعادلة سيتطلب ذلك المزيد من بيانات األنشطة التفصيلي .القابل للتطبيق
 ؛)جميع المستويات(حسب نوع الوقود ) بالتيرا جول(آمية الوقود المستهلك 

المفترضة حسب نوع ) أو المسافة المستنتجة التي قطعتها المرآبة بالكيلومتر(بالنسبة لكل نوع وقود، يفضل حساب آمية الوقود 
 ؛)3 و2المستوى (في فئات العمر ) الخفيف أو التشغيل الشاق بالنسبة للمرآبات البريةمثل الرآاب أو التشغيل (المرآبة الممثلة 

 ).3و2المستويات ) (مثل الحفازات ثالثية األطوار(تقنية السيطرة على االنبعاثات 
 )و طريق سريعمدني أو زراعي أ(يمكن أيًضا أن يتم تجميع بيانات المسافة التي قطعتها المرآبة بالكيلومتر حسب نوع الطريق 

 .في حالة تعذر التعرف على توزيع استخدام الوقود حسب نوع المرآبة ونوع الوقود، فيمكن تقديره من أعداد المرآبات حسب النوع
   ).انظر أدناه(آما يمكن تقديره من اإلحصائيات الوطنية في حالة عدم التعرف على أعداد المرآبات حسب نوع المرآبة ونوع الوقود 

لذلك، يجب  . ما ترتبط ارتباًطا مباشًرا بموديل المرآبة وسنة صنعهابعاثات الميثان وأآسيد النتروز بتقنية المرآبة التي عادًةتتأثر ان
 أن يتم تصنيف بيانات األنشطة في مجموعات حسب تقنيات مصنع الجهاز األصلي للسيطرة 3 والمستوى 2بالنسبة لطرق المستوى 

يساعد توزيع عمر األسطول على تقسيمه من حيث األعمار  .ه المرآبات في أنواع المرآبات باألسطولعلى االنبعاثات الذي تجهز ب
وفي حالة عدم توفر التوزيع، يمكن استخدام اتجاهات تلف المرآبة لتقدير دورة حياة المرآبة وبالتالي  .وبالتالي من حيث فئات التقنية

  ).3-2-3انظر المربع (ًء على الرقم المقدم سنوًيا عدد المرآبات التي ال تزال بالخدمة، وذلك بنا
المسافة التي قطعتها المرآبة (إجمالي المسافة المقطوعة ) من خالل التقديرات أو من اإلحصائيات الوطنية(ذلك باإلضافة إلى تحديد 

بيانات المسافة التي قطعتها المرآبة في حالة عدم توفر  .، إن أمكن)3المستوى (حسب آل نوع تقنية مستخدمة في المرآبة ) بالكيلومتر
لتقدير المسافة التي قطعتها المرآبة  .بالكيلومتر، يمكن تقديرها بناًء على استهالك الوقود والقيم االقتصادية الوطنية المفترضة للوقود

ثم ضرب مجموع نوع ) لتر(جم بالكيلومتر باستخدام بيانات استخدام الوقود في النقل البري، يجب تحويل بيانات الوقود إلى وحدات ح
   ).لتر/آم(الوقود في قيمة اقتصادية افتراضية للوقود تمثل األعداد الوطنية للمرآبات بالنسبة لهذا النوع من الوقود 

 واإلحصائيات الوطنية للمسافة التي قطعتها المرآبة بالكيلومتر، يجب حساب 3وفي حالة توفر إمكانية استخدام طريقة المستوى 
وآما هو الحال  .ع استهالك الوقود المرتبط بأرقام المسافة المقطوعة هذه حسب الوقود لمقارنتها بأرقام الرصيد الوطني للطاقةوتجمي

 المزيد من التقسيمات الفرعية لكل نوع مرآبة إلى فئات غير خاضعة للسيطرة وفئات 3يفترض المستوى , 2بالنسبة لمقترب المستوى 
يجب األخذ بعين االعتبار أن االنبعاثات والمسافة المقطوعة تتغير آل عام وفًقا لعمر . ة على االنبعاثاترئيسية من تقنية السيطر

 ما تسير لمسافات أقل لكن قد ينتج عنها مستوى أآبر من انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز لكل ن المرآبات األقدم عادًةإالمرآبة، حيث 
المرآبات، خاصة في الدول النامية، للعمل بنوع مختلف من الوقود عن النوع األصلي الذي يمكن أن يتم تحويل بعض  .وحدة نشاط

   .صممت للعمل به
و تساعد برامج فحص وصيانة . ، يمكن أن يتم استنتاج بيانات األنشطة من عدد من المصادر الممكنة3 أو 2ولتطبيق طريقة المستوى 

آما يمكن  . أآثر عمًقا بالنسبة للمعدالت السنوية لتراآم عدد األميال المقطوعة سنوًياالمرآبات، إذا آانت مستخدمة، على توفير نظرة
ويمكنا ) أعداد المرآبات حسب الموديل وسنة الصنع والمنطقة(أن توفر السجالت الوطنية لتراخيص المرآبات معلومات عن األسطول 

المصادر األخرى لتطوير بيانات األنشطة تشمل  .ديد الترخيصحتى أن تسجل عدد األميال المقطوعة سنوًيا بين آل عمليتين لتج
  .سجالت بيع واستيراد وتصدير المرآبات

 .بدًال من ذلك، يمكن تقدير أرصدة المرآبات من عدد المرآبات الجديدة المستوردة والمبيعات وحسب النوع والوقود وسنة الموديل
  .يق تطبيق اتجاهات اإلهالك أو اإلهماليمكن تقدير عدد المرآبات المتبقية في الخدمة عن طر

يمكن استنتاج ذلك  .تتطلب طرق المستوى األعلى التي تشمل تقديًرا النبعاثات بدء التشغيل على البارد معرفة عدد مرات بدء التشغيل
 ما عادًة .لمروريةوهو ما يمكن الحصول عليه بشكل نموذجي من االستبيانات ا .من إجمالي المسافة المقطوعة ومتوسط طول الرحلة

  .يتم تجميع هذه البيانات لالستخدام في الدراسات المحلية أو المرورية الخاصة بتخطيط النقل
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 3-2-3 المربع
  المرآبة )إهالك( تلف اتجاهات

 المرآبة لتصحيح البيانات التي يتم الحصول عليها من إحصائيات األسطول اعتماًدا على) إهالك(يمكن استخدام اتجاهات تلف 
لوحات ترخيص السيارات، حيث تخرج السيارات األقدم من الخدمة لكن تظل مسجلة في السجالت الرسمية، وهو ما يؤدي إلى 

   .يمكن الحصول عليها بشكل تقريبي على طريق دوال جومبرتز التي تحدد الحد األقصى من عمر المرآبة .زيادة تقدير االنبعاثات
 عاًما للحصول على المعلومات الوطنية لغازات االحتباس 40أقصى لعمر المرآبات بما يعادل وفي حالة البرازيل، تم استخدام حد 

  )htm.03veicul/old_comunic/clima/br.gov.mct.www://http وMCT ،2002(الحراري 
قدمت  . الموضح في المربع، دالة إهالك المرآبةS لإلهالك الذي يأخذ شكل الحرف مع االستفادة من منحنى جومبرتز

يتم تحديد نسبة المرآبات  .هذا المنحنى وتستخدمه الوآاالت البيئية في الوقت الحالي إلجراء قوائم حصر االنبعاثات" بتروبراس"
 هي S(t)و) بالسنين(هي عمر المرآبة ) t(ن إ؛ حيث )))S) t = (exp) - exp) a + b) t عن طريق المعادلة tالعتيقة المتهالكة 

 a = 618(والمرآبات التجارية الخفيفة ) b = 0.137 وa = 798 1(1994في عام . tالجزء الخاص بالمرآبات العتيقة المهلكة 
  ). b = 0.141 و1

(Ministério da Ciencia e Tecnologia (2002), Primeiro Inventário Brasileiro De Emissões  
Antrópicas De Gases De Efeito Estufa Relatórios De Refencia Emissões De Gasses De Efeito Por 
Fontes Móveis, No Setor Eergético. Brasília, Bazil 2002)  

 

  االستيفاء 3-2-1-4

   :عند تعيين االستيفاء، يوصى بالقيام بما يلي
ة انتقال الوقود عبر الحدود الدولية في خزانات وقود المرآبات، فيجب توزيع االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في في حال •

  .النقل البري بالنسبة للدولة التي قامت فيها المرآبة بتعبئة حمولتها من الوقود
خرى المشتقة من الكتلة الحيوية واإلبالغ عنه يجب تقدير الكربون المنبعث من المواد المشبعة باألآسجين وعوامل الخلط األ •

-3للمزيد من المعلومات عن الوقود الحيوي، انظر القسم . 1بند معلومات لتفادي ازدواجية الحساب وفًقا لشروط المجلد باعتباره 
2-1-2.  

 .3-1-2-3آما يجب التأآد من موثوقية بيانات الوقود المباع عن طريق اتباع التوصيات الموضحة في القسم  •
ويجب أيًضا تحديد االنبعاثات الناتجة عن زيوت التشحيم التي تم خلطها بشكل متعمد مع الوقود المستخدم في النقل البري  •

 .4-2- 3للمزيد من المعلومات حول احتراق زيوت التشحيم، يرجى الرجوع إلى المربع  .آانبعاثات مصدر متحرك

 منحنيات اإلهالك في البرازيل
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المرآبة عمر

 

   

ي    ةالمرآبات التجارية الخفيفة المتبق
  

ة  سيارات الرآاب المتبقي

  :عادلة التاليةيفترض أن تنطبق معدالت اإلهالك على الم

S(t) = exp(-exp(a+b,t))  

 Ministério da Ciencia e: للمزيد من المعلومات اطلع على
Tecnologia (2002)  
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http://www.mct.gov.br/clima/comunic_old/veicul03.htm


  االحتراق المتحرك :3الفصل 

  4-2-3 المربع
   مرآباتال في التشحيم زيوت احتراق

نه من إيختلف مفهوم التزييت بالنسبة للمحرآات ثنائية األشواط العاملة بالغازولين عنه بالنسبة للمحرآات رباعية األشواط، حيث 
يجب تزييت محرك البنزين ثنائي األشواط باستخدام خليط من زيت . غير الممكن أن تحتوي على حوض زيت منفصل للتزييت

 وفًقا لنوع 50: 1 و33: 1 و25: 1وعادة ما تستخدم خالئط بنسب  .ئمة ووفًقا لتوصيات جهة التصنيعوبنزين التزييت بنسبة مال
   .المحرك

وبالنسبة للجيل األحدث من المحرآات ثنائية األشواط، يتم حقن زيت التزييت في البنزين مباشرة عن طريق جهاز قياس دقيق من 
آما تقوم المحرآات ثنائية األشواط األقدم أو األرخص ثمًنا باستقبال  .ركخزان منفصل وبكميات تعتمد على سرعة وحمل المح

 ما يتم تحضير هذه الخالئط عن طريق مورد الوقود ثم نقلها إلى محطة الغاز، عادًة.  من خليط الوقوداجزًءباعتباره زيت التشحيم 
في بعض الدول آانت المحرآات ثنائية األشواط  .ةنه في بعض األحيان يقوم مالك المرآبة بإضافة الزيت في محطات الخدمإإال 

نها ال تزال تتمتع بهذا القدر من األهمية في الوقت الحالي إأو ) أوروبا الغربية(ذات أهمية تاريخية آبيرة جًدا حتى عقد التسعينات 
   ).الهند وجنوب شرق أسيا(

تجميع بيانات بيجب على القائمين  .ات تشحيم أو وقوًدزيباعتباره قد يختلف تصنيف زيوت التشحيم هذه في إحصائيات الطاقة 
الحصر أن يتأآدوا من توزيع زيوت التشحيم هذه على االستخدام النهائي وحسابها بالشكل المالئم باإلضافة إلى تجنب االزدواجية 

ألخرى غير الطاقة والمواد استخدام المنتجات ا :3 من المجلد 5قارن معالجة زيوت التشحيم في الفصل (في الحساب أو اإلسقاط 
باعتباره يجب اإلبالغ عن زيوت التشحيم التي يتم خلطها مع الوقود بشكل متعمد لالستخدام في النقل البري  ).األولية للوقود

وعندما تعتمد بيانات األنشطة الخاصة  .مصدر طاقة وحساب االنبعاثات التابعة باستخدام الخطوط التوجيهية للمصدر المتحرك
حرآات ثنائية األشواط على المسافة المقطوعة بالكيلومتر، يجب أخذ زيوت التشحيم المضافة في عين االعتبار بالنسبة للجانب بالم

  . من خليط الوقوداجزًءباعتباره االقتصادي للوقود و

  متسقة زمنية متسلسالت إعداد 3-2-1-5

 أن يتم إعادة حساب الممارسة السليمةير االنبعاثات أو النماذج، فمن عند مراجعة تجميع البيانات أو إجراءات الحساب أو منهجيات تقد
قد تتطلب المتسلسالت الزمنية المتسقة فيما يتعلق بالتجميع المبدئي للبيانات الخاصة بالتكنولوجيا  .المتسلسالت الزمنية الكاملة

ت األولى باستخدام االستقراء، وربما استخدام البيانات المستخدمة في أسطول المرآبات، ويلزم في هذه الحالة استكمال بيانات السنوا
اتساق المتسلسالت الزمنية للحصول  :1 من المجلد 5تجميع بيانات الحصر الرجوع إلى الفصل بيجب على القائمين  .غير المباشرة

  .على إرشادات عامة بشأن هذه المسألة 
 في 100حساب األآسدة بنسبة (لمحدثة، بالنسبة لثاني أآسيد الكربون  امعامالت االنبعاثوحيث يحتوي هذا الفصل على العديد من 

يجب أن تأخذ  .تجميع بيانات الحصر أن يتأآدوا من اتساق المتسلسالت الزمنيةب، والميثان وأآسيد النتروز، يجب على القائمين )المائة
آما يجب أن تأخذ  .المرآبات وأنظمة الحفز المرآبة بهاالمتسلسلة الزمنية المتسقة بعين االعتبار تغير التكنولوجيا المستخدمة في 

يمكن الحفاظ على  .المتسلسلة الزمنية في عين االعتبار الزيادة التدريجية في األساطيل، وهو ما يخضع لتحكم القانون وقوى السوق
يطرة على االنبعاثات، والصيانة، وعمر االتساق باإلضافة إلى البيانات الدقيقة بشأن توزيع األسطول وفًقا لتقنية المحرك ونظام الس

بالنسبة ) VKT(في حالة عدم توفر بيانات المسافة التي قطعتها المرآبة بالكيلومتر  .تقنية السيطرة على االنبعاثات، ونوع الوقود
ق المتسلسالت الزمنية، اتسا :1 من المجلد 5للمتسلسالت الزمنية بالكامل ولكن لسنة جارية، فيجب استخدام الخطوط التوجيهية بالفصل 

 .لتحديد طريقة للتقسيم

   تقييم أوجه عدم التيقن3-2-2
 في المائة على التوالي من انبعاثات مكافئ ثاني أآسيد 1 و3-2 و97 من ثاني أآسيد الكربون وأآسيد النتروز والميثان بنسب يسهم آٌل

ت عدم التيقن في تقديرات أآسيد النتروز والميثان أعلى بكثير، إال ن حاالإوبناًء عليه، على الرغم من  .الكربون عن قطاع النقل البري
سيساعد استخدام بيانات التقدير المحلية على اإلقالل من حاالت  .ن ثاني أآسيد الكربون يمثل النسبة األآبر من انبعاثات النقل البريإ

  .عدم التيقن، خاصة فيما يتعلق بتقديرات النهوج الصعودية
  معامل االنبعاثاتعدم التيقن في 

انظر ( في المائة في حالة استخدام القيم الوطنية 2 ما يكون عدم التقين في معامل االنبعاثات الخاص بثاني أآسيد الكربون أقل من عادًة
آما ؛ 1-2-3 االفتراضية لثاني أآسيد الكربون موضحة في الجدول معامالت االنبعاث).  من فصل المقدمة من هذا المجلد4-1الجدول 

 في المائة، وذلك نتيجة لعدم التيقن في 5 و2 االفتراضية لثاني أآسيد الكربون تتراوح ما بين معامالت االنبعاثأن نسبة عدم التيقن في 
يمكن أن يؤدي استخدام خالئط الوقود، مثل الوقود الحيوي، أو استخدام الوقود المغشوش إلى زيادة نسبة عدم تيقن  .استهالك الوقود

   . في حالة عدم التيقن من ترآيب الخليطت االنبعاثمعامال
ويمكن أن ) خاصة أآسيد النتروز( عالية نسبًيا بالنسبة للميثان وأآسيد النتروز معامالت االنبعاث ما تكون نسب عدم التيقن في عادًة

  :نها تعتمد على ما يليإآما . 3-2تكون عامًال من 
 .الكبريت في الوقودومحتويات ) يشمل ذلك إمكانية غش الوقود(أوجه عدم التيقن المقترن بترآيب الوقود  •
 -أوجه عدم التيقن المقترن بعمر األسطول والخصائص األخرى لرصيد المرآبات، بما في ذلك التأثيرات العابرة للحدود  •

 ج التقنية؛الخصائص الفنية للمرآبات التي تنتمي إلى دولة أخرى والتي تستخدم الوقود يمكن أن يغطيها بند نماذ

  29-3 غازات االحتباس الحراريلحصر قوائم الوطنية ال بشأن 2006لعام  IPCCط التوجيهية لهيئة الخطو



الطاقة: 2المجلد   
   

 أوجه عدم التيقن من أنماط صيانة رصيد المرآبات؛ •
وممارسات القيادة، مثل السرعة، أو نسبة مسافة التشغيل إلى عدد ) المناخ واالنحدار(أوجه عدم التيقن من ظروف االحتراق  •

 ؛)الميثان وأآسيد النتروز(مرات بدء التشغيل على البارد، أو معامالت التحميل 
 ؛)مثل الحفاز ثالثي األطوار(قن من معدالت تطبيق تقنيات السيطرة على االنبعاثات فيما بعد االحتراق أوجه عدم التي •
 أوجه عدم التيقن من المواد المضافة لتقليل تأثير تقادم الوسائط؛ •
 ؛)أآسيد النتروز(أوجه عدم التيقن من درجات حرارة التشغيل  •
 .اس االنبعاثاتأوجه عدم التيقن من معدات االختبار ومعدات قي •

وعلى األقل  . منهامعامالت االنبعاث أن يتم تقدير عدم التيقن بناًء على الدراسات المنشورة التي تم الحصول على الممارسة السليمةمن 
 نبعاثمعامالت االيمكن مناقشة األنواع التالية من حاالت عدم التيقن من المصادر المنشورة ويجب أخذها في عين االعتبار عند تطوير 

  :الوطنية من البيانات التجريبية
 لمعامل انبعاثات المرآبات الفردية يتمثل في تغيرية القياسات وناتج عن تغيرية االنبعاثات في ظروف التشغيل هناك نطاق •

 ؛)السرعة ودرجة الحرارة(المختلفة 
 .عدم التيقن من متوسط معامالت انبعاثات المرآبات في نفس فئة المرآبة •

إلى ذلك، قد تكون عينة المرآبات التي أجريت عليها القياسات محدودة للغاية، أو حتى قد ال تكون هناك عينات من القياسات باإلضافة 
ال يمكن بأي شكل من األشكال التعرف على سلوك القيادة الواقعي من خالل دوائر اختبار القيادة،  .أآثر دقة لتمثيل األسطول الوطني

عامل االنبعاثات في الوقت الحالي باختبار انبعاثات بدء التشغيل على البارد بشكل منفصل عن انبعاثات لذلك تقوم بعض دراسات م
ن هذه التصحيحات نفسها تتطلب تجميع البيانات إالتشغيل، وهو ما قد يمكن الدول من تعيين تصحيحات خاصة بالدولة على الرغم من 

   .باستخدام أوجه عدم التيقن الخاصة بها
جيجا جول إلى / من آج:مثال(ثل أحد مصادر عدم التيقن في تحويل معامل االنبعاثات إلى وحدات موضحة لبيانات األنشطة قد يتم
ألن ذلك يتطلب فرضيات إضافية بشأن البارامترات األخرى، مثل اقتصاد الوقود، الذي توجد أيًضا أوجه لعدم التيقن خاصة ) آم/جرام
   .به

 في معامل االنبعاثات عن طريق التقسيم األوسع ألسطول المرآبات حسب التقنية وعمر المرآبة وظروف يمكن خفض نسبة عدم التيقن
   .القيادة

  عدم التيقن المقترن ببيانات األنشطة
 التيرا مثل(يتم التعبير عن بيانات األنشطة إما بوحدات الطاقة  .تمثل بيانات األنشطة المصدر الرئيسي لعدم التيقن في تقدير االنبعاثات

آيلومتر، وأرصدة المرآبة، وتوزيعات طول الرحلة، وفعاليات -طن/-أو بوحدات أخرى مختلفة األغراض، مثل الشخص) جول
  : في المائة تقريًبا ما يلي5-+/تشمل المصادر الممكنة لعدم التقين التي غالًبا ما تكون . وغيره...الوقود

 قة وتقارير البيانات؛أوجه عدم التيقن في االستبيانات الوطنية للطا •
 عمليات االنتقال عبر الحدود وغير المتفق بشأنها؛ •
 التصنيف الخاطئ لنوع الوقود؛ •
 التصنيف الخاطئ في رصيد المرآبات؛ •
 ؛)يمكن استخدام أنواع من الوقود غير مسجلة في فئات مصدر أخرى في أغراض النقل(نقص االستيفاء  •
 التحول من بيانات استهالك :مثال(موعات بيانات األنشطة إلى مجموعة أخرى عدم التقين في معامل التحويل من إحدى مج •

 ).آيلومتر أو العكس صحيح، انظر أعاله-طن/-الوقود إلى شخص
يمكن أن يساعد تقسيم بيانات األنشطة على تقليل عدم التيقن في حالة إمكانية الربط بينها وبين النتائج المنقولة من مقترب تنازلي 

   .لوقودالستخدام ا
نه إآما  .وبالنسبة لتقدير انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز، يمكن استخدام مستوى مختلف وآذلك مجموعة مختلفة من بيانات األنشطة

 أن يتم التأآد من توافق المقتربات التنازلية ومع المقتربات الصعودية وتوثيق اختالف التفسير في حالة عدم توافق الممارسة السليمةمن 
وبالنسبة لهذه الغازات، سيظل عدم التيقن في معامل االنبعاثات متحكًما وقد يظل  ).، االستيفاء4-1-2-3انظر أيضًَا القسم (لمقتربات ا

  .عدم التيقن في بيانات األنشطة هو نفسه بالنسبة لثاني أآسيد الكربون
  .أوجه عدم التيقن :3، الفصل 1ة لبيانات األنشطة في المجلد يمكن التعرف على المزيد من التوجيهات بشأن تقديرات عدم التقين بالنسب

 غازات االحتباس الحراريلحصر قوائم الوطنية ال بشأن 2006 لعام IPCC الخطوط التوجيهية لهيئة  3-30



  االحتراق المتحرك :3الفصل 

  مراقبة جودة الحصر/ ضمان3-2-3

مراقبة الجودة والتحقق /ضمان :6، الفصل 1 أن يتم إجراء اختبارات لمراقبة الجودة آما هو موضح في المجلد  الممارسة السليمةمن
كن أيًضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو موضح في آما يم .وإجراء مراجعة من الخبراء لتقديرات االنبعاثات

 الواردة في الفصل نفسه باإلضافة إلى إجراءات ضمان الجودة، خاصة في حالة استخدام طرق المستويات األعلى 2إجراءات المستوى 
مراقبة الجودة /باستخدام إجراءات ضمانن بتجميع بيانات الحصر ويوصى القائم .لتحديد االنبعاثات الصادرة من فئة المصدر هذه

  اختيار المنهجيات وتحديد الفئات الرئيسية :1 من المجلد 4الخاصة بفئات المصدر آما هي محددة في الفصل 
  . باإلضافة إلى التوجيهات المقدمة في الفصول المشار إليها، توجد إجراءات محددة مرتبطة بفئة المصدر هذه نوضحها فيما يلي

  النبعاثات باستخدام مقتربات بديلةمقارنة ا
بالنسبة النبعاثات ثاني أآسيد الكربون، يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يقوم بمقارنة التقديرات باستخدام آل من إحصائيات 

عاثات والعمل على يجب أن يتم استقصاء أي تضارب بين تقديرات االنب .الوقود وبيانات المسافة التي قطعتها المرآبة بالكيلومتر
ن مراجعة الفرضيات التالية من شأنه أن يضيق أي ثغرات إآما  .ايجب تسجيل نتائج هذه المقارنات بهدف توثيقها داخلًي .تفسيره

  :مكتشفة بين المقتربات
  استخدامات الوقود في النقل خارج الطرق أو في غير أغراض النقل؛ 
  ؛متوسط عدد الكيلومترات المقطوعة في السنة 
  آفاءة استهالك الوقود الذي تستخدمه المرآبة؛ 
  ؛وغيره...تصنيف المرآبات بحسب النوع والتقنية والعمر 
  استخدام المواد المشبعة باألآسجين والوقود الحيوي وغيرها من المواد المضافة األخرى؛ 
  إحصائيات استخدام الوقود؛ 
  .الوقود المباعة أو المستخدمةآميات  

   االنبعاثمعامالتمراجعة 
ن هذه المعامالت قابلة للتطبيق إفي حالة استخدام معامالت انبعاثات افتراضية، فيجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يتأآد من 

آما يجب مقارنة المعامالت االفتراضية بالبيانات المحلية، إن أمكن، لتوفير مؤشر أآبر لقابلية المعامالت  .نها مرتبطة بالفئاتإو
   .طبيقللت

وبالنسبة النبعاثات الميثان وأآسيد النتروز، يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يتأآد من انطباق مصدر البيانات األصلي 
الخاص بالمعامالت المحلية على الفئة ذات الصلة وأن يتأآد من إجراء اختبارات الدقة على عمليات الحصول على البيانات وعمليات 

 المعامالت االفتراضية والمعامالت المحلية لتقدير انبعاثات أآسيد النتروز، يجب عليه القائم بتجميع بيانات الحصراستخدم وإذا  .الحساب
  . عند استخدامها في الحساب3-2-3 في الجدول معامالت االنبعاثالتأآد من مراجعة 

  التحقق من بيانات األنشطة
-3يوفر القسم  . بمراجعة مصدر بيانات األنشطة للتأآد من مالئمتها للفئة وارتباطها بهايجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يقوم

آما يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يقوم قدر اإلمكان بمقارنة البيانات  . للتحقق من بيانات األنشطةالممارسة السليمة 2-1-3
يجب أيًضا على القائم بتجميع  .فة ما إن آان هناك مظهر من مظاهر عدم التوافقمع بيانات األنشطة التاريخية أو نتائج النموذج لمعر

بيانات الحصر أن يتأآد من موثوقية بيانات األنشطة فيما يتعلق بأنواع الوقود ذات التوزيع الضعيف؛ الوقود المستخدم ألغراض 
آما يجب أيًضا على القائم بتجميع بيانات . ة أو خارجهاأخرى، النقل على الطرق وخارجها، والنقل غير المشروع للوقود داخل الدول

  .الحصر أن يتجنب ازدواجية حساب المرآبات الزراعية والمستخدمة خارج الطرق المعبدة
  المراجعة الخارجية

لتقييم يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يقوم بمراجعة مستقلة وموضوعية للحسابات والفرضيات وتوثيق حصر االنبعاثات 
يجب أداء مراجعة النظراء عن طريق خبير أو أآثر ممن تتوفر لديهم الدراية بفئة المصدر وإدراك  .آفاءة برنامج مراقبة الجودة

تتضح أهمية تقدير معامالت انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز بشكل خاص فيما يقترن بها من نسبة عدم التيقن  .متطلبات الحصر
  .ت االفتراضيةالكبيرة في المعامال
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   التقارير والتوثيق3-2-4

   . أن يتم توثيق وأرشفة جميع المعلومات المطلوبة إلعداد التقديرات الوطنية لحصر االنبعاثاتالممارسة السليمةمن 
لطرق ومع ذلك، يجب أن يشمل الحصر ملخصات ل .نه من غير العملي أن يتم تضمين جميع الوثائق في التقرير الوطني للحصرإإال 

 .المستخدمة ومراجع بيانات المصادر بحيث تتسم تقديرات االنبعاثات المبلغ عنها بالشفافية ويوفر إمكانية إعادة تتبع خطوات حسابها
ينطبق ذلك بشكل خاص على النماذج الوطنية المستخدمة في تقدير االنبعاثات من النقل البري وعلى ما تم إنجازه من أعمال لتحسين 

آما يجب  . الخاصة بالتقنية بالنسبة ألآسيد النتروز والميثان، حيث توجد أهمية خاصة ألوجه عدم التيقنت االنبعاثمعامالمعرفة 
   .اإلبالغ عن هذا النوع من المعلومات لتضمينه في قاعدة بيانات عامل االنبعاثات، يشترط وضوح التوثيق

طرق على الرغم من التكتم على المعلومات الخاصة باالستخدامات العسكرية وال يرجح أن تمثل السرية مشكلة فيما يتعلق بانبعاثات ال
يوجد نوع من السرية بالنسبة لترآيب بعض المواد المضافة، لكن يعتبر ذلك هاًما فقط إذا آان يؤثر على انبعاثات غاز  .للوقود

  .االحتباس الحراري
أ، ووآالة 2005وآالة حماية البيئة  (EEA COPERTأو  MOBILE أو USEPA MOVESوفي حالة استخدام نماذج مثل نماذج 

آما يجب أيًضا . ، فيجب االحتفاظ بسجل آامل لجميع البيانات المدخلة) على التوالي2005ب، ووآالة حماية البيئة 2005حماية البيئة 
  .ها على النموذجضافة إلى التعديالت التي تم إجراؤتوثيق أي فرضيات محددة تم وضعها باإل

   جداول اإلبالغ وأوراق العمل3-2-5

ها بالنسبة خاص بالمستوى األول والتي يجب ملؤبالنسبة للمقترب القطاعي ال) المرفق األول(انظر الصحائف األربع من أوراق العمل 
  .1 من المجلد 8يمكن االطالع على جداول اإلبالغ في الفصل  .لكل فئة مصدر

 

   النقل خارج الطرق المعبدة3-3
 المرآبات واآلالت المتحرآة المستخدمة في قطاعات 1-1-3الموضحة في الجدول ) 2 ه 3 أ 1(النقل خارج الطرق المعبدة تشمل فئة 

والمنازل، وفي قطاعات أخرى مثل معدات الدعم األرضي في المطارات ) بما في ذلك التشييد والصيانة(الزراعة والحراجة والصناعة 
يوجد وصف مختصر لألنواع الشائعة من المرآبات  .لية والرافعات الشوآية وعربات الجليدوالجرارات الزراعية والمناشير اآل

والمعدات المستخدمة خارج الطرق المعبدة وأنوع المحرآات النموذجية ومخرجات الطاقة بالنسبة لكل منها، يرجى الرجوع إلى 
   .12ب2005ة متوفرة في الوآالة األمريكية لحماية البيئة، آما توجد أيًضا تجميعات قطاعي. 2005الوآالة األوروبية للبيئة لعام 

، واإلشعال )الديزل( ما تشمل أنواع المحرآات المستخدمة في المعدات المستخدمة خارج الطرق هذه محرآات اإلشعال بالضغط عادًة
  . بالغازولين، والمحرآات ثنائية األشواط، والمحرآات رباعية األشواط العاملة)بغازولين المحرآات(بالشرر 

   الموضوعات المنهجية3-3-1

يتم تقدير االنبعاثات التي تسببها المرآبات المستخدمة خارج الطرق باالعتماد على نفس المنهجيات المستخدمة بالنسبة للمصادر 
 ودليل 1996 الخطوط التوجيهية للهيئة لعاموهذه المنهجيات لم يتم تغييرها منذ نشر  .2-3المتحرآة آما هو موضح في القسم 

-2-3 الحالية تفترض األآسدة الكاملة للوقود، آما هو موضح في القسم معامالت االنبعاث، باستثناء أن 2000الممارسات السليمة لعام 
ن هذه الخطوط التوجيهية تحتوي على طريقة لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون إآما  .وذلك لالتساق مع فصل االحتراق الثابت .1-2
  . المحوالت الحفازة باستخدام اليورية، وهو ما يمثل مصدًرا لالنبعاثات لم نتناوله من قبلمن

  الطريقة اختيار 3-3-1-1

توجد ثالثة خيارات منهجية لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النتروز من االحتراق في المرآبات خارج الطرق 
توفر شجرة قرارات تقدير االنبعاثات من المرآبات المستخدمة خارج  :1-3- 3الشكل . 3 والمستوى 2 والمستوى 1المستوى  :المعبدة

تتمثل الطريقة المفضلة لتحديد انبعاثات ثاني أآسيد الكربون في استخدام استهالك  .الطرق المعبدة معياًرا الختيار الطريقة المالئمة
ومع ذلك، قد توجد بعض الصعوبات الخاصة ببيانات األنشطة نتيجة  .حدد للدولةالوقود بالنسبة لكل نوع وقود وعلى أساس ما هو م

عالوة على  .لتعدد وتنوع أنواع المعدات والمواقع وأنماط االستخدام المرتبطة بالمرآبات واآلالت المستخدمة خارج الطرق المعبدة
 .ك الوقود عن طريق المرآبات المستخدمة خارج الطرق المعبدةذلك، غالًبا ما ال يتم تجميع ونشر البيانات اإلحصائية الخاصة باستهال

                                                           
) ج(معدات التشييد؛ ) ب(المرآبات الترفيهية؛ ) أ( :وتعريفات خاصة بما يلي) SCC(يقدم المرفق باء من هذا المرجع رموز تصنيف المصدر  12

معدات الدعم ) ح(شجار؛ قطع األ) ز(المعدات التجارية؛ ) و(المعدات الزراعية؛ ) ه(معدات البساتين والحدائق؛ ) د(المعدات الصناعية؛ 
صيانة السكة الحديد، وهي مقدمة في ) ي(المعدات البحرية الترفيهية؛ ) ط(معدات التنقيب في باطن األرض أو معدات حقول النفط؛ /األرضي

 .المرفق باء



  االحتراق المتحرك :3الفصل 

ال تحتوي العديد من  .توجد طريقة فردية مقدمة لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من المحوالت الحفازة التي تستخدم اليوريةآما 
المرآبات المستخدمة خارج الطرق المعبدة على محوالت حفازة، لكن ينتظر أن يكون هناك تزايد مستمر في استخدام أجهزة السيطرة 

مثل ( لبعض فئات المرآبات المستخدمة خارج الطرق المعبدة، خاصة تلك المستخدمة في المناطق المدنية على االنبعاثات بالنسبة
وفي حالة استخدام المحوالت الحفازة التي تستخدم اليورية في  .في الدول النامية) يمعدات الدعم األرضي في المطارات أو الموان

  .قدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون ذات الصلةالمرآبات المستخدمة خارج الطرق المعبدة، فيجب ت
    :يمكن وصف الطريقة العامة لتقدير انبعاثات غاز االحتباس الحراري من مصادر الطاقة آما يلي

 1-3-3 المعادلة
 1 المستوى انبعاثات تقدير

 

( )∑ •=
j

jj EFFuelEmissions
 

   :حيث
Emissions = بالكيلوجرام( االنبعاثات.(  

Fuelj  = تيرا جول) (آما يتضح من مقدار الوقود المباع(المستهلك الوقود(  

EFj  = تيرا جول/آج(معامل االنبعاثات(  

=   j  نوع الوقود

، 1-3-3، يتم تقدير االنبعاثات باستخدام معامالت انبعاثات افتراضية خاصة بالوقود آما هو موضح في الجدول 1بالنسبة للمستوى 
   .ي الوقود، بالنسبة لكل نوع وقود، عن طريق فئة مصدر واحدة خارج الطرق المعبدةوذلك بناًء على فرض استهالك إجمال

، فيتم تقدير االنبعاثات باستخدام معامالت انبعاثات خاصة بالدولة وبنوع الوقود وآذلك تكون خاصة بنوع 2أما بالنسبة للمستوى 
 بالنسبة 2 قد ال توجد فائدة على اإلطالق من تجاوز المستوى توجد فائدة ضئيلة أو .رئيسي من المرآبات واآلالت في حالة توافرها

  .لتقديرات انبعاثات ثاني أآسيد الكربون، بشرط توفر بيانات موثوقة الستهالك الوقود

  2-3-3 المعادلة
 2المستوى انبعاثات تقدير 

( )∑ •= ijij EFFuelEmissions 

   :حيث 
Emissions  = جرامبالكيلو(االنبعاثات.(  

Fueli,j  = تيرا جول) (آما يتضح من مقدار الوقود المباع(الوقود المستهلك(  
EFi,j   = تيرا جول/آج(معامل االنبعاثات(  

i   =نوع المرآبة أو المعدة  

j   =نوع الوقود  

رامترات الخاصة بالمرآبة، مثل ، يمكن تقدير االنبعاثات، في حالة توفر البيانات، من ساعات االستخدام السنوية والب3بالنسبة للمستوى
وقد يتعذر تجميع أو نشر أو توفير هذه البيانات  . المعتمدة على استخدام الطاقةمعامالت االنبعاثالطاقة المقدرة، ومعامل الحمل، و

 مجموعة من بالتفصيل وبشكل منتظم، بالنسبة للمرآبات المستخدمة خارج الطرق المعبدة، وقد يكون من الضروري تقديرها باستخدام
   .البيانات والفرضيات
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  شجرة قرارات لتقدير االنبعاثات من المرآبات المستخدمة خارج الطرق المعبدة 1-3-3الشكل 

 

 

البداية

قم بتقدير االنبعاثات باستخدام 
 الخاصة معامالت االنبعاث

بالدولة وبيانات األنشطة 
استخدام مثل . (التفصيلية

  )النماذج

هل تتوفر بيانات 
مستوى المعدات في 

  المتناول؟

نعم 

  3المستوى : 3المربع 
 ال

قم بتجميع البيانات 
بالنسبة للمستويات 

  .األعلى

هل تتوفر بيانات واضحة 
 لمستوى التكنولوجيا؟

  قم بتقدير االنبعاثات نعم

  2المستوى : 2المربع 

 ال

امالت هل تتوفر مع
انبعاثات خاصة بالدولة؟

  نعم

 ال
  نعم

هل يعتبر النقل خارج
الطرق المعبدة فئة 

  رئيسية؟

  ال

قم بتقدير االنبعاثات باستخدام بيانات
 معامالت االنبعاثالوقود و

  .االفتراضية

  1المستوى : 1المربع 

 

لمناقشة ) دودة الخاص بالموارد المح2-1-4مع الرجوع إلى القسم (1من المجلد " اختيار المنهجيات والفئات الرئيسية "4نظر الفصل ا :مالحظة
   . واستخدام شجرات القراراتالفئات الرئيسية

  ):بالجيجا جرام(، حيث يتم تطبيق المعادلة األساسية التالية لحساب االنبعاثات 3 لمنهجية المستوى 3-3-3تعرض المعادلة 

 3-3-3 المعادلة
 3 المستوى انبعاثات تقدير

( )∑ ••••=
ij

ijijijijij EFLFPHNEmission 

  :حيث
Emission  =عاثات بالكيلوجراممقدار االنب  
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  االحتراق المتحرك :3الفصل 

Nij   =مجموعة المصدر  

Hij   = ساعات االستخدام السنوي للمرآبةI) ساعة(  

Pij   = متوسط معدل الطاقة بالنسبة للمرآبةI) آيلو وات(  
LFij   = معامل الحمل النموذجي بالنسبة للمرآبةi ) 1 و0الكسر ما بين(  
EFij   =الوقود معامل االنبعاثات المتوسط بالنسبة الستخدام j في المرآبة i) آيلو وات ساعة/آج(  

=   i  نوع المرآبة المستخدمة خارج الطرق المعبدة

=   j  نوع الوقود

 حسب المعامالت، مثل العمر أو تاريخ نشأة التقنية أو نمط االستخدام، وهو ما سيؤدي إلى زيادة دقة 3-3-3يمكن تقسيم المعادلة 
 ).2005الوآالة األوروبية للبيئة، ( لدعم التقسيم، EF وLF وP وHاالتساق من البارامترات التقديرات بشرط توفر مجموعات ذاتية 

مثل  (3توجد أدوات تفصيلية أخرى لصياغة النماذج متوفرة لتقدير االنبعاثات خارج الطرق المعبدة باستخدام منهجية المستوى 
NONROAD)  أ2005الوآالة األمريكية لحماية البيئة (وCOPERT) 2000تزياآريستوس ن .((  

االنبعاثات غير (ولتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناتجة عن استخدام المواد اإلضافية المعتمدة على اليورية في المحوالت الحفازة 
  :4-3-3، تستخدم المعادلة )المشتعلة

 4-3-3 المعادلة
  باليورية العاملة الحفازة المحوالت عن الناتجة االنبعاثات

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛••⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛•=

12
44

60
12 FactorPurityActivityEmissions 

   :حيث
Emission =  بالكيلوجرام(انبعاثات ثاني أآسيد الكربون(  

Activity =  والمستخدمة في المحوالت الحفازة) بالكيلوجرام(آتلة المواد اإلضافية المعتمدة على اليورية  

Purity factor =  إذا آان بالنسبة 100سوًما على مق(جزء اليورية المستخدم في المادة اإلضافية المعتمدة على اليورية 
  )المئوية

بتحويل ) 44/12( إلى الكربون، بينما يقوم المعامل ((CO(NH2)2))باحتجاز التحويل المتكافئ من اليورية ) 12/60(يقوم المعامل 
  .الكربون إلى ثاني أآسيد آربون

  االنبعاث معامالت اختيار 3-3-1-2

وذلك بغض النظر عما إذا آان  .ل محتوى الكربون في الوقود إلى ثاني أآسيد آربونتفترض معامالت انبعاثات الكربون أآسدة آ
   .الكربون ينبعث مبدئًيا آثاني أآسيد آربون أو أول أآسيد آربون أو مادة عضوية متطايرة غير الميثان أو آعنصر جزيئي

وقد يرغب القائم بتجميع بيانات الحصر في . 3 و2ستوىيجب استخدام القيمة الحرارية الصافية ومعامل انبعاثات الكربون بالنسبة للم
، مع االنتباه إلى أن القائمين بتجميع معامالت االنبعاثأو قاعدة بيانات معامل االنبعاثات فيما يتعلق ب CORINAIR 2004 الرجوع إلى

دة بيانات معامل االنبعاثات للظروف  المأخوذة من قاعمعامالت االنبعاثن عن التأآد من مالئمة وولئ هم المسنبيانات الحصر يظلو
   .الوطنية

؛ حيث توجد المزيد من المعلومات حول تصميم نموذج 3 للحصول على مثال على مقترب المستوى1-3-3يرجى الرجوع إلى المربع 
  .ية المعطاة الوطنمعامالت االنبعاث باستخدام البيانات الخاصة بالدولة باإلضافة إلى النموذج لتعزيز NONROADاالنبعاثات 

 معامالت االنبعاث االفتراضية لثاني أآسيد الكربون ونطاقات عدم التيقن الخاصة بها ومعامالت االنبعاث 1-3-3يقدم الجدول 
ولتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون، يتوفر أيًضا للقائمين بتجميع بيانات . 1االفتراضية للميثان وأآسيد النتروز بالنسبة للمستوى 

 المعتمدة على استهالك الوقود الخاص بالدولة عن طريق المرآبات المستخدمة خارج الطرق معامالت االنبعاث خيار استخدام الحصر
   .المعبدة
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الطاقة: 2المجلد   
   

 1-3-3 الجدول
 )أ(المعبدة الطرق خارج المتحرآة واآلالت للمصادر االفتراضية االنبعاث معامالت

 )ج(أآسيد النتروز ثاني أآسيد الكربون )ب(الميثان 

مصدر 
متحرك 

خارج الطرق 
 المعبدة

افتراضي 
تيرا /آج(

 )جول

افتراضي 
تيرا /آج(

 )جول

افتراضي 
تيرا /آج(

 )جول

الحد  
 األدنى

الحد 
 األعلى

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

الحد 
 األدنى

الحد
 األعلى

 الديزل
74 100 الزراعة   600 72  800 74  4.15 1.67 10.4 28.6 14.3 85.8 
74 100  الحراجة   600 72  800 74  4.15 1.67 10.4 28.6 14.3 85.8 
74 100 الصناعة   600 72  800 74  4.15 1.67 10.4 28.6 14.3 85.8 
74 100  المنازل   600 72  800 74  4.15 1.67 10.4 28.6 14.3 85.8 

 بنزين المحرآات رباعية األشواط
69 300 الزراعة  500 67  000 73  80 32 200 2 1 6 
69 300 الحراجة  500 67  000 73        
69 300 الصناعة  500 67  000 73  50 20 125 2 1 6 
69 300 المنازل  500 67  000 73  120 48 300 2 1 6 

 بنزين المحرآات ثنائية األشواط
69 300 الزراعة  500 67  000 73  140 56 350 0.4 0.2 1.2 
69 300 الحراجة  500 67  000 73  170 68 425 0.4 0.2 1.2 
69 300 الصناعة  500 67  000 73  130 52 325 0.4 0.2 1.2 
69 300 المنازل  500 67  000 73  180 72 450 0.4 0.2 1.2 
  .2005الوآالة األوروبية للبيئة  :المصدر
  .تمثل قيم معامل انبعاثات ثاني أآسيد الكربون محتوى الكربون بالكامل :مالحظة

بالنسبة للغازولين، وفي حالة عدم تمييز  . هي بناًء على المصادر واآلالت األوروبية المتحرآة المستخدمة خارج الطرق المعبدة1-3-3البيانات المقدمة في الجدول  أ
  استهالك الوقود حسب القطاع، فيمكن الحصول على القيم االفتراضية وفًقا للظروف الوطنية، مثل سيادة قطاع معين أو المعادلة حسب النشاط

  .فاقد اليومي والناتج عن النقع وفاقد التشغيليشمل ذلك ال ب
قد توجد بعض االستثناءات في المرآبات المستخدمة خارج (ال تحتوي المرآبات المستخدمة خارج الطرق المعبدة بشكل عام على وسائط للسيطرة على االنبعاثات  ج

تقوم الوسائط المشغلة بشكل مالئم بتحويل أآاسيد ).  المدنيةي المطارات والموانالطرق المعبدة في المناطق المدنية، مثل معدات الدعم األرضي المستخدمة في
ومع ذلك، يتسبب تعريض الوسائط ألنواع الوقود ذات المحتوى العالي من الكبريت أو الرصاص، حتى  النيتروجين إلى أآسيد نتروز والميثان إلى ثاني أآسيد آربون

 . إذا آان ذلك مالئًمامعامالت االنبعاثيجب أخذ هذا التأثير في عين االعتبار عند تصحيح  ).2003والش، (م لو لمرة واحدة، إلى إحداث التلف الدائ

  األنشطة بيانات اختيار 3-3-1-3
غالًبا ما تتوفر بيانات األنشطة التنازلية الشاملة بشأن المرآبات المستخدمة خارج الطرق المعبدة، وإذا آان األمر آذلك فمن الضروري 

تتم مناقشة تصميم  .استخدام االستبيانات اإلحصائية لتقدير نسبة وقود النقل الذي تستهلكه المرآبات المستخدمة خارج الطرق المعبدة
، آما يجب أن تكون االستبيانات مالئمة لمستوى التقسيم المشار إليه في )مقتربات تجميع البيانات (1 من المجلد 2االستبيان في الفصل 

بالنسبة لمقترب  . لالستفادة من بيانات معامل االنبعاثات االفتراضي، وللمزيد من التفاصيل بالنسبة للمستويات األعلى1-3-3الجدول 
 1-3-3يقدم المربع  .، تتوافر أدوات صياغة النماذج لتقدير آمية الوقود المستهلك عن طريق آل فئة فرعية للمعدات3المستوى 

آما يمكن تطوير هذا النموذج حتى يشمل  .)خارج الطرق المعبدة (NONROADذج االنبعاثات معلومات إضافية حول استخدام نمو
   ). للتعرف على التجربة الكندية2-3-3انظر المربع (التعديالت الخاصة بالدولة 
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  االحتراق المتحرك :3الفصل 

 1-3-3 المربع
  )البيئة لحماية األمريكية الوآالة( المعبدة الطرق غير من االنبعاثات نموذج

NONROAD 2005نموذج رياضي قامت بتطويره الوآالة األمريكية لحماية البيئة ويمكن استخدامه لتقدير والتنبؤ  هو 
يمكن الوصول إلى النموذج نفسه وجميع  ).خارج الطرق المعبدة(باالنبعاثات الناتجة عن قطاعات النقل على غير الطرق المعبدة 

يقوم ). http://www.epa.gov/otaq/nonrdmdl.htm(ة البيئة وثائق الدعم المتاحة على موقع الشبكة الخاص بوآالة حماي
، وأول أآسيد الكربون )NOX(، وأآاسيد النيتروجين )HC(الهيدروآربونات  :هذا النموذج بتقدير االنبعاثات بالنسبة غازات عادم

)CO( وثاني أآسيد الكربون ،)CO2( وأآاسيد الكبريت ،)SOX( والعناصر الجزيئية ،)PM.( لمستخدم بالتحديد من بين يقوم ا
، وإجمالي الغازات العضوية )THC( وهي إجمالي الهيدروآربونات –خمسة أنواع مختلفة من الهيدروآربونات لإلبالغ 

)TOG( والغازات العضوية غير الميثان ،)NMOG( والهيدروآربونات األخرى غير الميثان ،)NMHC( والمرآبات ،
   ).VOC(العضوية المتطايرة 

، يمكن استخدام هذا النموذج لتقدير االنبعاثات بشكل صعودي من المصادر المحددة باستخدام بارامترات خاصة بالمعدة عموًما
الحمل بالنسبة (معامل الحمل ) 4(؛ )حصان(معدالت الطاقة ) 3(ساعات االستخدام السنوي؛ ) 2(عدد المحرآات؛ ) 1( :مثل

ستقوم الدالة بحساب  ).ساعة-الوقود المستهلك لكل حصان(وقود الخاص بالفرامل استهالك ال) 5(، و)المئوية أو دورة التشغيل
وبالتالي يمكن تطبيق معامالت انبعاثات القطاع الفرعي الخاصة  .مقدار الوقود المستهلك عن طريق آل فئة فرعية من المعدات

 تجاه البارامترات التي وقع عليها االختيار، لكن يمكن يتميز هذا النموذج بالحساسية .بالتقنية أو الوقود إلخراج تقدير االنبعاثات
   .استخدامه لتوزيع االنبعاثات المقدرة باستخدام مقترب تنازلي

من غير المعتاد بالنسبة للمقترب الصعودي الذي يستخدم هذا النموذج أن ينحرف عن النتيجة التنازلية المشابهة باستخدام المعامل 
على المستخدمين بمراجعة التوثيق الخاص بالمجاالت التي تم سد هذه الثغرات بها من خالل ، لذلك يتم التنبيه %)100(2

التقنية بالنسبة للمجال الذي /بناًء عليه يجب على المستخدمين أن يتفهموا لعدد وترآيب الوقود .التصحيح الدقيق لمدخالتهم الخاصة
مسويات الصناعة الوطنية؛ وسجالت االستيراد  : على ما يليومع ذلك، يمكن وضع التصحيحات المالئمة بناًء .يتم تقييمه

تميل دوال اإلهالك إلى تحديد معدل إهمال المعدة ويمكن أن تساعد في توضيح  .والتصدير؛ ودورة الحياة المقدرة ودوال اإلهالك
   ). في هذا المجلد2-3 من القسم 3-2-3انظر المربع (األعداد الحالية بناًء على قوائم الحصر التاريخية للمعدة 

  االستيفاء 3-3-1-4
آما يجب أن يتبع إثبات استهالك الوقود المبادئ المحددة  .يجب تجنب االزدواجية في بيانات أنشطة النقل على الطرق المعبدة وخارجها

يجب تضمين  .بدةيتم حساب زيوت التشحيم بناًء على استخدامها في المرآبات المستخدمة خارج الطرق المع .3-1-2-3في القسم 
االستخدامات األخرى لزيوت التشحيم تتم  .1زيوت التشحيم المخلوطة مع غازولين المحرآات والمحترقة مع بيانات استهالك الوقود 

  )5العمليات الصناعية واستعمال المنتجات بالفصل  :3تغطيتها في المجلد 
وقود الحيوي والمواد المشبعة باألآسجين وبعض عوامل الخلط األخرى، يجب تقدير آميات الكربون الناتجة من الكتلة الحيوية، مثل ال

بند معلومات لتجنب الحساب المزدوج، حيث تم تناول هذه االنبعاثات بالفعل في قطاع الزراعة باعتبارها بشكل منفصل، واإلبالغ عنها 
  .والحراجة واستعماالت األرض األخرى

  متسقة زمنية متسلسالت إعداد 3-3-1-5
وفي حالة تعذر  .باستخدام نفس الطريق بالنسبة لكل األعوام) مثل استخدام الوقود( أن يتم اختيار بيانات األنشطة الممارسة السليمةمن 

إذا لم يمكن تجميع بيانات األنشطة بالنسبة لسنة  . للتحقق من اتساق الطرق المستخدمةذلك، يجب أن يتطابق تجميع البيانات بشكل آاٍف
، فقد يكون من المالئم استقراء البيانات بأثر رجعي باستخدام اتجاهات سجالت بيانات األنشطة ) على سبيل المثال1990(األساس 
  . األخرى

وفي حالة عدم إعداد معامالت انبعاثات خاصة بالتقنية، فمن  .سوف تعتمد انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز على نوع وتقنية المحرك
  . الخاصة بالوقود بالنسبة لجميع األعواممعامالت االنبعاثم استخدام نفس مجموعة  أن يتالممارسة السليمة

سيكون من السهل بالنسبة لتقديرات االنبعاثات أن توضح أنشطة التخفيف التي تؤدي إلى تغيرات في االستهالك العام للوقود في حالة 
 باستخدام معامالت االنبعاثخيارات التخفيف التي تؤثر على ومع ذلك، يمكن فقط احتجاز . تجميع بيانات أنشطة الوقود الفعلية

يجب توثيق التغيرات التي  . الخاصة بالمحرك أو عن طريق وضع فرضيات تكنولوجيا السيطرة على االنبعاثاتمعامالت االنبعاث
   . بمرور الوقت بالشكل المالئممعامالت االنبعاثطرأ على 

اتساق  (5، الفصل 1ثات سنة األساس والتأآيد على اتساق المتسلسالت الزمنية، انظر المجلد للمزيد من المعلومات حول تحديد انبعا
  ).المتسلسالت الزمنية

 

  37-3 غازات االحتباس الحراريلحصر قوائم الوطنية ال بشأن 2006لعام  IPCCط التوجيهية لهيئة الخطو



الطاقة: 2المجلد   
   

 2-3-3 المربع
  المعبدة الطرق غير من االنبعاثات نموذج مع الكندية التجربة

  : الوطنيةمعامالت االنبعاثاستخدام النموذج لتعزيز 

مبدئًيا على بيانات خاصة بالواليات المتحدة، لكن يمكن )  من غير الطرق المعبدةاالنبعاثات (NONROADيحتوي نموذج 
قد يرغب  .تخصيصها بالنسبة إلقليم أو طرف معين عن طريق تصحيح بارامترات المدخالت المفترضة لمالئمة األوضاع المحلية

 .حدة األمريكية لمضاهاة المناخ الموسمي بشكل أفضلاألطراف في تعيين اإلقليم الخاص بهم بشكل مشابه ألحد أقاليم الواليات المت
 مسبق NONROADوهكذا فإن نموذج  .خرآومع ذلك، يمكن أيًضا أن يكون نظام درجة الحرارة المعين مدخًال في أي مكان 

   .التحميل مع الفرضيات المحلية للواليات المتحدة األمريكية، وهو ما يسمح لعناصره بالتحقق منه على الفور

ت آندا في تصحيح هذا النموذج بالبدء في دراسات وطنية لتقييم أعداد المحرآات المحددة بالدولة، والتقنيات المتاحة، بدأ
من شأن هذه المعلومات الجديدة أن و. الخاصة باإلقليم الكندي على نحو أفضل) BSFC(ومعامالت الحمل وقيم استهالك الوقود 
اصة بكندا وبالتالي عدم تبديل خوارزميات البرنامج الرئيسي لوآالة حماية البيئة، لكن تساعد على سهولة إعداد ملفات إدخال خ

ومن خالل تقديم بيانات  .السماح باالستغالل الكامل لنقاط القوة في البرامج عن طريق توفير تعريفات تشغيل وأعداد أآثر مالئمة
حصائيات الوطنية الستهالك الوقود للتوصل إلى تقدير انبعاثات مدخالت أقل من حيث عدم التيقن، يمكن استخدام النموذج مع اإل

 بنية مشابهة ومعامالت تشغيل خاصة به أآثر يوعند استخدامه مع نموذج لالستخدام خارج الطرق المعبدة ذ .معقول ومفصل
 إجمالي مبيعات الوقود الستهالك الوقود على" ظاهري"وضوًحا، يمكن إجراء القياس على التقدير باستخدام نهج صعودي مكتمل 

 الخاصة بالدولة بالنسبة الستهالك معامالت االنبعاثاستخدمت الدولة مفهوم صياغة النماذج هذا للمساعدة على تحسين  .الوطنية
 :يتم تقدير إجمالي الوقود المستهلك حسب نوع الوقود بالنسبة لقطاعات المعدات المجمعة جيًدا  آما.الوقود خارج الطرق المعبدة

الزراعة والحراجة والصناعة والمنازل والفئات الفرعية ) 2( محرآات الدورة الرباعية؛ في مقابلمحرآات الدورة الثنائية ) 1(
وبمجرد اإلبالغ عن إجمالي آمية  ).اإلشعال بالشرر في مقابل اإلشعال بالضغط(الغازولين في مقابل الديزل ) 3(الترفيهية؛ 

فًقا لهذه المصفوفة، يتم إعداد معامل انبعاثات مرآب بناًء على المتوسطات المرجحة للقطاعات الوقود المستهلك في النموذج و
سوف تسهم نسب الدورة الثنائية في مقابل الدورة الرباعية في متوسط معامل  . الخاصة بهامعامالت االنبعاثالفرعية المساهمة و

نه لم إوحيث  .نه يتم تحديد معامل انبعاثات الديزل بشكل مباشرإي حين انبعاثات الغازولين من االستخدام خارج الطرق المعبدة، ف
 التي تمثل معظم غازات احتماالت االحترار الحراري في أمريكا الشمالية في الوقت الحالي معامالت االنبعاثيتم بحث وتوثيق 

قابلة للتطبيق بالنسبة لقطاعات المعدات  الCORINAIRعلى النحو المالئم، فقد استفادت آندا تاريخًيا من معامالت انبعاثات 
وجه غير أتساعد أوجه الشبه بين التقنيات األقدم في أوروبا وأمريكا الشمالية على تحقيق هذا االنتفاع دون وجود . المجمعة هذه

  .عقالنية من عدم التيقن

   تقدير أوجه عدم التيقن3-3-2
صادر المستخدمة خارج الطرق المعبدة أقل بكثير من تلك الناتجة عن النقل على عادة ما تكون انبعاثات غاز االحتباس الحراري من الم

الطرق المعبدة، لكن تتميز أنشطة هذه الفئة بالتنوع وهي مرتبطة آذلك بأوجه عدم التيقن األعلى بسبب عدم التيقن الزائد في بيانات 
  .األنشطة

وًعا عنه بالنسبة للنقل على الطرق المعبدة، وهو ما قد يؤدي إلى وجود قدر ن أنواع المعدات وظروف التشغيل الخاصة بها أآثر تنإآما 
ومع ذلك، يمكن أن يعتمد تقدير عدم التيقن إلى حد بعيد  . وآذلك إلى مستوى أآبر من عدم التيقنمعامالت االنبعاثر في يأآبر من التغي

آما يمكن أن يتعذر تشغيل أجهزة السيطرة  .2-1-2-3حة بالقسم على بيانات األنشطة، لذلك فمن المعقول افتراض موائمة القيم الموض
 ).آما هو الحال عن التعرض ألنواع من الوقود بها نسبة زائدة من الكبريت(على االنبعاثات، إذا آانت مزودة، نتيجة لتعطل الحفاز 

اق، مثل الوقود والتكنولوجيا الخاصة بالمحرك وهكذا فإن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون والميثان مرتبطة بالمعامالت الخاصة باالحتر
  .بدرجة أآبر من ارتباطها بأنظمة السيطرة على االنبعاثات

  األنشطة ببيانات المقترن التيقن عدم 3-3-2-1
خدام يمكن تحديد أوجه عدم التيقن في بيانات األنشطة من خالل دقة االستبيانات أو النماذج الصعودية التي تبنى عليها تقديرات است

، وهو ) للتعرف على التصنيف االفتراضي1-3-3انظر الجدول (الوقود حسب المصدر المستخدم خارج الطرق المعبدة ونوع الوقود 
 ما لم يكن هناك دليل من تصميم 2ما يحدث في حاالت محدودة للغاية، لكن من الممكن جًدا وجود أوجه لعدم التيقن بالنسبة للمعامل 

   .حةاالستبيان على عدم ص

  )QA/QC(مراقبة جودة الحصر / ضمان3-3-3
، باإلضافة إلى المراجعة الخاصة 1 من المجلد 6 إجراء اختبارات مراقبة الجودة، آما هو موضح في الفصل الممارسة السليمةإن من 

   .بالخبراء لتقديرات االنبعاثات، زائد اختبارات إضافية أخرى في حالة استخدام طرق المستوى األعلى
  . إلضافة إلى التوجيهات الموضحة أعاله، توجد إجراءات محددة مرتبطة بفئة المصدر هذه نوضحها فيما يليوبا
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  االحتراق المتحرك :3الفصل 

  معامالت االنبعاثمراجعة 
يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يتأآد من توافق مصدر البيانات األصلي الخاص بالمعامالت الوطنية بالنسبة لكل فئة ومن 

وفي حالة استخدام معامالت االفتراضية، فيجب على القائم بتجميع بيانات الحصر  .لدقة على تجميع وحساب البياناتإجراء اختبارات ا
آما يجب مقارنة المعامالت االفتراضية مع المعامالت الوطنية، إن أمكن،  .أن هذه المعامالت قابلة للتطبيق وأنها مرتبطة بالفئات

  .ت للتطبيقلتوفير مؤشر أآبر لقابلية المعامال
  التحقق من بيانات األنشطة

آما يجب مقارنة البيانات ببيانات األنشطة التاريخية أو نتائج  .يجب مراجعة مصدر بيانات األنشطة للتأآد من تحقق الموائمة واالرتباط
انات االستبيانات، يجب أن وفي حالة استخدام بي .النموذج، إن أمكن، لمعرفة على ما إذا آان هناك أي مظهر من مظاهر عدم التوافق

وباإلضافة إلى ذلك يجب  .يكون مجموع استخدام الوقود على الطرق المعبدة وخارجها متسًقا مع إجمالي الوقود المستخدم في الدولة
  .4-1-3-3إجراء تقييم استيفاء آما هو موضح في القسم 

  المراجعة الخارجية
ا قائمتي تداء مراجعة مستقلة وموضوعية للحسابات أو الفرضيات أو التوثيق أو آليجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يقوم بأ

يجب أداء مراجعة النظراء عن طريق خبير أو أآثر ممن تتوفر لديهم الدراية بفئة  .حصر االنبعاثات لتقييم آفاءة برنامج مراقبة الجودة
  .المصدر وإدراك متطلبات الحصر الوطني لغاز االحتباس الحراري

   التقارير والتوثيق3-3-4
 أن يتم توثيق وأرشفة جميع المعلومات المطلوبة إلعداد التقديرات الوطنية لحصر االنبعاثات آما هو موضح في الممارسة السليمةمن 

  .1 من المجلد 8الفصل 
مل الحصر ملخصات للطرق ومع ذلك، يجب أن يش .نه من غير العملي أن يتم تضمين جميع الوثائق في التقرير الوطني للحصرإإال 

  .المستخدمة ومراجع بيانات المصادر بحيث تتسم تقديرات االنبعاثات المبلغ عنها بالشفافية ويوفر إمكانية إعادة تتبع خطوات حسابها
  .نوضح فيما يلي بعض األمثلة على الموضوعات المحددة للتوثيق واإلبالغ ذات الصلة بفئة المصدر هذه

  : أن يتم تقديم ما يليالممارسة السليمةغ عن االنبعاثات، فمن وباإلضافة إلى اإلبال
 مصدر الوقود والبيانات األخرى؛ •
  المستخدمة والمراجع ذات الصلة بها؛معامالت االنبعاث •
 . هما مًعا، تجاه التغيرات في البيانات والفرضيات المدخلةيتحليل عدم تيقن أو حساسية النتائج، أو آل •
 ، أينما استخدم الختيار بيانات األنشطةأساس تصميم االستبيان •
 مراجع للنماذج المستخدمة في إجراء التقييمات •

   جداول اإلبالغ وأوراق العمل3-3-5
خاص بالمستوى األول والتي يجب بالنسبة للمقترب القطاعي ال) المرفق األول(انظر الصحائف الجدولية األربع من أوراق العمل 

  .1 من المجلد 8يمكن االطالع على جداول اإلبالغ في الفصل  .ها بالنسبة لكل فئة مصدرملؤ
 

   السكة الحديد3-4
قاطرات تعمل بالديزل أو قاطرات تعمل بالكهرباء أو أو قاطرات تعمل  :تنقسم قاطرات السكة الحديد بشكل عام إلى ثالثة أنواع

ل باإلضافة إلى منوب أو مولد إلنتاج الكهرباء المطلوبة تستخدم القاطرات التي تعمل بالديزل بشكل عام محرآات الديز حيث .بالبخار
   .لتزويد محرآات الجر الخاصة بها بالطاقة

 . قاطرات اإلغالق أو المناورة، وعربات القضبان، وقاطرات الجر-آما تنقسم القاطرات التي تعمل بالديزل إلى ثالث فئات رئيسية 
بينما تستخدم عربات .  آيلووات تقريًبا2000 إلى 200زل بمخرجات طاقة من بالنسبة لقاطرات اإلغالق، فهي مزودة بمحرآات دي

 150وهي مزودة بمحرآات ديزل بمخرجات طاقة من  .القضبان للجر على القضبان لمسافات قصيرة، مثل النقل المدني أو شبه المدني
وهي .  بالنسبة لكل من البضائع والرآاب–ات طويلة بينما تستخدم قاطرات الجر للجر على القضبان لمساف.  آيلووات تقريًبا1000إلى 

   )2005الوآالة األوروبية للبيئة ( آيلووات تقريًبا 4000 إلى 400مزودة بمحرك ديزل بمخرجات طاقة من 
 االنبعاثات نتناول .يتم تزويد القاطرات العاملة بالكهرباء بنوع الكهرباء المولدة في مصانع الطاقة الثابتة وآذلك من المصادر األخرى

  .ذات الصلة بهذه األنشطة في فصل االحتراق الثابت من هذا المجلد
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الطاقة: 2المجلد   
   

تستخدم القاطرات العاملة بالبخار بشكل عام في الوقت الحالي في عمليات محلية محدودة للغاية، خاصة فيما يتعلق بعوامل الجذب 
ومع ذلك، ظل استخدام الفحم قائًما في عدد آبير من  .ة للغايةالسياحي، وتعتبر نسبة إسهامها في انبعاثات غاز االحتباس الحراري ضئيل

وألغراض االستيفاء، يجب تقدير انبعاثات هذه األنواع من القاطرات باستخدام مقترب  .القاطرات في بعض الدول حتى عقد التسعينات
  .مشابه لذلك الخاص بمراجل البخار التقليدية التي تناولناها في فصل االحتراق الثابت

   الموضوعات المنهجية3-4-1
أي تغيير جوهري منذ نشر ) 1-1-4-3القسم (لم تشهد منهجيات تقدير انبعاثات غاز االحتباس الحراري من مرآبات السكة الحديد 

ومع ذلك، ومن أجل االتساق مع فصل االحتراق الثابت،  .2000دليل الممارسات السليمة لعام و1996الخطوط التوجيهية للهيئة لعام 
ن هذا الفصل يغطي إآما  .يتم تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون في الوقت الحالي على أساس المحتوى الكامل للكربون في الوقود

 . فيما يتعلق بإعداد تقديرات غازات االحتباس الحراري المباشرة، ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النتروزالممارسة السليمة
لسالئف، أو غازات االحتباس الحراري غير المباشرة التي تشمل أول أآسيد الكربون والمواد العضوية المتطايرة وبالنسبة لغازات ا

  .للتعرف على المصادر المتحرآة األخرى) Corinair/EMEP) EEA ،2005غير الميثان وأآاسيد النتروز، يرجى الرجوع إلى دليل 

  الطريقة اختيار 3-4-1-1
توضح شجرات د؛ حيث  خيارات منهجية لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النتروز من السكة الحديةتوجد ثالث

   . معايير تحديد المنهجية2-4- 3 والشكل 1-4-3القرارات في الشكل 

  شجرة قرارات تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من السكة الحديد 1-4-3الشكل 

 

 

  البداية

هل تتوفر البيانات 
الخاصة بالدولة حول 
محتويات الكربون في 

  الوقود؟

احسب االنبعاثات باستخدام 
  1-4- 3المعادلة 

  نعم

  2المستوى : 1المربع 

  ال

قم بتجميع البيانات الخاصة 
بالدولة حول محتويات 
  .الكربون في الوقود

فئة هل هذه الفئة هي 
  ؟رئيسية

  نعم

  ال

احسب االنبعاثات باستخدام المعادلة 
. االفتراضيةمعامالت االنبعاثو 3.4.1

  1المستوى : 2المربع 

 

لمناقشة )  الخاص بالموارد المحدودة2-1-4مع الرجوع إلى القسم (1من المجلد " اختيار المنهجيات والفئات الرئيسية "4نظر الفصل ا :مالحظة
   . واستخدام شجرات القراراتالفئات الرئيسية
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  االحتراق المتحرك :3الفصل 

  حديدشجرة قرارات تقدير انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز من السكة ال 2-4-3الشكل 

 

 

  البداية

هل تتوفر البيانات 
الخاصة بالدولة حول 
محتويات الكربون في 

  الوقود؟

احسب االنبعاثات باستخدام 
 1-4-3المعادلة

  نعم

  2المستوى : 1المربع 

  ال

قم بتجميع البيانات الخاصة 
حتويات بالدولة حول م

  .الكربون في الوقود
فئة هل هذه الفئة هي   نعم

  ؟رئيسية

  ال

3.4.1احسب االنبعاثات باستخدام المعادلة 
  . االفتراضيةمعامالت االنبعاثو

  1المستوى : 2المربع 

 

لمناقشة )  الخاص بالموارد المحدودة2-1-4مع الرجوع إلى القسم (1من المجلد " اختيار المنهجيات والفئات الرئيسية "4نظر الفصل  ا:مالحظة
   . واستخدام شجرات القراراتالفئات الرئيسية

  :ساسيةتعتبر المستويات الثالثة لتقدير المنهجيات متغيرات لنفس المعادلة األ

 1-4-3 المعادلة
 القاطرات النبعاثات العامة الطريقة

( )∑ •=
j

jj EFFuelEmissions 

   :حيث
Emissions  = بالكيلوجرام(االنبعاثات.(  

Fuel j  =مقدار االستهالك من الوقودj )تيرا جول) (آما يتضح من مقدار الوقود المباع(  
=   EF j  )تيرا جول/آج (jمعامل االنبعاثات الخاص بالوقود

=   j  نوع الوقود

، 1-4-3، يتم تقدير االنبعاثات باستخدام معامالت انبعاثات افتراضية خاصة بالوقود آما هو موضح في الجدول 1بالنسبة للمستوى 
وبالنسبة لثاني أآسيد  .وذلك بناًء على فرض استهالك إجمالي الوقود، بالنسبة لكل نوع وقود، عن طريق نوع معين من القاطرات

توجد  . مرة أخرى مع البيانات الخاصة بالدولة فيما يتعلق بمحتوى الكربون في الوقود1-4-3 المعادلة 2، يستخدم المستوى الكربون
   . في تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون2فائدة ضئيلة أو قد ال توجد فائدة على اإلطالق من تجاوز المستوى 

سيد النتروز، يتم تقدير االنبعاثات باستخدام معامالت انبعاثات خاصة بالدولة وبالوقود في  بالنسبة للميثان وأآ2وفيما يتعلق بالمستوى 
  .، إن وجدت، يجب أن تكون خاصة بنوع التكنولوجيا التي تستخدمها القاطرةمعامالت االنبعاثآما أن . 2-4-3المعادلة 
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الطاقة: 2المجلد   
   

  2-4-3 المعادلة
  القاطرات من لنتروزا وأآسيد الميثان بانبعاثات الخاصة 2المستوى طريقة

( )∑ •=
i

ii EFFuelEmissions 

   :حيث
Emissions  = بالكيلوجرام(االنبعاثات.(  

Fueli  = آما يتضح من آمية الوقود المباعة(الوقود المستهلك ( عن طريق قاطرة من النوعi,) تيرا جول(  
EFi   = معامل االنبعاثات الخاص بنوع القاطرةi) تيرا جول/آج(  

i   =نوع القاطرة  

، في حالة توفر البيانات، أسلوب أآثر تفصيًال لصياغة النماذج بالنسبة الستخدام آل نوع من المحرآات 3ستخدم طرق المستوى ت
تشمل البيانات المطلوبة استهالك الوقود الذي  . على الحملمعامالت االنبعاثوالقطارات، وهو ما سيؤثر على االنبعاثات حيث ستعتمد 

والمسافة التي يقطعها ) مثل شحن البضائع، أو ما بين المدن، أو فيما بين األقاليم( وفًقا للرحلة النموذجية يمكن تقسيمه بشكل أآبر
مثل انبعاثات ملوثات الهواء التي تعتمد على (آما يمكن تجميع هذا النوع من البيانات الستخدامه في أغراض أخرى  .القطار بالكيلومتر

  ).إدارة السكة الحديدالسرعة والموقع الجغرافي، أو من 
تعتمد بشكل أساسي على طريقة الوآالة األمريكية لحماية البيئة ) 3المستوى ( هي مثاًال على منهجية أآثر تفصيًال 3-4-3المعادلة 

النبعاثات يستخدم ذلك الصيغة األساسية الحالية لحساب ا ).الوآالة األمريكية لحماية البيئة أ، ب(لتقدير انبعاثات النقل خارج الطرق 
  ):جيجا جرام(

  3-4-3 المعادلة
  القاطرات من النتروز وأآسيد الميثان بانبعاثات الخاصة الطريقة على 3المستوى من مثال

( )∑ ••••=
i

iiiii EFLFPHNEmission 

  :حيث
Emission  = بالكيلوجرام( انبعاثات الميثان أو أآسيد النتروز(  

Ni   = عدد القاطرات من النوعi  

Hi   =م السنوي للقاطرة ساعات االستخداi) ساعة(  
Pi   = متوسط معدل الطاقة بالنسبة للقاطرةi) آيلو وات(  

LFi   = معامل الحمل النموذجي بالنسبة للقاطرةi)  1 و0الكسر ما بين(  
EFi   = متوسط معامل االنبعاثات لالستخدام مع القاطرةi) آيلو وات ساعة/آج(  

=   i  نوع القاطرة ونوع الرحلة

الوآالة ( بحسب العمر وفًقا لنمط االستخدام H في هذه المنهجية إلى أقسام فرعية، مثل تقسيم EF وLF وP وH البارامترات يمكن تقسيم
يوجد عدد من األدوات التفصيلية لصياغة النماذج متاحة لتقدير انبعاثات القاطرات باستخدام منهجية آما  ).2005األوروبية للبيئة، 

 COST 319؛ و) أ وب2005الوآالة األمريكية لحماية البيئة  (NONROAD؛ و)RAILI) VTT 2003مثل  (3المستوى 
  .3 للحصول على مثال لمقترب المستوى 1-4-3يرجى الرجوع إلى المربع  )).1997يورجنسون وسورينسون (

  االنبعاث معامالت اختيار 3-4-1-2
 أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النتروز ونطاقات عدم التيقن الخاصة  االفتراضية بالنسبة لثانيمعامالت االنبعاث 1-4-3يقدم الجدول 

ن بتجميع بيانات الحصر باستخدام معامالت انبعاثات وولتقدير انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز، ينصح القائم. 1بها بالنسبة للمستوى 
  .خاصة بالدولة بالنسبة للقاطرات، إن وجدت
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  1-4-3 الجدول
  الحديد بالسكة النقل في استخداًما الوقود أنواع ألآثر بالنسبة االفتراضية بعاثاالن معامالت

ني   )تيرا جول/آج(الفحم شبه البيتومي الغاز )تيرا جول/آج(الديزل 

ألعلى  الحد ا افتراضي  الحد األدنى الحد األعلى افتراضي الحد األدنى

ثاني أآسيد 
74 100 الكربون  600 72  800 74  100 96  800 72  000 100  

 6 0.6 2 10.4 1.67 4.15 1الميثان 

أآسيد 
 5 0.5 1.5 85.8 14.3 28.6 1النتروز

  :مالحظات 
القاطرة،  . ضغط عالي4000ل ) ساعة-قدرة حصانية مكبحية (bhp-hr لتر لكل 0.35بالنسبة لمتوسط استهالك وقود بمقدار  1 
  ). 2001دان، ).( آيلووات2983 لتر لكل آيلووات ساعة بالنسبة لقاطرة 0.47(
معامالت ، في حين أن )1-8الجدول ) (2005الوآالة األوروبية للبيئة، ( الخاصة بالديزل مشتقة من معامالت االنبعاث 2 

  . في فصل االحتراق الثابت2-2 الخاصة بالفحم مشتقة من الجدول االنبعاث

 
لغازات األخرى غير ثاني أآسيد الكربون، بناًء على بارامترات تصميم  االفتراضية هذه، بالنسبة لمعامالت االنبعاثيمكن تعديل 

  .2-4-3 باستخدام معامالت وزن الملوثات الموضحة في الجدول 4-4-3المحرك ووفًقا للمعادلة 

 4-4-3 المعادلة
  محددة لتقنيات بالنسبة النتروز وأآسيد الميثان انبعاثات معامالت وزن

dieseldefaultidieseli EFPWFEF ,, •=  

   :حيث
EFi,diesel  = معامل االنبعاثات الخاص بالمحرك بالنسبة لقاطرة من النوعi) تيرا جول/آج(  

PWFi  = معامل وزن الملوثات بالنسبة لقاطرة من النوعi) غير محددة األبعاد(  
EFdefault,diesel  = تيرا جول/آج) (ينطبق على الميثان وأآسيد النتروز(معامل االنبعاثات االفتراضي بالنسبة للديزل(  

 2-4-3 الجدول
 )األبعاد محددة غير( للسيطرة الخاضعة غير للمحرآات بالنسبة المحرك تصميم لبارامترات آدوال الملوثات وزن معامالت

أآسيد نوع المحرك الميثان 
 النتروز

 1 0.8 الحقن المباشر باالمتصاص الطبيعي

  التربيني والتبريد البينيالحقن المباشر بالشحن/الحقن المباشر بالشحن الت 1 0.8ربيني

 1 1 حقن ما قبل الحجرة باالمتصاص الطبيعي

 1 0.95 حقن ما قبل الحجرة بالشحن التربيني

 حقن ما قبل الحجرة بالشحن التربيني والتبريد ال 1 0.9بيني

 )9-8الجدول  (2005الوآالة األوروبية للبيئة  :المصدر

 
 االفتراضية معامالت االنبعاثخذ الزيادة في انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز بمرور الوقت في عين االعتبار، يمكن أن تزيد ومع أ

   ).2005الوآالة األوروبية للبيئة، ( في المائة في السنة بينما يتم إسقاط عامل التلف بالنسبة ألآسيد الميثان 1.5للميثان بنسبة 
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الطاقة: 2المجلد   
   

 

 3.4.1 المربع
  3المستوى مقترب على مثال

ستويات  مة آمتوالية من ثالث1998 غير الطرق المعبدة الخاصة بوآالة حماية البيئة لعام علىوضعت قوانين محرآات الديزل العاملة 
) بالقدرة الحصانية(يشمل آل مستوى من مستويات الوآالة األمريكية لحماية البيئة الزيادة ، حيث )1998الوآالة األمريكية لحماية البيئة، (
ايير تم تطبيق معآما . 2001الخاصة بالوآالة األمريكية لحماية البيئة حتى عام هي  "صفر"آانت معايير المستوى  . العديد من السنواتفي

 الخاصة 2، ومع ذلك تبدأ معايير المستوى 2004 إلى 2002 الخاص بالوآالة األمريكية لحماية البيئة األآثر صرامة من 1المستوى 
على انبعاثات هامة حسينات  آذلك آان قد تم إجراء ت. وما بعده2005  عامبالوآالة األمريكية لحماية البيئة األآثر صرامة في التزايد من

استخدام الديزل المحسن الذي يحتوي نه من شأن إ آما . الوآالة األمريكية لحماية البيئةمستوياتلنيتروجين والعناصر الجزيئية في أآاسيد ا
 معامالت انبعاثات مستوى التالييقدم الجدول  وأيًضا .إلى تقليل انبعاثات ثاني أآسيد الكبريتأن يؤدي على نسبة منخفضة من الكبريت 

 في المستويات معامالت االنبعاثآما يمكن تقديم  . حصان3000عن قدرتها لقاطرات األخرى التي تزيد لهذه القطارات وابة التقنية بالنس
آيلومتر بالنسبة لقطارات البضائع في حالة توافر المعلومات -طن/آيلومتر بالنسبة لقطارات الرآاب وبالجرام-راآب/بالجراماألعلى 

 ).2002 لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا،، 1989مثل، هان (الخاصة بالدولة 
 الرئيسية التكنولوجيا مستوى انبعاثات معامالت

في   الديزلاستهالك )آيلووات ساعة/جرام(مستويات االنبعاثات المبلغ القدرة عنها 
آيلووات /آج (الكبح

 )ساعة
 موديلال المحرك

أول أآسيد 
 لكربونا

أآاسيد 
 النيتروجين

ثاني أآسيد الهيدروآربونحصان آيلووات 
 الكربون

440 EMD SD-40 645E3B 3000 2237 0.246 15.82 2.01 0.36 

391 EMD SD-60 710G3 3800 2834 0.219 13.81 2.68 0.35 

380 EMD SD-70 710G3C 4000 2983 0.213 17.43 0.80 0.38 

367 EMD SD-75 710G3EC 4300 3207 0.206 17.84 1.34 0.40 

391 GE Dash 8 7FDL 3800 2834 0.219 16.63 6.44 0.64 

383 GE Dash 9 7FDL 4400 3281 0.215 15.15 1.88 0.28 

GE Dash 9 7FDL) المستوى
0( 4400 3281 0.215 12.74 1.88 0.28 383 

  غير متاح 0.40 1.21 10.86 غير متاح GEVO 12 4400 3281 إفوليوشن

2ТЕ116 1А-5Д49 6035 2●22500.214 16.05 10.70 4.07 382 

2ТЕ10М 10Д100 5900 2●22000.226 15.82 10.62 4.07 403 

ТЕП60 11Д45 2950 2200 0.236 16.05 10.62 3.84 421 

ТЕП70 2А-5Д49 3420 2550 0.211 15.83 10.55 4.01 377 

2М62 14Д40 3943 2●14700.231 13.40 9.01 3.23 412 

   :المصادر
تقديرات أول أآسيد الكربون والهيدروآربون الخاصة بالمستوى األدنى بالنسبة لقاطرات الجر هي  .2001 هي بناء لى دان،GE وEMDطرات  معلومات قا

  .آيلووات ساعة على التوالي/ جرام1.3آيلووات ساعة و/ جرام6.7
 .GSTU1994 هي بناء على 2M62 وTEتقديرات نماذج  2

  األنشطة بيانات اختيار 3-4-1-3
 أن تتوافر بيانات استهالك الوقود على 2 والمستوى1إن من الضروري لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون بالنسبة لمقتربات المستوى

آذلك فإن مقتربات  .2دام المستوىآما يلزم وجود بيانات فئة القاطرة لتقدير انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز باستخ المستوى الوطني؛
على ) ودورات التشغيل) GTK(مثل إجمالي الحمولة بالطن للكيلومتر ( تستلزم توافر بيانات األنشطة بالنسبة للعمليات 3المستوى

مع نطاقات العمر (مستوى قاطرة جر محددة، حيث تتطلب هذه الطرق أيًضا معلومات أخرى خاصة بالقاطرة، مثل عدد المصادر 
، والمسافات التي قطعتها القاطرة بالكيلومتر إلى حمولة القطار بالطن، وساعات االستخدام السنوي وأنماط االستخدام التي )والقدرة

، ومعامل الحمل، )مع التوزيع الفردي للقدرة في نطاقات القدرة(تعتمد على عمر القاطرة، ومتوسط القدرة الحصانية المقدرة 
 أن هناك مقتربات بديلة لصياغة النماذج بالنسبة  آما).ثل تضاريس المنطقة ومستويات سرعة القطارم(والمعلومات القطاعية 
  )2005؛ والوآالة األوروبية للبيئة 2003مرآز األبحاث الفنية الفنلندي  (3النبعاثات المستوى

ت استهالك الوقود بالنسبة لخطوط السحب أو يمكن أن تقوم شرآات السكة الحديد أو القاطرات أو سلطات النقل المعنية بتوفير بيانا
وفي حالة  .آما يحتمل أن تكون نسبة إسهام قاطرات خطوط التحويل في االنبعاثات ضئيلة جًدا بالنسبة لجميع الدول تقريًبا .التحويل

يتم تقدير استعمال الوقود عدم توفير بيانات االستهالك السنوي للوقود على نحو منفصل بالنسبة لقاطرات خطوط التحويل ، فيمكن أن 
  :في حالة توفر بيانات نموذجية فيما يتعلق باستخدام هذا النوع من القاطرات واالستهالك اليومي للوقود وفًقا للمعادلة التالية
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 5-4-3 المعادلة
   المناورة قاطرات في الوقود استهالك تقدير

 متوسط عدد أيام التشغيل لكل •الوقود لكل قاطرة وآل يوم  متوسط استهالك •عدد قاطرات المناورة= حصر استهالك الوقود 
  قاطرة في السنة

وفي حالة توفر البيانات الخاصة بمتوسط  . من شرآات السكة الحديد أو سلطات النقلخطوط التحويليمكن التعرف على عدد قاطرات 
 ما يكون عدد عادًة ).أ2005لة األمريكية لحماية البيئة، الوآا( لتر في اليوم 863االستهالك اليومي من الوقود، فيمكن استخدام القيمة 

، فعندئذ يمكن التوصل إلى قيم تقريبية لحصر خطوط التحويلأما في حالة تعذر التعرف على عدد قاطرات .  يوم365أيام التشغيل هو 
   .االنبعاثات بافتراض االستهالك الكامل للوقود عن طريق قاطرات الجر

بشكل إجمالي، فقد تحدث ازدواجية في الحساب عند ) الوالية أو اإلقليم(أما في حالة توفر بيانات االستهالك بالنسبة لنطاق سلطة معينة 
استخدام قاطرات تابعة لشرآة معينة داخل نطاق سلطة شرآة أخرى، وهو ما يمكن التغلب عليه باستخدام بيانات التشغيل في 

  .المستويات األعلى
 الحرص عند استخدام مقتربات مستوى أعلى على اتساق بيانات استهالك الوقود المستخدمة بالنسبة لثاني أآسيد الكربون مع يجب

  .بيانات األنشطة المستخدمة بالنسبة للميثان وأآسيد النتروز

  االستيفاء 3-4-1-4
 لكن يجب على القائمين بتجميع بيانات الحصر أن يحرصوا يعتبر وقود الديزل هو أآثر أنواع الوقود استخداًما في قطاع السكة الحديد،

حيث  .على عدم إسقاط البيانات أو الحساب المزدوج ألنواع الوقود األخرى التي يمكن أن تستخدم في قاطرات الديزل ألغراض الجر
، )زيوت الوقود أو المقطرات األخرىمثل الوقود الفائض أو (ن هذه األنواع قابلة للخلط مع الديزل وقد تشمل أنواع الوقود النفطي إ

مثل إسترات الزيت من بذور اللفت أو فول الصويا أو عباد الشمس أو الجاتروفا أو زيت الكارانجيا أو الدهون النباتية (والديزل الحيوي 
ت عليها تعديالت طفيفة يمكن استخدام الديزل الحيوي في جميع محرآات الديزل التي أجري .، والوقود الصناعي)والحيوانية المستعادة

) SMD(يشمل الوقود الصناعي المقطرات الصناعية المتوسطة  .آما يمكن خلطه مع الديزل التقليدي أو لم يتم تعديلها على اإلطالق؛
يت الخام التي يتم إنتاجها من مواد آرونية أولية متعددة، بما في ذلك الغاز الطبيعي والبنزين الفائض والز) DME(وثاني ميثيل األثير 

 في المائة ديزل حيوي وديزل نفطي 5 إلى 2يتنوع هذا الخليط ويحتوي الوقت الحالي من  .الثقيل والفحم، في إنتاج الغاز الترآيبي
آما أن خصائص انبعاثات أنواع الوقود هذه تعتبر شبيهة بتلك الخاصة بأنواع الوقود المستخدم في قطاع النقل على الطرق  .فائض
 اإلبالغ عن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من الوقود المشتق من الكتلة الحيوية آبند معلومات وال يجب تضمينها في يجب .المعبدة

  .المجموع الوطني، وذلك لتجنب االزدواجية في الحساب

 الطاقة هذه قد تكون وعلى الرغم من أن مصادر .قد تقوم قاطرات الديزل بحرق الغاز الطبيعي أو الفحم لالستخدام في تدفئة العربات
ن طرق تقدير االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود للتدفئة يتم تناولها في مجلد الطاقة هذا تحت بند االحتراق إ، إال "متحرآة"مصادر 
 في تدفئة آما يجب على القائمين بتجميع بيانات الحصر أن يحرصوا على عدم إسقاط االنبعاثات الناتجة عن الطاقة المستخدمة .الثابت

   .عربات القطارات أو حسابها بشكل مزدوج
 من مجلد العمليات 5آما تستهلك قاطرات الديزل أيًضا آميات آبيرة من زيوت التشحيم، حيث نتناول االنبعاثات ذات الصلة في الفصل 

  .الصناعية واستخدام المنتجات
بيانات األنشطة لن تشمل في استخدام الوقود ن أغلب إإال . ىهناك إمكانية لوجود بعض حاالت التطابق مع قطاعات المصادر األخر

بالسكة الحديد الوقود المستخدم في أنشطة أخرى مثل مصادر السكة الحديد الثابتة، واآلالت المستخدمة خارج الطرق المعبدة، 
ت الصلة غير السكة الحديد مثل حيث ال يجب تضمين انبعاثات هذه المصادر هنا، بل في الفئات ذا ومرآبات وآالت السكة الحديد،

أما إذا لم يكن األمر آذلك وتعذر فصل هذه االستخدامات األخرى عن . وغيرها...المصادر الثابتة واالستخدام خارج الطرق المعبدة
  . تدوين ذلك في أي تقرير حصر أو في أي جداول لإلبالغ عن االنبعاثاتالممارسة السليمةالقاطرات، فعندئذ يصبح من 

  متسقة زمنية متسلسالت إعداد 3-4-1-5
وفي حالة عدم إعداد معامالت انبعاثات خاصة بالتقنية، فمن  .سوف تعتمد انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز على نوع وتقنية المحرك

  . الزمنية الخاصة بالوقود بالنسبة لجميع أعوام المتسلسلةمعامالت االنبعاث أن يتم استخدام نفس مجموعة الممارسة السليمة
 الخاصة بالمحرك أو عن معامالت االنبعاث باستخدام معامالت االنبعاثومع ذلك، يمكن فقط احتجاز خيارات التخفيف التي تؤثر على 

   .آما يجب توثيق هذه التغيرات بالشكل الكافي .طريق وضع فرضيات تكنولوجيا السيطرة على االنبعاثات
اتساق : 1 من المجلد 5ثات سنة األساس والتأآيد على اتساق المتسلسالت الزمنية، انظر الفصل للمزيد من المعلومات حول تحديد انبعا

  .المتسلسالت الزمنية

  تقدير أوجه عدم التيقن 3-4-1-6
ن إعادة ما تكون انبعاثات غاز االحتباس الحراري من السكة الحديد أقل بكثير من تلك الناتجة عن النقل على الطرق المعبدة، حيث 

ميات الوقود المستهلك تكون أقل آما أن القطارات غالًبا ما تسير بالكهرباء، وفي هذه الحالة يتم اإلبالغ عن االنبعاثات ذات الصلة آ
  .باستخدام الطاقة في السكة الحديد تحت بند توليد القدرة، وهو ما يتوقف على خصائص القطاع
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 وبيانات األنشطة، خاصة في حالة استخدام بيانات معامالت االنبعاثل من ولتقليل أوجه عدم التيقن، يلزم وجود مقترب شامل لك
آما يمكن أن يساعد استخدام بيانات تمثيلية مقدرة محلًيا على تحسين مستوى الدقة على الرغم من أن أوجه عدم التيقن  .أنشطة صعودية
يمكن التعرف  . وبيانات األنشطةمعامالت االنبعاثآل من ومن الممارسة السليمة أن يتم توثيق أوجه عدم التيقن في  .قد تظل آبيرة

  .أوجه عدم التيقن :1 من المجلد3 في الفصل معامالت االنبعاثعلى المزيد من التوجيهات بشأن تقديرات أوجه عدم التقين بالنسبة ل
  

  عدم التيقن في معامل االنبعاثات
وفي ظل عدم توافر معلومات محددة، يمكن استخدام النسبة  .ود الديزل نطاقات أوجه عدم التيقن المقترنة بوق1-4-3يوضح الجدول 

المئوية للعالقة بين قيم الحدود األعلى واألدنى والتقدير الرئيسي الستنتاج نطاقات افتراضية لعدم التيقن مرتبطة بمعامالت انبعاثات 
  .المواد المضافة

  عدم التيقن المقترن ببيانات األنشطة
آما يمكن أن يكون عدم التيقن في  . في المائة5بما يعادل ) استخدام الوقود( عدم التيقن في بيانات األنشطة التنازلية يمكن أن تكون نسبة

 في المائة أو قد تكون 10أقل من ) االستخدام أو استخدام الوقود حسب نوع القطار(البيانات المفصلة للتقدير باستخدام نهج صعودي 
ومع ذلك، فمن الضروري وجود تقديرات تستخدم نهج صعودية لتقدير  .االستبيانات اإلحصائية األساسيةأعلى بكثير، وفًقا لنوعية 

آما يمكن أيًضا استخدام حسابات المستوى األعلى هذه للتعرف على  .الغازات األخرى غير ثاني أآسيد الكربون في المستويات األعلى
بالتالي إذا آانت السكة . 2 أو 1توى أآبر من عدم التيقن عنه بالنسبة للمستويات تقديرات ثاني أآسيد الكربون، لكن قد يشمل ذلك مس

، فمن األفضل أن يتم استخدام تقديًرا تنازلًيا بالنسبة لثاني أآسيد الكربون باإلضافة إلى محتويات الكربون في فئة رئيسيةالحديد تمثل 
يمكن حينئذ استخدام التقدير الصعودي لثاني  .لى بالنسبة للغازات األخرىالوقود المحددة للدولة، وآذلك استخدام تقديرات مستوى أع

  .مراقبة الجودة/أآسيد الكربون في اختبارات مقارنة لضمان
أوجه عدم  :1 من المجلد3يمكن التعرف على المزيد من اإلرشادات بشأن تقديرات أوجه عدم التقين بالنسبة لبيانات األنشطة في الفصل 

  .التيقن

  )QA/QC(مراقبة جودة الحصر / ضمان3-4-2
  مراقبة الجودة والتحقق/ضمان :1 من المجلد 6 أن يتم إجراء اختبارات مراقبة الجودة آما هو موضح في الفصل  الممارسة السليمةمن

 خاصة في ،1 من المجلد 6 في الفصل 2آما يمكن أيًضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما يتضح من إجراءات المستوى 
ن بتجميع بيانات الحصر باستخدام وينصح القائم .حالة استخدام طرق المستوى األعلى لتحديد االنبعاثات الناتجة من فئة المصدر هذه

اختيار المنهجيات وتحديد الفئات  :1 من المجلد 4 آما هي محددة في الفصل بالفئات الرئيسيةمراقبة الجودة الخاصة /إجراءات ضمان
  . باإلضافة إلى التوجيهات الموضحة أعاله، توجد إجراءات محددة ذات صلة بفئة المصدر هذه نوضحها فيما يلي الرئيسية
  معامالت االنبعاثمراجعة 

يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يتأآد من انطباق مصدر البيانات األصلي الخاص بالمعامالت الوطنية على الفئة ذات 
وبالنسبة للمعامالت االفتراضية المحددة من الهيئة، فيجب على القائم  .ختبارات الدقة على جمع البيانات وحسابهاالصلة، ومن إجراء ا

آما يجب مقارنة المعامالت االفتراضية  .بتجميع بيانات الحصر أن يتأآد من أن هذه المعامالت قابلة للتطبيق وأنها مرتبطة بالفئات
  . الوطنية، إن أمكن، لتوفير مؤشر لقابلية المعامالت للتطبيقالمحددة من الهيئة مع المعامالت

  التحقق من بيانات األنشطة
آما يجب مقارنة البيانات التي تم التوصل  .يجب مراجعة مصدر بيانات األنشطة للتأآد من مدى مالئمتها وانطباقها على الفئة المعنية

يمكن التحقق  .ن أمكن، لمعرفة ما إذا آان هناك أي مظهر من مظاهر عدم التوافقإليها ببيانات األنشطة التاريخية أو نتائج النموذج، إ
المسافة التي يقطعها المسافر (من البيانات من خالل مؤشرات اإلنتاجية مثل الوقود لكل وحدة من المسافة المقطوعة على السكة الحديد 

  . ارنتها على مدار السنةبالمقارنة مع الدول األخرى ومن خالل مق) أو البضاعة بالكيلومتر

   التقارير والتوثيق3-4-3
 أن يتم توثيق وأرشفة جميع المعلومات المطلوبة إلعداد التقديرات الوطنية لحصر االنبعاثات آما هو موضح في الممارسة السليمةمن 

  .توجيهات اإلبالغ والجداول :1 من المجلد 8الفصل 
  : أن يتم تقديم ما يليالممارسة السليمةوباإلضافة إلى اإلبالغ عن االنبعاثات، فمن 

  طريقة الحصول على المعلومات التفصيلية المطلوبة للتقدير باستخدام نهج صعودي وما هي أوجه عدم التيقن التي يجب تقديرها؛ •
  .طريقة التوفيق ما بين الطريقة الصعودية الستخدام الوقود واإلحصائيات التنازلية الستخدام الوقود •
   المستخدمة والمراجع ذات الصلة بها، خاصة بالنسبة للمواد المضافةنبعاثمعامالت اال •
  .الطريقة المتبعة لتحديد ترآيب جميع أنواع الوقود الحيوي •
  ). أعاله2-1-4-3انظر القسم (إمكانية تضمين الوقود المستخدم في غير القاطرات  •
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  االحتراق المتحرك :3الفصل 

   جداول اإلبالغ وأوراق العمل3-4-4
خاص بالمستوى األول والتي يجب بالنسبة للمقترب القطاعي ال) المرفق األول(بعة من أوراق العمل انظر الصحائف الجدولية األر

  .1 من المجلد 8يمكن االطالع على جداول اإلبالغ في القسم  .ها بالنسبة لكل فئة مصدرملؤ

   المالحة البحرية3-5
 ما ة وحتى سفن الشحن الضخمة العابرة للمحيطات التي عادًةتغطي فئة المصدر هذه جميع عمليات النقل البحري من المراآب الترفيهي

نها تشمل إآما  .تستخدم محرآات ديزل آبيرة بطيئة أو متوسطة السرعة وفي بعض األحيان تعمل بمحرآات البخار أو الغاز التربينية
نواع االنبعاثات التي تشمل ثاني أآسيد تنتج عن المالحة البحرية العديد من أ .الحوامات والزوارق الزالقة على المسطحات المائية

والمرآبات العضوية المتطايرة ) CO(، باإلضافة إلى أول أآسيد الكربون )N2O(وأآسيد النتروز) CH4(والميثان ) CO2(الكربون 
  ).NOx(وأآاسيد النيتروجين ) PM(والعناصر الجزيئية ) SO2(وثاني أآسيد الكبريت ) NMVOCs(غير الميثان 

  . على تعريفات المصطلحات المتخصصة التي قد تكون مفيدة بالنسبة للقائم بتجميع بيانات الحصر5-5- 3سم يحتوي الق

   الموضوعات المنهجية3-5-1
ن فئة المصدر موضحة إآما  .يتناول هذا القسم غازات االحتباس الحراري المباشرة، ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النتروز

ويمكن أيًضا استخدام الطرق التي تمت مناقشتها لتقدير االنبعاثات الناتجة عن المالحة البحرية العسكرية . 1-5-3 بالتفصيل في الجدول
 .وألغراض متعلقة بحصر االنبعاثات، تم التمييز ما بين المالحة البحرية المحلية والمالحة البحرية الدولية). 4-1-5-3انظر القسم (

آما هو " االنبعاثات المتطايرة"واإلبالغ عنها تحت فئة ) الصهاريج(ة تنتج عن نقل الوقود األحفوري يجب تقدير أي انبعاثات متطاير
  . من هذا المجلد4موضح في الفصل 

  الطريقة اختيار 3-5-1-1
معامالت طبيق حيث يتم ت .ن لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النتروز من المالحة البحريةان منهجياهناك مستوي
 1-5-3آما تساعد شجرة القرارات الموضحة في الشكل  . على بيانات األنشطة المتعلقة باستهالك الوقود في آال المستوييناالنبعاث

نه يتم تقدير االنبعاثات بشكل منفصل بالنسبة للمالحة البحرية المحلية والمالحة البحرية إالحظ  .على االختيار ما بين المستويين
  .ليةالدو

  1المستوى 
ن بيانات إآما  . هي الطريقة األبسط والقابلة للتطبيق مع القيم االفتراضية أو المعلومات الخاصة بالدولة1تعتبر طريقة المستوى

مثل ( محددة بنوع الوقود ويمكن تطبيقها على بيانات األنشطة ذات الصلة 1 في طريقة المستوى معامالت االنبعاثاستهالك الوقود و
 الخاصة بثاني معامالت االنبعاثتعتمد طريقة الحساب على آل آمية الوقود المحترق وعلى  ).الديزل المستخدم في المالحة/الغاززيت 

 هذه الطريقة الحسابية باإلضافة إلى إمكانية الحصول على 1- 5-3حيث توضح المعادلة  .أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النتروز
  .3-5-3 والجدول 2-5-3ول  من الجدمعامالت االنبعاث

 1-5-3 المعادلة
  البحرية المالحة معادلة

)( abab FactorEmissionConsumedFuelEmissions •= ∑ 

  :حيث
a  = إلخ...الديزل والغازولين وغاز البترول المسال ووقود السفن(نوع الوقود (  
b =  2لمستخدم في المستوى يتم التفريق ما بين الوقود ا( .)بالسفينة أو القارب، نوع المحرك المحتمل(نوع المالحة البحرية 

  )1 في المستوى bفقط حسب نوع السفينة، لذلك يمكن إسقاط 
  2المستوى 

 أيًضا استهالك الوقود حسب نوع الوقود، لكنها تتطلب معامالت انبعاثات خاصة بالدولة مع قدر أآبر من 2تستخدم طريقة المستوى 
مثل (، بل وحتى نوع المحرك )مثل البنزين(، ونوع الوقود )رة للمحيطاتمثل السفن والقوارب العاب(السمات المميزة لتصنيف األنماط 

، يجب على القائمين بتجميع بيانات الحصر االنتباه إلى أن دليل حصر 2عند تطبيق المستوى  ).1-5-3المعادلة ) (محرآات الديزل
ية لتقدير انبعاثات السفن بناًء على نوع المحرك يقدم منهجية تفصيل) 2005الوآالة األوروبية للبيئة، ( EMEP/Corinairاالنبعاثات 

حيث يمكن استخدام منهجية حرآة السفن في حالة توفر آل من البيانات التفصيلية لحرآة  .والسفينة باإلضافة إلى بيانات حرآة السفينة
 عن المالحة البحرية المحلية والمالحة السفن والمعلومات الفنية الخاصة بها، حيث يمكن استخدامها للتمييز ما بين االنبعاثات الناتجة

  .البحرية الدولية
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  1-5-3 الجدول
 المصدر لفئة البنائي الهيكل

لتغطية  نطاق ا فئة المصدر

االنبعاثات الناتجة عن الوقود المستخدم لتسيير السفن البحرية، بما في ذلك الحوامات ، المالحة البحرية د3أ1 
يجب تحديد التقسيم  .لمائية، لكن تستثنى منها سفن الصيدوالزوارق الزالقة على المسطحات ا

الدولي أو المحلي على أساس ميناء المغادرة وميناء الوصول، وليس على أساس العلم الذي 
 .ترفعه السفينة أو جنسيتها

المالحة البحرية ، 1د3أ1
مستودعات الوقود (الدولية 
 )الدولية

في جميع السفن المشترآة في المالحة البحرية الدولية االنبعاثات الناتجة عن الوقود المستخدم 
قد تحدث المالحة الدولية في البحر وفي البحيرات والمجاري المائية  .بمختلف جنسياتها

تشمل االنبعاثات الناتجة عن الرحالت التي تنطلق في بلد  .الداخلية وفي المياه الساحلية
انظر القطاع (لمستهلك عن طريق سفن الصيد لكن يستثنى منها الوقود ا وتنتهي في بلد أخر،

يمكن تضمين االنبعاثات الناتجة عن المالحة العسكرية البحرية آفئة فرعية  ). الصيد–األخر 
منفصلة للمالحة البحرية الدولية، بشرط تطبيق نفس االختالف التعريفي وتوفير البيانات 

 .الالزمة لدعم التعريف

المالحة البحرية ، 2د3أ1
 يةالمحل

االنبعاثات الناتجة عن الوقود الذي تستهلكه السفن على مختلف جنسياتها التي يكون ميناء 
باستثناء الصيد، الذي يجب اإلبالغ عنه في الفئة (مغادرتها وميناء وصولها في نفس الدولة 

ن ذلك يمكن أن إالحظ  ).ب5أ1 ، والنقل العسكري الذي يجب اإلبالغ عنه في الفئة 2ج4أ1
مثل الرحلة ما بين سان فرانسيسكو (لرحالت الطويلة بين ميناءين في الدولة الواحدة يشمل ا

 ).وهونولولو

، صيد السمك 3ج4أ1 
 )االحتراق المتحرك(

االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في معدات صيد السمك على الحدود وفي المياه
ع المراآب مختلفة الجنسيات يجب أن يشمل صيد السمك جمي .الساحلية وفي أعماق البحار

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

، مصدر متحرك ب5أ1
 )عنصر المالحة البحرية(

جميع االنبعاثات األخرى الناتجة عن احتراق الوقود في مصدر متحرك يشمل معدات النقل 
تشمل انبعاثات المالحة العسكرية الناتجة عن  .خرآكان البحري التي لم يتم تحديدها في أي م

 1د3أ1الوقود المنقول إلى القوات المسلحة للدولة والتي لم يتم تضمينها على نحو منفصل في 
باإلضافة إلى الوقود المنقول داخل هذه الدولة ولكن الستخدام القوات المسلحة للدول األخرى 

 .األطرافغير المشترآة في العمليات المتعددة 

العمليات المتعددة 
عنصر المالحة (األطراف 
 )البحرية

االنبعاثات الناتجة عن الوقود المستخدم في المالحة البحرية في العمليات المتعددة األطراف 
تشمل االنبعاثات الناتجة عن الوقود المسلم للقوات المسلحة  .الموافقة لميثاق األمم المتحدة
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  االحتراق المتحرك :3الفصل 

  شجرة القرارات الخاصة بانبعاثات المالحة البحرية 1-5-3الشكل 

 البداية

استهالك هل تتوفر بيانات 
الوقود بالنسبة للمالحة 
البحرية حسب آل نوع 

  وقود؟

قم بتقدير االنبعاثات باستخدام 
مع معامالت 2المستوى 

محتويات الكربون الخاصة 
بالدولة ومعامالت انبعاثات 

الميثان وثاني أآسيد الكربون 
  الخاصة بالمحرك؟

ال

 

قم بإعداد اإلحصائيات بناء على 
المعلومات األخرى أو البيانات 

  البديلة؟

هل هذه البيانات مصنفة 
ية ودولية؟إلى بيانات محل ال

نعم

هل تتوفر بيانات 
محتويات الكربون 

على المستوى 
  الوطني؟

 

ال

2مربع 

مستوى   بالنسبة لثاني أآسيد 2استخدم ا
الكربون مع محتويات الكربون الخاصة

 بالنسبة للميثان 1بالدولة، والمستوى 
 معامالت االنبعاثوأآسيد النتروز مع 

  االفتراضية المحددة من قبل الهيئة؟

 ل

هل تتوفر بيانات استهالك الوقود
ومعامالت انبعاثات الميثان 

وثاني أآسيد الكربون حسب نوع
  المحرك؟

 نعم
 فئةهل هذه هي 

 ؟رئيسيةمصدر 

  نعم

نعم

ال

نعم

قم بتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون باستخدام 
يات الكربون االفتراضية المحددة من قبل محتو

الهيئة، وبتقدير انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز 
 االفتراضية المحددة منمعامالت االنبعاثباستخدام 

  .قبل الهيئة

 
 

لمناقشة )  الخاص بالموارد المحدودة2-1-4مع الرجوع إلى القسم (1من المجلد " اختيار المنهجيات والفئات الرئيسية "4نظر الفصل ا :مالحظة
   . واستخدام شجرات القراراتئيسيةالفئات الر
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  االنبعاث معامالت اختيار 3-5-1-2
  1المستوى

هي بناء على نوع الوقود ومحتويات الكربون به وهي تأخذ ) 2-5- 3الجدول (المعامالت االفتراضية النبعاثات ثاني أآسيد الكربون 
  ).4-1، المقدمة، من هذا المجلد وفي الجدول 1 الفصل ، آما هو موضح في) في المائة100(بعين االعتبار جزء الكربون المؤآسد 

 2-5-3 الجدول
 الكربون أآسيد ثاني انبعاثات معامالت

 تيرا جول/آجم

 الحد األعلى الحد األدنى افتراضي الوقود

69 300 الغازولين  500 67  000 73  

71 900 أنواع آيروسين أخرى  800 70  600 73  

74 100 الديزل/زيت الغاز  600 72  800 74  

77 400 البنزين الفائض  500 75  800 78  

63 100 الغازات البترولية المسالة  600 61  600 65  

57 600 غاز التكرير  200 48  000 69  

73 300 شمع البارافين  200 72  400 74  

الُقطارات البيضاء والُقطارات 
SBP 300 73الصناعية   200 72  400 74 رى 

أخ
ت 
يو
ز

 
73 300  أخرىمنتجات بترولية  200 72  400 74  

56 100 الغاز الطبيعي  300 54  300 58  

 
 بشكل معمم تماًما في الجدول 1 االفتراضية من المستوى معامالت االنبعاثوبالنسبة للغازات األخرى غير ثاني أآسيد الكربون، نقدم 

3-5-3.  

  3-5-3 الجدول
  البحرية المالحة من تروزالن وأآسيد الميثان النبعاثات االفتراضية المعامالت

  الميثان 
 )تيرا جول/آجم(

  أآسيد النتروز
 )تيرا جول/آجم(

 7 *السفن العابرة للمحيطات
50% + 

2 
+140%  
-40%  

  .قيم افتراضية مستنتجة بالنسبة لمحرآات الديزل التي تستخدم البنزين الثقيل*
 )2002(واللجنة األوروبية ) 1995(سجل ليود  :المصدر 

 
  2ىالمستو

 خاصة بالدولة ومستنتجة، إن أمكن، عن طريق اختبارات داخلية بالدولة تجرى على 2يجب أن تكون معامالت انبعاثات المستوى 
الخطوط  وفًقا لبنود هذه معامالت االنبعاثآما يجب توثيق مصادر  .الوقود ومحرآات االحتراق المستخدمة في المالحة البحرية

 لمعامالت امصدًرباعتباره ) 2005الوآالة األوروبية للبيئة،  (EMEP/Corinairل حصر االنبعاثات يمكن استخدام دلي .التوجيهية
 1انبعاثات أآاسيد النيتروجين وأول أآسيد الكربون والمواد العضوية المتطايرة غير الميثان بالنسبة لحسابات آل من المستوى 

  .2والمستوى 
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  األنشطة بيانات اختيار 3-5-1-3
روري لتقدير االنبعاثات الناتجة عن المالحة البحرية أن تتوافر البيانات الخاصة باستهالك الوقود حسب نوع الوقود ونوع إن من الض

باإلضافة إلى ذلك، فإنه يتم اإلبالغ عن انبعاثات المالحة البحرية المحلية في إجراءات  و ).بالنسبة ألآسيد النتروز والميثان(المحرك 
آذلك . كل منفصل عن تلك الناتجة عن المالحة البحرية الدولية التي تتطلب فصل بيانات األنشطة على هذا المستوىاإلبالغ الحالية بش

 أن يتم استخدام تعريفات متشابهة لكل من األنشطة المحلية والدولية بالنسبة للمالحة البحرية والجوية، وذلك الممارسة السليمةفمن 
وفي بعض  . وهي ال تعتمد على جنسية الناقلة أو علم الدولة الذي ترفعه4-5-3موضحة في الجدول تلك التعريفات  .التساق البيانات

 أن تقوم الدول بفصل الممارسة السليمةنه من إآما  .الحاالت قد ال توفر اإلحصائيات الوطنية للطاقة بيانات متسقة مع هذا التعريف
الدول بفرض الضرائب والرسوم الجمرآية على صهاريج الوقود المخصص تقوم بعض  .بيانات األنشطة المتسقة مع هذا التعريف

وفي ظل عدم توافر مصادر  .نه يتم إعفاء صهاريج الوقود المخصص لالستهالك الدولي من هذه الرسومإلالستهالك المحلي، إال 
لتمييز ما بين االستهالك المحلي واالستهالك بيانات مباشرة بدرجة أآبر، ففي هذه الحالية يمكن االستعانة بمعلومات الضرائب المحلية ل

  .بشكل واضح13وفي جميع األحوال، يجب على الدول أن تحدد المنهجيات والفرضيات المستخدمة .الدولي للوقود
 

  4-5-3 الجدول
 * )بحريين ميناءين من بأآثر تمر التي البحرية الرحلة من مرحلة آل على تنطبق( الدولية أو المحلية البحرية المالحة تعريف معايير

 دولية محلية نوع الرحلة بين ميناءين

 ال نعم انطالق الرحلة ونهايتها داخل نفس البلد

 نعم ال انطالق الرحلة في بلد ونهايتها في بلد أخر
وال يتم ) لتاليمن أحد موانئ المغادرة إلى ميناء الوصول ا(يتم تجميع معظم بيانات حرآة السفن على أساس مراحل الرحلة الفردية *

 ).2000دليل الممارسات السليمة لعام وفًقا لشروط (التمييز بين األنواع المختلفة من التوقفات المرحلية 
من غير الممكن  .لذلك فإن التمييز على أساس بيانات المرحلة الفردية يصبح أآثر بساطة ويمكن أن يؤدي إلى تقليل حاالت عدم التيقن

غيير إلى إحداث تغيًرا آبيًرا في تقديرات االنبعاثات، آما ال يؤدي ذلك إلى تغيير طريقة اإلبالغ عن انبعاثات تماًما أن يؤدي هذا الت
 .الرحالت الدولية آبند معلومات وهو غير مضمن في المجاميع الوطنية

  

ة على الظروف الوطنية، لكن توفر ويعتمد المقترب األآثر مالئم ..يمكن الحصول على بيانات استهالك الوقود من خالل عدة مقتربات
نوضح فيما يلي مجموعة من المصادر التي يرجح أن تستقى منها بيانات الوقود الفعلية أو  .بعض الخيارات نتائج أآثر دقة عن غيرها

  : على أساس درجة موثوقيتها االبديلة، وهي مرتبة تنازلًي
  و الوآاالت اإلحصائية؛اإلحصائيات الوطنية للطاقة الصادرة من وآاالت الطاقة أ •
  ؛)IEA(المعلومات اإلحصائية للوآالة الدولية للطاقة  •

  ؛)تشمل عبارات الرآاب ونقل البضائع(استبيانات شرآات النقل البحري  •
  ؛)مثل آميات الوقود المنقول إلى مرافق الميناء(استبيانات موردي الوقود  •
  رية؛استبيانات آل ميناء من الموانئ الفردية والسلطات البح •
  استبيانات شرآات صيد السمك؛ •
  أعداد المعدات، خاصة بالنسبة لمراآب الصيد والترفيه الصغيرة العاملة بالغازولين؛ •
  سجالت االستيراد والتصدير؛ •
  بيانات حرآة السفن والجداول الزمنية القياسية لعبارات الرآاب ونقل البضائع؛ •
  أعداد الرآاب وحمولة السفن باألطنان؛ •
  للسفن الحربية؛" جينجين"، أو صانعي المحرآات، أو قاعدة بيانات )IMO(ت المنظمة الدولية للنقل البحري قاعدة بيانا •

  .بيانات حرآة السفن نقًال عن بيانات سجل ليودز •
  .قد يلزم تجميع ومقارنة مصادر البيانات من أجل تغطية أنشطة النقل البحري بشكل آامل

توليد القدرة الرئيسية المستخدمة في الصناعة البحرية بالنسبة لتوليد آل من قوة الدفع والقدرة تعتبر محرآات الديزل البحرية وحدات 
يجب أيًضا إجراء الحسابات  ).2005الوآالة األوروبية للبيئة (ويتم تزويد بعض السفن بالقدرة عن طريق وحدات البخار . المساعدة

ل لالستخدام لتزويد المحرآات المساعدة بالقدرة، مثل وحدات التبريد ومضخات الخاصة بالمالحة البحرية فيما يتعلق بالوقود القاب
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  .2000الممارسات السليمة لعام دليل  أن يتم تحديد األسباب والبراهين في حالة اختيار أي دولة الستخدام تعريفات الممارسة السليمةمن  



الطاقة: 2المجلد   
   

  5-5-3 الجدول
 )GRT 500 >السفن( محرك نوع لكل الوقود استهالك توسطم

متوسط أعداد المحرآات 
(%)استهالك المحرك الرئيسي   المساعدة في آل سفينة (%)استهالك المحرك المساعد نوع السفينة

%98  ناقالت الحموالت السائبة  1.5 2%  

%99ة  1.5 1%  ناقالت الحموالت المجمع 

%99 سفن الحاويات  2 1%  

%95س  1.5 5%  فن الحموالت الجافة 

98%  1 2%  سفن الخدمات البحرية 

98%  2 2%  سفن الرآاب/العبارات 

%97 سفن البرادات  2 3%  

%99لدحرجة  1.5 1%  سفن ا 

%99 ناقالت النفط  1.5 1%  

%98 سفن متنوعة  1 2%  

%98مجاميع   2%  ال 

 حمولة بالطنصافي ال = GRT. 2004قاعدة بيانات فيربلي للسفن،  :المصدر

  

  6-5-3 الجدول
  الكاملة القدرة الوقود، استهالك معامالت

 نوع السفينة   متوسط االستهالك
/طن( )يوم

آدالة إلجمالي ) يوم/طن(االستهالك عند التشغيل الكامل
 )GRT(الحمولة بالطن 

   ناقالت الحموالت السائبة

 صافي الحمولة ناقالت الحموالت الصلبة الس بالطن*0.00049 +20.186 33.8ائبة 

 صافي الحمولة ناقالت الحموالت السائلة السائبة  بالطن*0.00079 +14.685 41.8

 صافي الحمولة ناقالت الحموالت العامة بالطن*0.00143 +9.8197 21.3

 صافي الحمولة الحاويات بالطن*0.00235 +8.0552 65.9

 صافي الحمولة الحموالت/دحرجة/سفن الرآاب بالطن*0.00156 +12.834 32.3

 صافي الحمولة سفن الرآاب بالطن*0.00198 +16.904 70.2

 صافي الحمولة العبارات فائقة السرعة بالطن*0.00972 +39.483 80.4

 صافي الحمولة ناقالت الحموالت الداخلية بالطن*0.00143 +9.8197 21.3

 نصافي الحمولة السفن الشراعية بالط*0.00100 +0.4268 3.4

 صافي الحمولة القاطرات البحرية بالطن*0.01048 +5.6511 14.4

 صافي الحمولة سفن الصيد بالطن*0.00448 +1.9387 5.5

 صافي الحمولة أنواع أخرى من السفن بالطن*0.00091 +9.7126 26.4

 صافي الحمولة جميع السفن بالطن*0.001 + 16.263 32.8

 )1997(تيكني  :المصدر
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  االحتراق المتحرك :3الفصل 

ل أو خاصة من استعادة الغاز الطبيعي المسا(إلى ما تقدم فإنه على الرغم من إمكانية استخدام الغازات الناتجة عن الغاليات وباإلضافة 
ونتيجة لضآلة  . في السفن، إال أن آمياتها عادة ما ال تكون ضخمة مقارنة بإجمالي الوقود المستهلكاوقوًد) المواد العضوية المتطايرة

   .لضروري أن يتم حسابها في هذا الحصرنسبتها، فليس من ا

  العسكرية التطبيقات 3-5-1-4
آما يمكن تقدير االنبعاثات  .طريقة محددة لحساب انبعاثات المالحة البحرية العسكرية 2006الخطوط التوجيهية للهيئة لعام ال تقدم 

، وأيًضا ينصح باستخدام نفس المقترب الحسابي 1-5-3الناتجة عن استخدام الوقود في المالحة البحرية العسكرية باستخدام المعادلة 
مثل حامالت الطائرات، ووحدات (ونتيجة للخصائص المتفردة للعمليات والحاالت والتقنيات  .بالنسبة للنقل البحري غير العسكري

 لذلك ينصح باستخدام طريقة أآثر المرتبطة بالمالحة البحرية العسكرية،) القدرة المساعدة الضخمة جًدا، وأنواع المحرآات غير العادية
 عليه يجب على القائمين بتجميع بيانات الحصر أن يستشيروا الخبراء وبناًء. تفصيًال لتحليل البيانات في حالة توفر هذه البيانات

  . األآثر مالئمة بالنسبة للمالحة البحرية العسكرية للدولةمعامالت االنبعاثالعسكريين الختيار 
عديد من القائمين بتجميع بيانات الحصر صعوبات في الحصول على بيانات مقدار المستهلك في القطاع العسكري، وذلك آما قد يواجه ال

نها تلك األنشطة التي إوتعرف األنشطة العسكرية في هذه الحالة على  ).انظر االستيفاء واإلبالغ(بسبب مسائل المحافظة على السرية 
 أن يتم تطبيق القواعد المحددة الممارسة السليمةومن  .ات العسكرية في البلد المعني أو تتزود بهتستخدم الوقود الذي تشتريه السلط

للعمليات المدنية المحلية والدولية في المالحة البحرية على العمليات العسكرية في حالة توفر البيانات الضرورية لتطبيق هذه القواعد 
يانات الخاصة باالستخدام العسكري للوقود من المؤسسات العسكرية الحكومية أو من ويمكن الحصول على الب .وقابليتها للمقارنة
وفي حالة عدم توفر البيانات الخاصة بتوزيع استخدامات الوقود، فينبغي معاملة جميع الوقود المباع لألنشطة العسكرية  .موردي الوقود

  .نه وقود لالستخدام محليإعلى 
جة عن العمليات المتعددة األطراف الموافقة لميثاق األمم المتحدة في المجاميع الوطنية، لكن يتم اإلبالغ ال يجب تضمين االنبعاثات النات

عنها بشكل منفصل؛ آما يجب تضمين االنبعاثات األخرى ذات الصلة بالعمليات في مجاميع االنبعاثات الوطنية الخاصة بطرف واحد 
تأخذ الحسابات الوطنية بعين االعتبار الوقود المنقول للقوات المسلحة للدولة، باإلضافة يجب أيًضا أن  .من األطراف المشترآة أو أآثر

آذلك فمن الهام أن يتم تضمين  .إلى الوقود المنقول داخل هذه الدولة لكن لالستخدام عن طريق قوات مسلحة تابعة لدول أخرى
في مجاميع االنبعاثات الوطنية ) ي المستخدمة خارج الطرق المعبدةمثل معدات الدعم األرض(االنبعاثات األخرى ذات الصلة بالعمليات 

  .وفئة المصدر المالئمة

  االستيفاء 3-5-1-5
تعتمد الطرق الخاصة بانبعاثات المالحة البحرية على مجموع الوقود المستهلك، حيث تستخدم الدول بشكل عام أنظمة حسابية فعالة 

بر مجال يحتمل أال تشمله فئة المصدر هذه يرجح أن يقترن بإساءة تخصيص االنبعاثات ن أآإآما  .لقياس إجمالي استهالك الوقود
فعلى سبيل المثال، بالنسبة للمراآب الصغيرة العاملة بمحرآات الغازولين، قد  .الصادرة عن المالحة إلحدى فئات المصادر األخرى

بالغ عن بعض االنبعاثات الناتجة عن هذه المراآب على يكون من الصعب الحصول على سجالت آاملة الستخدام الوقود ويمكن اإل
، بينما يتم اإلبالغ عن البعض اآلخر تحت بند إنتاج )في حالة استخدام الشرآات الصناعية للمراآب الصغيرة(أنها انبعاثات صناعية 

ت المالحة البحرية على الوقود المستخدم ال يجب أن تقتصر تقديرات انبعاثا .الطاقة خارج الطرق المعبدة سواء أآانت ثابتة أو متحرآة
في النقل البحري فقط، لكن يجب أن تشمل أيًضا سفن الرآاب والعبارات والمراآب الترفيهية والمراآب الداخلية األخرى والمراآب 

 . المستوى الوطنيولن يؤثر سوء التوزيع على استيفاء حصر مجموع انبعاثات ثاني أآسيد الكربون على .األخرى العاملة بالغازولين
لكنه سيؤثر على استيفاء حصر إجمالي انبعاثات الغازات األخرى غير ثاني أآسيد الكربون، ذلك ألن معامالت انبعاثات الغازات 

   .األخرى غير ثاني أآسيد الكربون تختلف من فئة مصدر إلى أخرى
حيث تحدث معظم  ،"االنبعاثات المتطايرة"بالغ عنها تحت بند يجب تقدير االنبعاثات المتطايرة الناتجة عن نقل الوقود األحفوري واإل

ن االنبعاثات الناتجة أثناء الرحلة تعتبر ليست ذات إآما  .االنبعاثات المتطايرة أثناء التحميل والتفريغ، لذلك يتم حسابها في هذه الفئة
   .أهمية
دون تحقق االستيفاء، إال إذا تم تجميع االستخدام العسكري للوقود ن عامل سرية البيانات العسكرية يعتبر من العقبات التي تحول إآما 

   .مع فئة مصدر أخرى
ن مصادر البيانات في آل بلد تعتبر إوحيث  .وهناك تحديات إضافية تنطوي عليها عملية التمييز ما بين االنبعاثات المحلية والوطنية

ومن  .قاعدة عامة حول آيفية التصنيف في ظل غياب البيانات الواضحةفريدة بالنسبة لهذه الفئة، فمن غير الممكن أن يتم صياغة 
   . تحديد الفرضيات بشكل واضح حتى يتثنى تقييم موضوع االستيفاءالممارسة السليمة

  متسقة زمنية متسلسالت إعداد 3-5-1-6
وفي حالة تعذر ذلك، يجب  .لسلة الزمنية تحديد استخدام الوقود بتطبيق نفس الطريقة على جميع سنوات المتسالممارسة السليمةإن من 

  .أن يتطابق تجميع البيانات بشكل آاف للتحقق من اتساق الطرق المستخدمة
وفي حالة عدم إعداد معامالت انبعاثات خاصة بالتقنية، فمن  .سوف تعتمد انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز على نوع وتقنية المحرك

   . الخاصة بالوقود لجميع السنوات التي تتألف منها المتسلسلة الزمنيةمعامالت االنبعاثوعة  استخدام نفس مجمالممارسة السليمة
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سيكون من اليسير بالنسبة لتقديرات االنبعاثات أن توضح أنشطة التخفيف التي تؤدي إلى تغيرات في االستهالك العام للوقود في حالة 
 معامالت االنبعاثذلك، يمكن فقط احتجاز خيارات التخفيف التي تؤثر على ومع . تجميع بيانات األنشطة الفعلية الخاصة بالوقود

يجب توثيق  . الخاصة بالمحرك أو عن طريق إعداد فرضيات لتكنولوجيا السيطرة على االنبعاثاتمعامالت االنبعاثباستخدام 
  . بمرور الوقت بالشكل المالئممعامالت االنبعاثالتغيرات التي قد تطرأ على 

.  من زيت الديزل البحري والبنزين الثقيل هما نوعي الوقود المستخدمين بشكل أساسي في المصادر الكبرى بالمالحة البحريةيعتبر آل
نه قد تختلف محتويات الكربون في أنواع الوقود هذه على مدار المتسلسالت الزمنية، فمن ثم يجب تحديد مصدر معامالت إوحيث 

  .ل واضح باإلضافة إلى تواريخ اختبار الوقودانبعاثات ثاني أآسيد الكربون بشك

  التيقن عدم أوجه تقدير 3-5-1-7
  معامالت االنبعاث

نها إوفًقا لحكم الخبراء، فإنه يتم تحديد معامالت انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الصادرة عن الوقود بشكل عام على نحو مالئم حيث 
فعلى سبيل المثال، قيمة عدم التيقن االفتراضية  ).2004لوآالة األوروبية للبيئة، ا(تعتمد في األساس على محتوى الكربون في الوقود 

ومع ذلك فإن مقدار عدم التيقن من انبعاثات  . في المائة بالنسبة للبنزين الفائض3- ± في المائة تقريًبا و1.5- ±لوقود الديزل هي 
 في 50د مستوى عدم التيقن في معامل انبعاثات الميثان إلى ما يعادل وقد يزي .الغازات األخرى غير ثاني أآسيد الكربون أآبر بكثير

 في المائة أعلى 140 في المائة دون القيمة االفتراضية و40آما قد يتراوح عدم التيقن في معامل انبعاثات أآسيد النتروز ما بين  .المائة
  ).2004ووترسون، (من القيمة االفتراضية 

  بيانات األنشطة
تيقن في تقديرات انبعاثات المالحة البحرية في معظمه بصعوبة التمييز ما بين االستهالك المحلي واالستهالك الدولي يرتبط عدم ال

، بينما قد يكون مقدار عدم التيقن ) في المائة مثًال5- ±(وفي ظل وجود بيانات استبيان آاملة، فقد يصبح عدم التيقن أقل من  .للوقود
يختلف عدم التيقن من دولة إلى أخرى وغالًبا ما يصعب  .بالنسبة للتقديرات أو االستبيانات غير الكاملة) ثًال في المائة م50- ±(آبيًرا 

يمكن االستفادة من مجموعات البيانات العالمية في هذا المجال، وآذلك فمن المتوقع أن يساعد اإلبالغ على تحسين هذه  تعميمه، آما
  .الفئة في المستقبل

  )QA/QC(بة جودة الحصر مراق/ ضمان3-5-2
   . إجراء اختبارات لمراقبة الجودة، حيث سنوضح فيما يلي اإلجراءات المحددة ذات الصلة بفئة المصدر هذهالممارسة السليمةإن من 

  مقارنة االنبعاثات باستخدام مقتربات بديلة
لمحددة بالنسبة للمالحة البحرية باستخدام مقتربات آل يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يقوم قدر اإلمكان بمقارنة التقديرات ا

 ،آما يجب عليه أيًضا أن يقوم بالتحقق من أي تضارب في تقديرات االنبعاثات والعمل على تفسيره .2 والمستوى 1من المستوى
   .وينبغي تسجيل نتائج مثل هذه المقارنات

  معامالت االنبعاثمراجعة 
لحصر التأآد من توافق مصدر البيانات األصلي للمعامالت الوطنية حسب آل فئة، وآذلك من إجراء يجب على القائم بتجميع بيانات ا

 الوطنية، في حالة توفرها، بشرط توثيقها بشكل معامالت االنبعاثيجب استخدام   آما.اختبارات الدقة على جمع البيانات وحسابها
 بتجميع بيانات الحصر التأآد من قابلية هذه المعامالت للتطبيق وارتباطها وبالنسبة للمعامالت االفتراضية، يجب على القائم .مالئم
   .بالفئة

وفي حالة تحديد االنبعاثات الناتجة عن االستخدامات العسكرية باستخدام بيانات أخرى غير المعامالت االفتراضية، فيجب على القائم 
  .يانات وقابليتها للتطبيقبتجميع بيانات الحصر أن يتحقق من صحة الحسابات وموائمة الب

  التحقق من بيانات األنشطة
آما يجب مقارنة البيانات ببيانات األنشطة التاريخية  .يجب مراجعة مصدر بيانات األنشطة للتأآد من قابليتها للتطبيق وارتباطها بالفئة
 من البيانات من خالل مؤشرات اإلنتاجية، يمكن التحقق .أو بنتائج النموذج، إن أمكن، للتعرف على أي مظهر من مظاهر عدم التوافق

توفر الوآالة األوروبية للبيئة مجموعة البيانات  .مثل الوقود الذي تستهلكه آل وحدة من الوحدات البحرية مقارنة مع الدول األخرى
، حيث تقدم بيانات حجم xls.03Sep_data_15EU_TRENDS/TRENDS/databases/int.eu.eionet.climate-air://httpالنافعة، 

تشمل  .المعلومات الخاصة بالنقل البحري هي معلومات تفصيلية للغاية .الحمولة بالنسبة لكل نمط نقل في أوروبا/االنبعاثات والرآاب
آم؛ وبالنسبة -طن/ آج ثاني أآسيد آربون0.16 إلى 0.09 طن صاف، من 3000نسبة للسفن األقل من بال :أمثلة هذه المؤشرات ما يلي

  .آم-راآب/ آج0.5 إلى 0.1؛ وبالنسبة لعبارات الرآاب، تتراوح المعامالت ما بين 0.14 إلى 0.04للسفن األآبر، من 

  المراجعة الخارجية

جعة مستقلة وموضوعية للحسابات أو الفرضيات أو بتوثيق حصر االنبعاثات يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يقوم بمرا
مثل سلطات النقل، وشرآات النقل ( آما يجب أداء مراجعة النظراء عن طريق خبير أو أآثر .لتقييم آفاءة برنامج مراقبة الجودة

   .رممن تتوفر لديهم الدراية بفئة المصدر وإدراك متطلبات الحص) البحري، والعسكريين
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  االحتراق المتحرك :3الفصل 

   التقارير والتوثيق3-5-3
، استخدام الفئات التالية الممارسة السليمةومن  .يتم اإلبالغ عن االنبعاثات ذات الصلة بالمالحة البحرية في فئات مختلفة، وفًقا لطبيعتها

:  
  المالحة البحرية المحلية •
  )السفن العالمية(المالحة البحرية الدولية  •
  )االحتراق المتحرك(صيد السمك  •
  ])عنصر النقل البحري[عسكري (مصادر المتحرآة ال •
  )المرآبات واآلالت األخرى(المصادر المتحرآة غير المحددة  •

يتم اإلبالغ عن االنبعاثات الناتجة عن المالحة البحرية الدولية بشكل منفصل عن المالحة البحرية المحلية وال يتم تضمينها في 
  .المجموع الوطني

حيث يتم اإلبالغ عن هذه االنبعاثات في  نبعاثات المرتبطة بالصيد التجاري ضمن انبعاثات المالحة البحرية؛آما ال يتم اإلبالغ عن اال
حيث يتضح من تعريفها أن جميع أنواع الوقود الذي يتم توريده ألنشطة الصيد  .فئة الزراعة والحراجة وصيد السمك في قطاع الطاقة

محلية، آما ال توجد فئة وقود خاصة بالسفن العالمية ألغراض الصيد التجاري، بغض النظر التجاري في دولة اإلبالغ هي أنواع وقود 
   .عن مكان الصيد

 .يجب تحديد انبعاثات المالحة البحرية العسكرية بشكل واضح لتحسين مستوى شفافية قوائم الحصر الوطنية لغاز االحتباس الحراري
  )4-1-5-3انظر القسم (

  : أن يتم تقديم ما يليالممارسة السليمة عن االنبعاثات، فمن وباإلضافة إلى اإلبالغ
  مصدر الوقود والبيانات األخرى؛ •
  الطريقة المستخدمة لفصل المالحة المحلية عن المالحة الدولية؛ •
   المستخدمة والمراجع ذات الصلة؛معامالت االنبعاث •
  .  في البيانات والفرضيات المدخلةهما مًعا، تجاه التغييريتحليل عدم تيقن أو حساسية النتائج، أو آل •

   جداول اإلبالغ وأوراق العمل3-5-4
بالنسبة لكل 1الخاصة بالمقترب القطاعي بالمستوى ) المرفق األول(يجب استكمال بيانات الصحائف الجدولية األربع من أوراق العمل 

  .1لد  من المج8جداول اإلبالغ متوفرة في الفصل . 1-5-3فئة مصدر موضحة في الجدول 
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   تعريفات المصطلحات المتخصصة3-5-5
  التعريفات

 سفن تستخدم لنقل آميات آبيرة من الحموالت غير المعبأة في حاويات، مثل النفط وألواح الخشب والحبوب والمعادن – ناقالت الحموالت السائبة
  .رتفعة عن سطح السفينة، تشمل حاويات الحموالت الكبيرة، والتي يمكن حصرها باستخدام فتحات العنابر الموغيرها...الخام والمواد الكيماوية

  . السفن المستخدمة لنقل الحموالت المجمعة أو النفط، أو ما تعرف بناقالت الحموالت الصلبة– ناقالت الحموالت المجمعة
  . بضائع مصنعة السفن المستخدمة لنقل صناديق معدنية آبيرة مستطيلة الشكل، خاصة تلك التي تحتوي على– سفن الحاويات

  . السفن المستخدمة لنقل الحمولة غير السائلة والتي عادة ما ال تتطلب مراقبة درجة الحرارة– سفن الحموالت الجافة
معظم هذه السفن هي سفن  . السفن المستخدمة في الرحالت القصيرة لنقل آل من الرآاب والعربات والمرآبات التجارية– سفن الرآاب/العبارات

آما يمكن أن تشمل سفن الرآاب أيًضا سفن الرحالت البحرية  .العبارات التي يمكن للمرآبات دخولها أو الخروج منها بشكل مباشرمتدحرجة، 
  .الترفيهية

يمكن أن يشمل سفن الدعم بعيًدا عن  . يشير هذا المصطلح إلى السفن المشترآة في العديد من عمليات دعم السفن األآبر–سفن الخدمات الساحلية
، وقوارب أطقم التنقيب، وسفن دعم الغطس، والسفن )مثل الصنادل المسطحة(الشاطئ وسفن معالجة المرساة والقاطرات البحرية وقوارب الرفع 

  .الزلزالية
رارة معينة  سفن مزودة بحاويات مبردة للحمولة حيث يتم تخزين الحموالت القابلة للتلف وغيرها من الحموالت التي تتطلب درجة ح– سفن البرادات

  .والتي يتم تحميلها سائبة
 سفن مزودة بأماآن قابلة للفرد والطي لشحن الحموالت أو بأماآن خاصة تسمح بشحن أو إنزال المرآبات المزودة – ) رورو(متدحرجة سفن 

  .بعجالت دون استخدام رافعات
قد تبدو ناقالت النفط مشابهة لناقالت الحموالت  .منتجات البترولية السفن المستخدمة في نقل الزيت الخام والمواد الكيماوية وال– ناقالت النفط

   .السائبة، لكنها ذات سطح مستو ومغطى بخطوط أنابيب الزيت وبالفتحات
 

 

   الطيران المدني3-6

وغازولين ) آيروسين المحرآات النفاثة وغازولين المحرآات النفاثة(تنتج انبعاثات الطيران عن احتراق وقود المحرآات النفاثة 
 في المائة تقريًبا من انبعاثات محرآات الطائرة، باإلضافة إلى أقل بقليل من 70ن ثاني أآسيد الكربون يمثل ما يعادل إآما  .14الطيران

  في المائة أآاسيد نيتروجين وأول أآسيد الكربون وأآاسيد الكبريت والمواد العضوية المتطايرة1 في المائة أآسيد نتروز، وأقل من 30
آذلك فإن أآسيد النتروز  .غير الميثان وجزيئات، آما توجد نسبة ضئيلة من المكونات األخرى التي تشمل ملوثات الهواء الخطرة
الهيئة الحكومية الدولية المعينة (ينبعث بنسبة ضئيلة أو قد ال توجد انبعاثات منه على اإلطالق من المحرآات التربينية الغازية الحديثة 

من المحرآات التربينية الغازية أثناء تدويرها على سرعة بطيئة وعن طريق ) CH4(يمكن أن ينبعث الميثان  ).1999، بتغير المناخ
المحرآات القديمة تكنولوجًيا، لكن البيانات الحديثة تفترض أن المحرآات الحديثة تتسبب في انبعاث قدر ضئيل من الميثان أو قد ال 

   .إلطالقتتسبب في أي انبعاثات منه على ا

تتوقف االنبعاثات على عدد ونوع عمليات الطائرة؛ وعلى أنواع وآفاءة محرآاتها؛ والوقود المستخدم؛ وطول مسافة الرحلة؛ وعلى 
ضبط القدرة؛ والوقت الذي تستغرقه آل مرحلة من مراحل الرحلة؛ آما تتوقف أيًضا، لكن بدرجة أقل، على االرتفاع الذي تنبعث فيه 

  .غازات العادم
وبشكل  .الرحلة) 2(و) LTO (دورة الهبوط واإلقالع) 1(وألغراض خاصة بهذه الخطوط التوجيهية، يتم تقسيم عمليات الطائرة إلى 

 في المائة من انبعاثات الطائرة بجميع أنواعها، باستثناء الهيدروآربونات وأول أآسيد الكربون، خالل العمليات 10عام، ينتج حوالي 
في مستويات )  في المائة90(يحدث الجزء األآبر من انبعاثات الطائرة  .15وأثناء دورة الهبوط واإلقالع األرضية في المطار 
 70 في المائة تقريًبا انبعاثات محلية و30وبالنسبة للهيدروآربونات وأول أآسيد الكربون، فإن التقسيم يكون بنسبة  .االرتفاعات األعلى

  ).أ2004اإلدارة الفيدرالية للطيران، (عات األعلى في المائة انبعاثات ناتجة في االرتفا

  . على تعريفات المصطلحات المتخصصة التي قد تكون نافعة بالنسبة للقائم بتجميع بيانات الحصر5-6- 3يحتوي القسم 

                                                           
 . في المائة من الوقود المستخدم في الطيران1 ما يمثل أقل من الوقود المستخدم في الطائرات المزودة بمحرك آباسي صغير فقط، وعادًة 14 

 تحديًدا بشأن المواعيد فيمكن إذا توافرت لدى الدول بيانات أآثر.  دورة الهبوط واإلقالع 1993عرفت المنظمة الدولية للطيران المدني،  15 
 .استخدامها لتحسين الحسابات في طرق المستوى األعلى



  االحتراق المتحرك :3الفصل 

  57-3 غازات االحتباس الحراريلحصر قوائم الوطنية ال بشأن 2006لعام  IPCCط التوجيهية لهيئة الخطو

   الموضوعات المنهجية3-6-1
مثل (ائرات، بما في ذلك الطيران المدني والعام تشمل فئة المصدر هذه االنبعاثات الناتجة عن جميع االستخدامات المدنية التجارية للط

آما يمكن أيًضا استخدام الطرق التي تناولناها في  ).الطائرات المستخدمة في قطاع الزراعة والطائرات النفاثة الخاصة أو الهليكوبتر
أو في بند المذآرة " أخرى "5أ1ي الفئة هذا القسم لتقدير االنبعاثات التي يسببها الطيران العسكري، لكن يجب اإلبالغ عن االنبعاثات ف

  ."العمليات المتعددة األطراف"
 أن يتم اإلبالغ في فئة الممارسة السليمةنه من إوقد تم التمييز ما بين الطيران المحلي والدولي لتيسير عملية حصر االنبعاثات، آما 

  .1-6-3المصدر الموضحة في الجدول 
والموافقة لميثاق األمم المتحدة من ) ناقالت النفط(ة عن الوقود المستخدم في الطيران الدولي يجب استثناء جميع االنبعاثات الناتج

   .المجاميع الوطنية واإلبالغ عنها بشكل منفصل آبنود مذآرة

  الطريقة اختيار 3-6-1-1

 2 و1ن المستويين إحيث  لطيران،توجد ثالثة مستويات منهجية لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النتروز من ا
 على عدد دورات 2 يعتمد بشكل تام على الوقود، بينما تعتمد طريقة المستوى 1ن المستوى إآما  .يستخدمان بيانات استهالك الوقود

   .بالنسبة للرحالت الجوية الفردية 16 بيانات الحرآة3يستخدم المستوى  .الهبوط واإلقالع وعلى استخدام الوقود
 ما ال تميز إحصائيات الطاقة ومع ذلك، عادًة .ذه المستويات تميز ما بين الرحالت الجوية المحلية والرحالت الجوية الدوليةجميع ه

 بشكل دقيق ما بين االستخدام المحلي واالستخدام الدولي للوقود أو ما بين فئات المصدر الفردية، آما هو 1المستخدمة في المستوى 
   . يقدمان منهجيات أآثر دقة إلظهار هذه االختالفات3 و1 إال أن المستويين .1-6-3موضح في الجدول 

وبالنسبة لغازولين الطيران، فعلى الرغم  .يعتمد اختيار المنهجية على نوع الوقود والبيانات المتاحة واألهمية النسبية النبعاثات الطائرة
وبناًء عليه يمكن  .عدد مرات الهبوط واإلقالع ال يكون متوفًرا بشكل عامن إ الخاصة بالدولة، إال معامالت االنبعاثمن إمكانية توفر 

آما يمكن استخدام جميع المستويات بالنسبة   االفتراضية الخاصة به بالنسبة لغازولين الطيران؛معامالت االنبعاث و1استخدام المستوى 
يوضح  . ذات الصلة بالنسبة لوقود المحرآات النفاثةنبعاثمعامالت االللعمليات التي تستعمل لوقود الطائرات النفاثة، حيث تتوفر 

  : ملخًصا لمتطلبات البيانات بالنسبة لمختلف المستويات2-6-3الجدول 
ن متطلبات الموارد بالنسبة للمستويات إآما  . على تحديد الطريقة المالئمة1-6- 3يمكن أن تساعد شجرة القرارات الموضحة في الشكل 

آما سيتم استخدام المزيد من  . آمورد أآيد1ال يجب استخدام المستوى  . عدد حرآات النقل الجوي بشكل جزئيالمختلفة تتوقف على
 ).OD(أ، بناًء على مجموعات المصدر والوجهة 3، بناًء على الطائرات الفردية، والمستوى 2الموارد الصعودية في آل من المستوى 

   .ذج حديثة يتطلب أيًضا استخدام معظم المواردب الذي يتطلب صياغة نما3وآذلك فإن المستوى 

ومع التسليم بمحدودية المعرفة في الوقت الحالي فيما يتعلق بمعامالت انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز، فليس بالضرورة أن تؤدي 
ومع ذلك، إذا آان الطيران  .نتروزالطرق األآثر تفصيًال إلى تقليل أوجه عدم التيقن بشكل آبير بالنسبة النبعاثات الميثان وأآسيد ال

 ألن المستويات األعلى تؤدي إلى التمييز بين الطيران المحلي 3 أو المستوى 2، فيوصى باستخدام مقتربات المستوى فئة رئيسيةيمثل 
معامالت وبالتالي (ة نه سيساعد في المستقبل على سهولة تقدير التأثيرات الناتجة عن تغيرات التقنيإوالطيران الدولي بشكل أفضل، آما 

   ).االنبعاث
ن طرق إوعالوة على ذلك، حيث  .ب3أ أو نماذج المستوى 3تصبح تقديرات مرحلة الرحلة أآثر دقة عند استخدام منهجية المستوى 

الت الجوية  أآثر دقة ما بين الرحا تستخدم بيانات حرآة الرحلة الجوية بدًال من بيانات استخدام الوقود، فهي توفر فارًق3المستوى 
أ وب؛ 2005آيم، (، SAGEمثل  (3آما يمكن الحصول على البيانات من مشغلي نماذج المستوى  .المحلية والرحالت الجوية الدولية

في حين أن الطرق األخرى للتمييز ما بين االستخدام الوطني والدولي للوقود، مثل  ؛)2004أيرز،  (AERO2Kو) 2005مالويتز، 
مثل بيانات (آيلومتر، والتقسيم بالنسبة المئوية بناًء على الجداول الزمنية للرحلة الجوية -ع، وبيانات الرآابدورات الهبوط واإلقال

هي )  آيلومتر التي تقوم بها الدول-، وإحصائيات المنظمة الدولية للطيران المدني بالطن )OAG(الدليل الرسمي للناقالت الجوية 
  .خدام هذه الطرق في حالة عدم توفر طرق أو بيانات أخرىحيث يمكن است .عبارة عن طرق مختصرة
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تستخدم بيانات الحرآة لإلشارة إلى المعلومات الخاصة بالمصدر والوجهة، ونوع الطائرة، والبيانات الخاصة بالرحالت الجوية الفردية، على  
 .األقل،



الطاقة: 2المجلد   
   

  1-6-3 الجدول
 المصدر فئات

لتغطية  نطاق ا فئة المصدر

 .االنبعاثات الناتجة عن الطيران المدني الدولي والمحلي بما في ذلك عمليات اإلقالع والهبوط ، الطيران المدنيأ3أ1
ا في ذلك نقل الرآاب والبضائع في رحالت يشمل االستخدام التجاري المدني للطائرات، بم

يجب تحديد التقسيم الدولي أو  .منتظمة أو مؤجرة، والحافالت الجوية والنقل المدني بوجه عام
المحلي بناًء على مكان انطالق الرحلة ومكان انتهائها بالنسبة لكل مرحلة من الرحلة الجوية 

ذلك استخدام الوقود للنقل على األرض يستثنى من  .وليس بناء على جنسيات شرآات الطيران
آما يستثنى منه أيًضا الوقود المستخدم  .، وسائل نقل أخرىه3أ1الذي يتم اإلبالغ عنه في الفئة 

في االحتراق الثابت بالمطارات؛ حيث يتم اإلبالغ عن هذه المعلومات في فئة االحتراق الثابت 
 .المالئمة

هي في بلد  ، الطيران الدولي 1أ3أ1
 )وليةالطائرات الد(

خر بما في ذلك آاالنبعاثات الناتجة عن الرحالت الجوية التي تنطلق في بلد وتنت
يمكن تضمين االنبعاثات الناتجة عن  .عمليات اإلقالع والهبوط الخاصة بمراحل الرحلة هذه

فئة فرعية منفصلة من الطيران الدولي، شريطة أن يتم باعتبارها الطيران العسكري الدولي 
 .بيق نفس االختالف التعريفي وتوفير البيانات الالزمة لدعم التعريفتط

لتي تنطلق  االنبعاثات الناتجة عن رحالت الطيران المدني المحلية لنقل الرآاب أو البضائع ا ، الطيران المحلي 2أ3أ1
، يشمل ذلك عمليات اإلقالع )وغيره...تجاري أو خاص أو زراعي(وتنتهي في نفس البلد 

ن ذلك يمكن أن يشمل الرحالت الطويلة إالحظ  .ط الخاصة بمراحل الرحلة الجوية هذهوالهبو
ال يشمل  ).مثل الرحلة الجوية من سان فرانسيسكو إلى هونولولو(بين مطارين داخل البلد الواحد

 .ب5أ1الطيران العسكري الذي يمكن اإلبالغ عنه في الفئة 

، المصادر المتحرآة ب5أ1
 )عنصر الطيران(

ميع انبعاثات الطيران المتحرآة األخرى الناتجة عن احتراق الوقود والتي لم يتم تحديدها في ج
تشمل جميع االنبعاثات الناتجة عن الوقود المنقول للقوات المسلحة بالدولة والذي  .أي مكان أخر

لدولة  باإلضافة إلى الوقود المنقول داخل هذه ا1أ3أ1لم يتم تضمينه على نحو منفصل في الفئة 
لكن لالستخدام عن طريق القوات المسلحة لدول أخرى غير مشترآة في العمليات المتعددة 

 .األطراف

قة  ، العمليات المتعددة ج5أ1
عنصر (األطراف 
 )الطيران

االنبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود في الطيران في العمليات المتعددة األطراف المواف
النبعاثات الناتجة عن الوقود المسلم للقوات المسلحة للدولة والمنقول تشمل ا .لميثاق األمم المتحدة

 .إلى القوات المسلحة للدول األخرى

  

 2-6-3 الجدول
 المختلفة للمستويات بالنسبة البيانات متطلبات

 ب3المستوى البيانات المحلية والدولية 1المستوى  2المستوى  أ3المستوى  

    X استهالك غازولين الطيران

 استهالك وقود المحرآات ا   X Xلنفاثة

 إجمالي مرات الهبوط واإلقالع    

   X  الهبوط واإلقالع حسب نوع الطائرة

  X   حسب نوع الطائرة) OD(المصدر والوجهة 

    X التحرآات الكاملة للرحلة الجوية باإلضافة إلى بيانات الطائرة
 والمحرك

 
) مثل أآاسيد النيتروجين(ستخدام المستوى األعلى هو التقدير العام لالنبعاثات والملوثات األخرى إن من األسباب األخرى الختيار ا

، آما يتم تقدير انبعاثات الهبوط واإلقالع ومراحل الرحلة الجوية )أو أعلى (2في المستوى  .وموائمة الطرق مع قوائم الحصر األخرى
 إعدادها بالنسبة لبرامج تلوث الهواء التي تغطي فقط االنبعاثات الناتجة على على نحو منفصل، وذلك لالتساق مع الطرق التي تم

قد توجد اختالفات آبيرة بين نتائج المقترب الصعودي والمقترب التنازلي الذي يعتمد على  ). قدم3000( متر 914ارتفاعات أقل من 
 ).Daggett et al.) 1999يوجد مثال على ذلك في  .الوقود بالنسبة للطائرات

  1طريقة المستوى 
مضروًبا في متوسط ) الهبوط واإلقالع والرحلة( على القدر اإلجمالي لبيانات استهالك الوقود في الطيران 1تعتمد طريقة المستوى 

 في المائة من الوقود يتم 10وقد تم تقسيم معامالت انبعاثات الميثان على جميع مراحل الطيران على فرض أن  .معامالت االنبعاث
  :1-6-3آما يتم حساب االنبعاثات وفًقا للمعادلة  .ستخدامه في مرحلة الهبوط واإلقالع من الطيرانا

 غازات االحتباس الحراريلحصر قوائم الوطنية ال بشأن 2006 لعام IPCC الخطوط التوجيهية لهيئة  3-58



  االحتراق المتحرك :3الفصل 

 1-6-3 المعادلة
  )للطيران 1 المعادلة(

   معامل االنبعاثات•استهالك الوقود = االنبعاثات 

مستخدم في الطائرات الصغيرة فقط والذي  لتقدير انبعاثات الطائرات العاملة بغازولين الطائرات ال1يجب استخدام طريقة المستوى 
 في أنشطة الطيران المستخدمة 1آما تستخدم طريقة المستوى  . في المائة من استهالك الوقود في قطاع الطيران1 ما يمثل أقل من عادًة

  .لوقود المحرآات النفاثة في حالة عدم توفر بيانات االستخدام التشغيلي للطائرات
عاثات المحلية والدولية على نحو منفصل باستخدام المعادلة الموضحة أعاله باإلضافة إلى إحدى الطرق يجب أيًضا تقدير االنب
  . لتوزيع الوقود بين االنبعاثات المحلية واالنبعاثات الدولية3-1-6-3الموضحة في القسم 

  2طريقة المستوى 
حيث يتم تقسيم عمليات الطائرة إلى  .حرآات الطائرات النفاثة فقط على استخدام وقود المحرآات النفاثة في م2تنطبق طريقة المستوى 

، فمن ثم يجب معرفة عدد عمليات الهبوط واإلقالع 2والستخدام طريقة المستوى  .مرحلة الهبوط واإلقالع ومرحلة الطيران المستقيم
 ما بين االنبعاثات التي 2 طريقة المستوى تميز .بالنسبة لكل من الطيران المحلي والدولي، آما يفضل أن يكون ذلك حسب نوع الطائرة

   .؛ وهي االنبعاثات الصادرة خالل مراحل الهبوط واإلقالع ومراحل الرحلة) قدم3000( م 914تحدث على ارتفاعات أقل وأعلى من 
  : تقسيم حساب االنبعاثات الناجمة عن الطيران إلى خطوات آالتالي2يتم في طريقة المستوى 

  .تهالك الوقود على المستويين المحلي والدولي في الطيران مجاميع تقدير اس-1
  . تقدير استهالك الوقود في اإلقالع والهبوط بالنسبة للعمليات المحلية والدولية-2
  . تقدير استهالك الوقود في مرحلة الطيران المستقيم بالنسبة للعمليات المحلية والدولية-3
  . ومرحلة الطيران المستقيم بالنسبة للطيران المدني والدولي تقدير انبعاثات مراحل اإلقالع والهبوط-4

   : لتقدير االنبعاثات5-6-3 إلى 2-6-3 على المعادالت من 2يعتمد مقترب المستوى 

 2-6-3 المعادلة
  )للطيران 2 المعادلة(

  ن المستقيماالنبعاثات الناتجة عن الطيرا+ االنبعاثات الناتجة عن الهبوط واإلقالع = إجمالي االنبعاثات 

 

  :حيث

 3-6-3 المعادلة
  )للطيران 3 المعادلة(

   معامل االنبعاث لكل دورة هبوط وإقالع•عدد دورات الهبوط واإلقالع = االنبعاثات الناتجة عن الهبوط واإلقالع 

 

 4-6-3 المعادلة
  )للطيران 4 المعادلة(

  استهالك الوقود في آل دورة هبوط وإقالع•عدد دورات الهبوط واإلقالع = استهالك الوقود في الهبوط واإلقالع 

 

 5-6-3 المعادلة
  )للطيران 5 المعادلة(

 معامل االنبعاث أثناء •)  استهالك الوقود في الهبوط واإلقالع–إجمالي استهالك الوقود = (االنبعاثات أثناء الطيران المستقيم 
  الطيران المستقيم
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  )تنطبق على جميع غازات االحتباس الحراري( انبعاثات الطائرات شجرة القرارات الخاصة بتقدير 1-6-3الشكل 

  

 
 

لمناقشة )  الخاص بالموارد المحدودة2-1-4مع الرجوع إلى القسم (1من المجلد " اختيار المنهجيات والفئات الرئيسية "4نظر الفصل  ا:مالحظة
   . واستخدام شجرات القراراتالفئات الرئيسية

  . التي ينصح باستخدامها2 تخطيًطا ألساس منهجية المستوى 2-6-3الشكل يوضح 
مجموع الوقود المستخدم  :ا فائًضاوقوًدباعتباره  2آما يتم تقدير الوقود المستخدم في مرحلة الطيران المستقيم في طريقة المستوى 

وأيًضا يتم تقدير استخدام الوقود  ).5-6-3المعادلة (ة مطروًحا منه الوقود المستخدم في مرحلة الهبوط واإلقالع من الرحلة الجوي
آما يتم ضرب مقدار الوقود المستخدم في مرحلة الطيران المستقيم في مجموع  .بالنسبة للطيران المحلي والدولي على نحو منفصل

نيتروجين في مرحلة الطيران لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون وأآاسيد ال) المتوسط أو لكل نوع طائرة (معامالت االنبعاث
يتم تقدير االنبعاثات والوقود المستخدم في مرحلة الهبوط واإلقالع من اإلحصائيات وفًقا لعدد دورات الهبوط واإلقالع . 17المستقيم
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في حساب االنبعاثات في مرحلة ) مثل أآسيد النتروز والميثان(لحالي بتضمين الغازات األخرى ال يسمح منهج التفكير العلمي في الوقت ا 
  ).1999الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ( .الطيران المستقيم

 

 

 البداية

قم بإعداد طريقة 
لتجميع البيانات 
بالنسبة لطريقة 

  .3 أو 2المستويات 

هل تتوفر البيانات حول 
مصدر ووجهة الرحالت
الجوية وحرآات النقل 

  الجوي؟

قم بتقدير االنبعاثات باستخدام
  3المستوى 

هل تتوفر بيانات 
دورات الهبوط 
واإلقالع حسب 

  ل طائرة؟آ

قم بتقدير االنبعاثات 
 2باستخدام المستوى 

  )2-6-3انظر الشكل (

،فئة رئيسيةهل هذه الفئة هي 
أو هل ستساعد البيانات 

الخاصة بطريقة المستوى 
األعلى على تحسين التقسيم 

  إلى دولي ومحلي؟

، حيث 1قم بتقدير االنبعاثات باستخدام المستوى 
  يانات االستهالك إلى محلية ودولية؟يستخدم تقسيم ب

  نعم

  نعم

 ال

  ال

 

  ال

  نعم

  نعم



  االحتراق المتحرك :3الفصل 

 بيانات األنشطة على مستوى أنواع الطائرات الفردية وبالتالي فهي تتطلب البيانات الخاصة بأعداد دورات 2تتناول طريقة المستوى 
دير جميع يجب أن يشمل التق .الهبوط واإلقالع المحلية حسب نوع الطائرة، ودورات الهبوط واإلقالع الدولية حسب نوع الطائرة أيًضا

 طريقة تخطيطية للطائرات 3-6-3يوضح الجدول  .أنواع الطائرات المستخدمة بشكل متكرر في رحالت الطيران المحلية والدولية
 معامالت انبعاثات الطيران المستقيم بالنسبة 2ال تقدم طريقة المستوى  .الفعلية بالنسبة لألنواع النموذجية للطائرات في قاعدة البيانات

 االفتراضية معامالت االنبعاث الوطنية وال معامالت االنبعاثثات األخرى غير أآاسيد النيتروجين؛ حيث يجب أال تستخدم لالنبعا
   .الخاصة بالمستوى لتقدير انبعاثات الطيران المستقيم هذه

  3طرق المستوى 
أ 3الخاصة بالمستوى ) OD(انات المصدر والوجهة إما بالنسبة لبي : على البيانات الفعلية لحرآة الرحلة الجوية3تعتمد طرق المستوى 

 في حالة 3يمكن استخدام المقتربات الوطنية للمستوى  .ب3أو بالنسبة للمعلومات الكاملة لمسار الرحلة الجوية الخاصة بالمستوى 
ولتيسير مراجعة  .1لمجلد من ا) مراقبة الجودة/ضمان (6توثيقها بالشكل المالئم ومراجعتها باتباع التوجيهات الموضحة في الفصل 

 أن تقوم باإلبالغ عن االنبعاثات بشكل منفصل بالنسبة لرحالت الطيران التجاري 3البيانات، يمكن للدول المستخدمة لمنهجية المستوى 
  .المنتظمة وأنشطة الطيران األخرى المستخدمة لوقود المحرآات النفاثة

نه من إآما  .ناء مرحلة الطيران المستقيم بالنسبة للمسافات المختلفة للرحلة الجويةأ في عين االعتبار االنبعاثات أث3يأخذ المستوى 
أ بالنسبة 3ونوع الطائرة الستخدام المستوى ) النهاية(والوجهة ) االنطالق(الضروري أن تتوافر التفاصيل الخاصة بمطارات المصدر 

أ باستخدام متوسط استهالك الوقود 3ج قوائم الحصر في المستوى آما تتم صياغة نماذ .لكل من الرحالت الجوية المحلية والدولية
وبيانات االنبعاثات بالنسبة لمرحلة الهبوط واإلقالع والمسافات المختلفة لمرحلة الطيران المستقيم، بالنسبة لعدد من فئات الطائرات 

   .النموذجية
آما  .آمية االنبعاثات الناتجة تختلف فيما بين مراحل الرحلة الجويةأ بعين االعتبار أن 3تأخذ البيانات المستخدمة في منهجية المستوى 

تأخذ المنهجية بعين االعتبار أيًضا العالقة بين الوقود المحترق ومسافة الرحلة الجوية، مع مالحظة أن آمية الوقود المحترق يمكن أن 
ن الطائرة تستهلك آمية أآبر من الوقود في دورة الهبوط إث حي تكون أآبر في المسافات القصيرة نسبًيا عنه بالنسبة للمسارات األطول،

  .واإلقالع مقارنة بما تستهلكه في مرحلة الطيران المستقيم
 CORINAIR/EMEPبرنامج االتحاد األوروبي لحصر االنبعاثات /يقدم دليل الحصر الصادر عن برنامج رصد وتقييم ملوثات الهواء

)EEA ،2002 ( آما يخضع هذا الدليل للتنقيح المستمر ويتم  .أ المستخدمة في حساب انبعاثات الطائرات3مثاًال على طريقة المستوى
   .لة الجويةوهو يقدم جداول االنبعاثات بالنسبة لكل مسافة تقطعها الرح .نشره على الموقع الشبكي الخاص بالوآالة األوروبية للبيئة

 التفصيلية هي فقط CORINAIR؛ لكن منهجية EMEP/CORINAIRنه توجد ثالث طرق لحساب انبعاثات الطائرات في دليل إالحظ 
   .)أ3التي تالئم المستوى 

أ من خالل حساب الوقود المحترق واالنبعاثات خالل المسار الكامل لكل مرحلة من 3ب عن المستوى 3تختلف منهجية المستوى 
ب، يلزم وجود نماذج 3والستخدام المستوى  .رحلة الجوية باستخدام معلومات األداء اإليروديناميكي الخاصة بالطائرة والمحركال

يمكن  . حديثة للتعامل مع جميع متغيرات وحسابات المعدات واألداء والمسار بالنسبة لجميع الرحالت الجوية في سنة معينةحاسوبية
ب أن تحدد النتائج بشكل عام فيما يتعلق بالطائرة والمحرك والمطار والمنطقة والمجاميع العالمية، 3ستوى للنماذج المستخدمة في الم

وأيًضا حسب دائرة العرض وخط الطول واالرتفاع والوقت، وذلك بالنسبة للوقود المحترق وانبعاثات أول أآسيد الكربون 
ب في 3والستخدام نموذج المستوى . أآاسيد النيتروجين وأآاسيد الكبريتوثاني أآسيد الكربون والميثان و) HC(والهيدروآربونات 

إعداد تقارير الحصر السنوية، يجب أن يحرص القائم بتجميع بيانات الحصر على حساب انبعاثات الطائرة من البيانات المدخلة التي 
عادة ما  .، أو أي سيناريوهات متغيرة للمدخالتتأخذ بعين االعتبار التغيرات التي تطرأ على النقل الجوي وعلى معدات الطائرات

ب مدمجة بشكل نموذجي لسهولة تحديثها، وذلك حتى تتسم النماذج بالكفاءة ويتثنى لها مجاراة تطور 3تكون مكونات نماذج المستوى 
الخاص بإدارة الطيران ) SAGE(توجد أمثلة على النماذج تشمل نظام تقدير االنبعاثات العالمية من الطيران  .البيانات والمنهجيات
  .الخاص بالمفوضية األوروبية) 2004أيريز،  (AERO2k، و)2005 أ وب؛ مالويتز، 2005آيم، (الفيدرالي األمريكية 
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الطاقة: 2المجلد   
   

  2تقدير انبعاثات الطائرات باستخدام طريقة المستوى  2-6-3الشكل 

اطرح استهالك الوقود في دورات الهبوط واإلقالع المحلية من إجمالي 
استهالك الوقود لحساب إجمالي استهالك الوقود المحلي في مرحلة 

.الطيران المستقيم  

قم بتطبيق معامل انبعاثات دورات الهبوط واإلقالع حسب آل نوع طائرة
  .9-6-3من الجدول 

 

 .قم بفصل بيانات دورات الهبوط واإلقالع المحلية والدولية وقم بإجراء العملية التالية بالنسبة لكل مجموعة بيانات

قم بتجميع بيانات استهالك الوقود بالنسبة لكل من الطيران
 .المدني والمحلي على حدة
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  االحتراق المتحرك :3الفصل 

 3-6-3 الجدول
 األخرى الطائرات وأنواع النموذجية ائراتالط بين ما التوافق

مجموعة 
 في 

المنظمة 
الدولية 
للطيران 
 المدني

التصنيف العام 
 ألنواع الطائرات

مجموعة الطائرة 
حسب تصنيف 

الدولي االتحاد 
  للطيران المدني

تصنيف 
 

التصنيف العام 
 ألنواع الطائرات

مجموعة 
 في 

تصنيف 
 

التصنيف العام 
المنظمة ألنواع الطائرات

الدولية 
للطيران 
 المدني

الطائرة
االتحاد 
الدولي 
للطيران 
 المدني

المنظمة
الدولية 
للطيران 
 المدني

الطائرة
االتحاد 
الدولي 
للطيران 
 المدني

A30B AB3 73G DC9 DC9 
AB4 

Boeing 
737-700 B737 

73W DC91 D91 
AB6 738 DC92 D92 
ABF 

Boeing 
737-800 B738 

73H DC93 D93 
ABX 739 DC94 D94 

Airbus A300 A306 

ABY 
Boeing 
737-900 B739 

 D95 
310 B741 74T D9C 
312 N74S 74L D9F 
313 B74R 74R 

Douglas 
DC-9 

DC95 

D9X 
31F 

Boeing 
747-100 

B74R 74V L10 
31X 742 L11 

Airbus A310 A310 

31Y 74C L15 
A319 319 

Boeing 
747-200 B742 

74X 

Lockheed 
L-1011 L101 

L1F Airbus A319 
A318 318 743 M11 

320 
Boeing 
747-300 B743 

74D M1F Airbus A320 A320 
32S 747 

McDonnell 
Douglas MD11 MD11 

M1M 
Airbus A321 A321 321 744 MD80 M80 

A330 330 74E MD81 M81 Airbus 
A330-200 A332 332 74F MD82 M82 

A330 330 74J MD83 M83 Airbus 
A330-300 A333 333 74M MD87 M87 

Boeing 
747-400 B744 

74Y 

McDonnell 
Douglas MD80 

MD88 MD88 Airbus 
A340-200  A342 342 

757 McDonnell 
Douglas MD90 MD90 M90 

A340 340 75F Tupolev Tu134 T134 TU3 Airbus 
A340-300 A343 343 

Boeing 
757-200 B752 

75M Tupolev Tu154  T154 TU5 
AR8 Airbus 

A340-500 A345 345 Boeing 
757-300 B753 753 Avro RJ85 RJ85 

ARJ 
762 B461 141 Airbus 

A340-600 A346 346 Boeing 
767-200 B762 

76X B462 142 
703 767 143 
707 76F 146 
70F 763 14F 

Boeing 707  B703 

70M 

Boeing 
767-300 B763 

76Y 14X 
Boeing 717  B712 717 14Y 

721 
Boeing 
767-400 B764 764 

BAe 146 
B463 

14Z Boeing 
727-100 B721 

72M 777 ER4 
722 

Boeing 
777-200 B772 

772 
Embraer 
ERJ145  E145 

ERJ 
727 F100 100 
72C 

Boeing 
777-300 B773 773 

F70 F70 
72B D10 F21 
72F D11 F22 

Boeing 
727-200 B722 

72S D1C F23 
D1F F24 Boeing 

737-100 B731 731 
D1M 

Fokker 
100/70/28  

F28 

F28 
732 D1X B11 
73M 

Douglas 
DC-10 

 
DC10 

D1Y B12 Boeing 
737-200 B732 

73X DC85 D8F B13 
737 DC86 D8L B14 
73F D8M 

BAC 111 BA11 

B15 
733 D8Q 

Boeing 
737-300 B733 

73Y D8T 
Donier 
Do 328 D328 D38 

737 D8X Boeing 
737-400 B734 

734 

Douglas 
DC-8 

DC87 

D8Y 
Gulfstream 

IV/V   GRJ 

737 Boeing 
737-500 B735 

735 
   Yakovlev Yak 

42  YK42 YK2 

Boeing 
737-600 B736 736 
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 غازات االحتباس الحراريلحصر قوائم الوطنية ال بشأن 2006 لعام IPCC الخطوط التوجيهية لهيئة  3-64

  نبعاثاال معامالت اختيار 3-6-1-2
  1المستوى

 معامالت االنبعاثنه من غير المتوقع أن تنحرف إآما  .تعتمد معامالت انبعاثات ثاني أآسيد الكربون على نوع الوقود ومحتويات الكربون به
 الممارسة السليمة من نهإآما  .الوطنية لثاني أآسيد الكربون آثيًرا عن القيم االفتراضية بفضل تحديد نوعية وقود المحرآات النفاثة بشكل مالئم

، مقدمة، من هذا 1انظر الفصل  (1 بالنسبة للمستوى 4-6-3 االفتراضية لثاني أآسيد الكربون الموضحة في الجدول معامالت االنبعاثاستخدام 
ب أيضًَا تقدير ثاني وباإلضافة إلى ذلك يج .ويجب استخدام محتويات الكربون في الوقود على المستوى الوطني إن أمكن ).4-1المجلد والجدول 

  .أآسيد الكربون على أساس إجمالي محتويات الكربون في الوقود

 4-6-3 الجدول
 الكربون أآسيد ثاني انبعاثات معامالت

 الحد األعلى الحد األدنى )تيرا جول/آج(افتراضي  الوقود

69 300 غازولين محرآات الطائرات  500 67  000 73  

71 500 آيروسين المحرآات النفاثة  800 69  400 74  

 
آما توجد معامالت انبعاثات محددة .  القيم االفتراضية النبعاثات الميثان وأآسيد النتروز التي تسببها الطائرات5-6-3يوضح الجدول 

 أن 1 يفترض المستوى .لألنواع المختلفة من مجموعات الطائرات أو المحرآات وقد تتفاوت هذه المعامالت أيًضا وفًقا لمسافة الطيران
وقد وضع هذا  . الخاصة بالميثان وأآسيد النتروز بناًء على معدل استهالك الوقودمعامالت االنبعاثجميع الطائرات لها نفس 

   .االفتراض نتيجة لعدم توفر معامالت انبعاثات أآثر تفصيًال في هذا المستوى من التجميع

 5-6-3 الجدول
 الكربون أآسيد ثاني غير األخرى الغازات انبعاثات معامالت

) غير الخاضعة للسيطرة(المعامالت االفتراضية  الوقود
 )تيرا جول/آج(للميثان 

غير (المعامالت االفتراضية 
ألآسيد ) الخاضعة للسيطرة

 )تيرا جول/آج(النتروز 

غير (المعامالت االفتراضية 
ألآاسيد ) الخاضعة للسيطرة

 )تيرا جول/آج(النيتروجين 

  أ0.5 جميع أنواع الوقود

 ب%)%100/+57-(
2  

 ب%)%150/+70-(
250  

 ج25%+
معامل االنبعاثات بالنسبة لدورات الهبوط واإلقالع  ).Wiesen et al ،1994(ا أثناء مراحل الطيران المستقيم ض انبعاثات الميثان انخفاضا ملحوًظيفترض إنخفا أ

ن إحيث  ).1991أوليفر، ( )من معامل إجمالي المواد العضوية المتطايرة% 10(را جول تي/ آج5هو ))  قدم3000( متر 914مثل الطيران على ارتفاع أقل من ( فقط
تيرا / آج0.5، فإن معامل الطيران الناتج هو )1995أوليفر، (تقريًبا من إجمالي استهالك الوقود على مستوى العالم يحدث خالل دورات الهبوط واإلقالع % 10
  .جول

  .1999ة بتغير المناخ،  الهيئة الحكومية الدولية المعنيب
  حكم الخبراءج 
أول أآسيد الكربون والمواد العضوية المتطايرة غير ( الخاصة بالغازات األخرى معامالت االنبعاثيمكن الحصول من قاعدة بيانات معامل االنبعاثات على  

 .1996ومحتوى الكبريت والتي تم تضمينها في الخطوط التوجيهية للهيئة لعام ) الميثان

  2لمستوىا
أو تحديثات قاعدة  (9-6-3 الموضحة في الجدول معامالت االنبعاث أن يتم استخدام الممارسة السليمة، فمن 2بالنسبة لطريقة المستوى 
آما يمكن حساب انبعاثات أآاسيد النيتروجين فقط بشكل مباشر، بالنسبة  .مع انبعاثات الهبوط واإلقالع) بيانات معامل االنبعاثات

، وبالتالي يمكن حساب انبعاثات أآسيد النتروز بشكل غير )10-6-3الجدول ( المحددة معامالت االنبعاثالرحلة، بناًء على لحسابات 
مباشر من انبعاثات أآاسيد النيتروجين

18
آما يتم حساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من الطيران المستقيم باستخدام معامالت . 

يتم انبعاثات الميثان تكاد تكون منعدمة ويفترض أن تكون قيمتها  ).4-6- 3الجدول  (1لخاصة بالمستوى انبعاثات ثاني أآسيد الكربون ا
الحظ محدودية المعلومات الخاصة بمعامالت انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز من  .صفر ما لم توجد معلومات جديدة بشأن ذلك

  . هي قيم شبيهة بتلك الموجودة في األدبيات5-6-3ل ن القيم االفتراضية الموضحة في الجدوإالطائرات، آما 
  3المستوى

ب 3، بينما يستخدم المستوى EMEP/CORINAIRأ من دليل حصر االنبعاثات 3يمكن الحصول على معامالت انبعاثات المستوى 
جميع بيانات الحصر التحقق من وينبغي على القائمين بت . التي تحتوي عليها النماذج الالزمة لتطبيق هذه المنهجيةمعامالت االنبعاث

  . هذه للواقعمعامالت االنبعاثمالئمة 
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 تختلف الدول فيما بينها من حيث الطريقة المتبعة لتحويل انبعاثات أآاسيد النيتروجين إلى أآسيد النتروز 



  االحتراق المتحرك :3الفصل 

  65-3 غازات االحتباس الحراريلحصر قوائم الوطنية ال بشأن 2006لعام  IPCCط التوجيهية لهيئة الخطو

  األنشطة بيانات اختيار 3-6-1-3
نه يتم اإلبالغ عن االنبعاثات التي يسببها الطيران المحلي بشكل منفصل عن انبعاثات الطيران الدولي، فمن الضروري أن يتم إحيث 

لذلك يجب أن يتم تطبيق التعريفات التالية بغض النظر عن جنسية الناقلة  .ية والدوليةتوزيع بيانات األنشطة فيما بين العناصر المحل
 استخدام تعريفات متشابهة لكل من األنشطة المحلية والدولية بالنسبة للمالحة البحرية الممارسة السليمةنه من إآما  ).6-6- 3الجدول (

نه من إ توفر اإلحصائيات الوطنية للطاقة بيانات متسقة مع هذا التعريف؛ آما وفي بعض الحاالت قد ال .والجوية، وذلك التساق البيانات
وفي جميع األحوال، يجب على الدول أن تحدد  . أيًضا أن تقوم الدول بفصل بيانات األنشطة المتسقة مع هذا التعريفالممارسة السليمة

  .المنهجيات والفرضيات المستخدمة بشكل واضح

  6-6-3 الجدول
   المحلي أو الدولي الطيران عريفت معايير

  ) وتحميل إقالع عملية من أآثر تتضمن التي للرحلة الفردية المراحل على تنطبق(

 دولية محلية نوع الرحلة بين مطارين

 ال نعم انطالق الرحلة ونهايتها في نفس البلد

 نعم ال انطالق الرحلة من بلد ونهايتها في بلد أخر

 
لسابقة في تجميع بيانات قوائم حصر انبعاثات الطيران، فقد تم تحديد الصعوبات فيما يتعلق بالتقسيم الدولي وبناًء على الخبرات ا

الخطوط التوجيهية للهيئة والمحلي، خاصة فيما يتعلق بمعلومات إنزال وصعود المسافرين أو الحمولة في محطات بنفس البلد تتطلبها 
االتفاقية اإلطارية /تقرير تلخيصي الجتماع خبراء المنظمة الدولية للطيران المدني (2000 دليل الممارسات السليمة لعام/1996لعام 

يتم تجميع معظم بيانات الرحلة الجوية على أساس مراحل الرحلة الجوية الواحدة  ).2004لألمم المتحدة بشأن تغير المناخ، أبريل 
دليل وفًقا لما ينص عليه (بين األنواع المختلفة من التوقفات المرحلية وال يتم التمييز ) مطار اإلقالع إلى مطار الهبوط التالي(

يصبح أآثر بساطة ) الوجهة/المصدر(لذلك فإن التمييز على أساس البيانات الجزئية للرحلة الجوية  ).2000الممارسات السليمة لعام 
يؤدي هذا التغيير إلى إحداث تغيًرا آبيًرا في تقديرات من غير الوارد تماًما أن  .ويمكن أن يؤدي إلى اإلقالل من أوجه عدم التيقن

االنبعاثات
19

بند معلومات ال تشملها باعتبارها ، آما ال يؤدي ذلك إلى تغيير طريقة اإلبالغ عن انبعاثات الرحالت الجوية الدولية 
 .المجاميع الوطنية

رسات التشغيلية لخطوط الطيران على تقليل الحاجة إلى ساعدت التحسينات التي تم إدخالها على آل من التقنية المستخدمة والمما
آما ال تؤدي التوقفات الفنية خالل الرحلة إلى تغيير تعريف الرحلة الجوية رحلة محلية أو رحلة  توقفات فنية خالل الرحلة إلى حد بعيد؛

نها الرحلة التي تنطلق إحلة الجوية الدولية على فعلى سبيل المثال، يمكن للدول في حالة توافر بيانات واضحة لديها أن تعرف الر .دولية
 ما يكون التوقف الفني للتزود بالوقود أو لحل إحدى وعادًة .خر لكنها تتوقف في وسط المسافة ألغراض فنيةآمن بلد وتنتهي في بلد 

  .المشكالت الفنية وليس بغرض إنزال الرآاب أو الحمولة واستبدالهما
ت الطاقة الوطنية لبيانات متسقة مع هذا التعريف، فعندئذ يجب على الدول أن تقوم بتقدير الفارق بين وفي حالة عدم توفير إحصائيا

 .االستهالك المحلي واالستهالك الدولي للوقود وفًقا للتعريف وباستخدام المقتربات الموضحة أدناه
نه ال إ المباع لالستخدام المحلي للضرائب، إال  من مصالح الضرائب في حالة خضوع الوقودالبيانات التنازليةيمكن الحصول على 

 الجوية أو موردي الوقود بالبيانات الخاصة يقد يحتفظ أي من الموان .تفرض الضرائب على استخدام الوقود في الرحالت الدولية
تقوم معظم الدول بفرض آما  .بكيروسين الطائرات أو غازولين الطائرات المنقول لالستخدام في الرحالت الجوية المحلية والدولية

نه يتم إعفاء الوقود المخصص لالستهالك الدولي إالضرائب والرسوم الجمرآية على الوقود المخصص لالستهالك المحلي، إال 
وفي ظل عدم توافر مصادر بيانات أآثر مباشرة، يمكن االستعانة بمعلومات الضرائب المحلية للتمييز  .من هذه الرسوم) ناقالت النفط(

 .ين االستهالك المحلي واالستهالك الدولي للوقودما ب
 من استبيانات شرآات خطوط الطيران بالنسبة للوقود المستخدم في الرحالت الجوية البيانات الصعوديةآما يمكن الحصول على 

يمكن استخدام معامالت  .المحلية والدولية، أو من تقديرات بيانات حرآة الطيران والجداول القياسية للوقود المستهلك أو من آليهما
إلجراء التقديرات، آما ) الوقود المستخدم لكل دورة هبوط وإقالع وآل ميل بحري تقطعه الطائرة(استهالك الوقود الخاصة بالطائرات 

  .يمكن الحصول عليها من شرآات الطيران
 :من أمثلة مصادر البيانات الصعودية التي تشمل حرآة الطيران ما يلي

  من اإلحصائيات الوطنيةاجزًءباعتبارها ء أو وزارات النقل مكاتب اإلحصا •
 سجالت المطارات •
 ، مثل إحصائيات المنظمة األوروبية للسالمة والمالحة)ATC(سجالت مراقبة الحرآة الجوية  •
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  .2000دليل الممارسات السليمة لعام  أن يتم توضيح األسباب والبراهين في حالة اختيار أي دولة الستخدام تعريفات الممارسة السليمةمن  

 



الطاقة: 2المجلد   
   

الرآاب بيانات الناقالت الجوية المنشورة في الدليل الرسمي للناقالت الجوية والموضحة للجداول الزمنية لحرآة طائرات  •
  وطائرات الشحن في العالم، باإلضافة إلى الرحالت المنتظمة لشرآات الرحالت الخاصة، ال تشمل حرآات الطائرات الخاصة؛

نه يمكن أن تحدث إباإلضافة إلى  ).تستثنى الرحالت الجوية الخاصة(لكن بعض هذه المصادر ال تغطي جميع الرحالت الجوية 
وية في جداول مواعيد شرآات الطيران نتيجة لتشابه أآواد شرآات الطيران أو الزدواج أرقام ازدواجية في بيانات الرحالت الج

   ).Sutkus et al. ،2001؛ Baughcum et al ،1996( .رحالت الطيران، حيث قد طورت الطرق للتعرف على هذه الحاالت وإزالتها

نبعاثات الهبوط واإلقالع الخاصة بها محددة بناًء على الفرضيات ، فمعامالت ا9-6-3وبالنسبة ألنواع الطائرات الموضحة في الجدول 
  :وقد تم تقسيم الطائرات إلى أربع مجموعات رئيسية إلظهار ومالحظة مصدر البيانات الخاص بكل مجموعة .الموضحة أدناه

وائمة الرجعية، وهي محددة  وبعض أنواع الطائرات للم2004تشمل الطائرات الممثلة ألسطول عام  :الطائرات التجارية الكبيرة
وللسيطرة على حجم  .يعتقد في أن هذه الطريقة ستوضح االنبعاثات التشغيلية لألسطول بشكل أآثر دقة. باستخدام نموذج أصغر

ن مصدر إآما  .الجدول، يتم تجميع بعض النماذج الصغرى للطائرات في حالة تشابه معامالت انبعاثات الهبوط واإلقالع الخاصة بها
انات معامالت انبعاثات الهبوط واإلقالع الخاصة بمجموعة الطائرات التجارية الضخمة هو بنك بيانات انبعاثات عادم المحرك بي

  ).أ2004المنظمة الدولية للطيران المدني، (الخاص بالمنظمة الدولية للطيران المدني 

وقد تم اختيار  .2004ت النفاثة اإلقليمية المستخدمة في عام تشمل الطائرات الممثلة ألسطول الطائرا :الطائرات النفاثة اإلقليمية
الطائرات النفاثة اإلقليمية النموذجية بناًء على تقديم عدد مالئم من الطائرات النفاثة اإلقليمية التي تتوفر معامالت انبعاثات الهبوط 

ع الخاصة بمجموعة الطائرات النفاثة اإلقليمية هو بنك ن مصدر بيانات معامالت انبعاثات الهبوط واإلقالإآما  .واإلقالع الخاصة بها
  ).أ2004المنظمة الدولية للطيران المدني، (بيانات انبعاثات عادم المحرك الخاص بالمنظمة الدولية للطيران المدني 

عدد ليس ) آيلو نيوتن 26.7محرآات دفع أقل من (تمثل الطائرات المدرجة في فئة الدفع المنخفض  :الطائرات النفاثة منخفضة الدفع
نه ليس من الضروري أن تتوائم محرآات طائرات هذه إإال  .بالقليل من حرآات الطيران، لذلك يجب إدراجها في قوائم الحصر

المجموعة مع معايير انبعاثات المحرآات الخاصة بالمنظمة الدولية للطيران المدني، وهكذا ال يتم تضمين بيانات معامالت انبعاثات 
لذلك  . واإلقالع الخاصة بها في بنك بيانات انبعاثات عادم المحرك الخاص بالمنظمة الدولية للطيران المدني ويصعب توفيرهاالهبوط

آما أن مصدر بيانات معامالت انبعاثات  . النموذجية للطائرة في هذه المجموعةمعامالت االنبعاثتوجد طائرة نموذجية واحدة مع 
طائرات النفاثة منخفضة الدفع هو نظام صياغة نماذج االنبعاثات والتبديد الخاص باإلدارة الفيدرالية الهبوط واإلقالع لمجموعة ال

  ). ب2004اإلدارة الفيدرالية للطيران، (للطيران 

، ويمكن 2004تشمل طائرات ممثلة ألسطول طائرات المحرآات المروحية التربينية لعام  :طائرات المحرآات المروحية التربينية
ن مصدر بيانات معامالت انبعاثات الهبوط إآما  .يلها في ثالث طائرات نموذجية وفًقا للقدرة الحصانية لعمود إدارة المحركتمث

  .واإلقالع لمجموعة طائرات المحرآات المروحية التربينية هو قاعدة بيانات المعهد السويدي للطيران النبعاثات الهبوط واإلقالع
، آما يجب الحصول على بيانات طائرات المحرآات )EEA 2002مثل(اثلة من مصادر أخرى يمكن الحصول على بيانات مم

  . العالقة بين الطائرات الفعلية والطائرات النموذجية3-6-3يوضح الجدول  .المروحية التربيية والمحرآات الكباسية من مصادر أخرى

المنظمة الدولية للطيران المدني بتجميع بيانات األسطول تقوم  .يمكن الحصول على بيانات أسطول الطائرات من مصادر متنوعة
أسطول الناقالت الجوية التجارية الذي تقوم الدول باإلبالغ عنه بالنسبة لناقالتها الجوية  :باستخدام برنامجين فرعيين لإلحصائيات

آانون األول /ديسمبرمن  31دنية المسجلة بها في التجارية، وعدد الطائرات المدنية المسجلة التي تبلغ عنها الدول بالنسبة للطائرات الم
  ).ب2004المنظمة الدولية للطيران المدني، (

إال أن بعض دول المنظمة الدولية للطيران المدني ال تشترك في عملية تجميع البيانات، وهو ما من شأنه أن يصعب تقسيم األسطول إلى 
ية للطيران المدني على مصادر خارجية أخرى؛ من بينها السجل الدولي لذلك تعتمد المنظمة الدول .ن، تجاري وغير تجارييقسم

وهيئة الطيران ) المملكة المتحدة(، وآالة الطيران المدني )فرنسا(، الذي يقوم بنشره آل من مكتب فريتاس 2004للطائرات المدنية، 
توي قاعدة البيانات هذه على معلومات منقولة من سجالت تح .باالشتراك مع المنظمة الدولية للطيران المدني) إيطاليا(المدني اإليطالي 

   . طائرة450 000وتشمل ما يزيد عن ) بما في ذلك الواليات المتحدة( دولة 45الطائرات المدنية الخاصة بحوالي 

 ال تغطي أي منها نهإإال  .باإلضافة إلى ذلك توجد ثالث قواعد بيانات تجارية أخرى تستفيد منها المنظمة الدولية للطيران المدني
ومن بين قواعد البيانات هذه بيانات أسطول باك  .نها محدودة النطاق وتختص بطائرات من أحجام معينةإاألسطول بالكامل، حيث 

طائرات نفاثة بجناح ثابت  (CASE، قاعدة بيانات إير آليمز ) مقعًدا تقريًبا30طائرة بجناح ثابت تحتوي على (لحلول الطيران 
تشمل آل من الطائرات (وأسطول الطائرات النفاثة بشرآات الطيران  ، وبوش اير وناشر)ارية بمحرآات مروحية تربينيةوطائرات تج

آما يمكن الحصول على المعلومات ذات الصلة من شرآات أخرى مثل أفسوفت، وآذلك  ).ذات الجناح الثابت وذات الجناح الدوار
  .ة الخاصة بهذه الشرآاتالحصول على معلومات إضافية من مواقع الشبك

  العسكري الطيران 3-6-1-4
يمكن تقدير االنبعاثات الناتجة عن  .نها أنشطة السلطات العسكرية في البلد لشراء أو توريد وقود الطيرانإتعرف األنشطة العسكرية ب

ن بعض أنواع طائرات إحيث  .ني ونفس مقترب الحسابات الموصى به بالنسبة للطيران المد1-6-3استخدام الوقود بتطبيق المعادلة 
لذلك يجب استخدام  .النقل العسكري المجنحة والعمودية ذات خصائص مشابهة للطائرات المدنية فيما يتعلق بالوقود واالنبعاثات

قدير نه يمكن تإبمعنى  .ن تتوافر بيانات أخرىإ االفتراضية الخاصة بالطيران المدني مع الطيران العسكري إلى معامالت االنبعاث
 المعامالت االفتراضية الستهالك الوقود في الطائرات 8-6- 3 و7-6-3توضح الجداول  .استخدام الوقود من عدد ساعات التشغيل

  ".اختيار بيانات األنشطة "3-1-6-3وبالنسبة لمعامالت استخدام الوقود، انظر القسم . العسكرية

 غازات االحتباس الحراريلحصر قوائم الوطنية ال بشأن 2006 لعام IPCC الخطوط التوجيهية لهيئة  3-66



  االحتراق المتحرك :3الفصل 

 7-6-3 الجدول
 العسكرية راتللطائ بالنسبة الوقود انبعاثات معامالت

 )ساعة/آج(تدفق الوقود المجموعة المجموعة الفرعية النوع النموذجي 

 طائرات مقاتلة   عالية الدفع–نفاثة سريعة 
  منخفضة الدفع–نفاثة سريعة 

F16 
Tiger F-5E  

283 3  

100 2  

 Hawkيب
PC-7 

720 

120 
 طائرات تدر  طائرات تدريب نفاثة

طائرات تدريب بمحرآات مروحية 
 تربينية

C-130 
ATP  

225 2  

499 
 طائرات النقل  طائرات النقل الكبيرة
 طائرات النقل الصغيرة

C-130 225 2 أنواع أخرى طائرات االستطالع البحري  

 )2005 الوآالة األمريكية لحماية البيئة، Gardner et. al 1998 من 2-3 و 1-3الجداول  :المصادر 

  

 

 8-6-3 الجدول
 العسكرية للطائرات بالنسبة طيران ةساع لكل الوقود استهالك

 /باللتر( الوقود استخدام الطائرة نوع وصف الطائرة
 )ساعة

A-10A 331 2 .قاذفة قنابل خفيفة بمحرآين  

B-1B  13 959 تستخدم في الجيش األمريكي فقط ستراتيجية طويلة المدى بأربعة محرآاتإقاذفة قنابل  

B-52H  12 833 تستخدم في الجيش األمريكي فقط المدى بثمانية محرآاتستراتيجية طويلة إقاذفة قنابل  

C-12J  398 من نوعية بيتش آينج إير .طائرة نقل خفيفة بمحرآين مروحيين تربينيين 

C-130E 2 956 .تستخدم في العديد من الدول .طائرة نقل بأربعة محرآات مروحية تربينية  

C-141B 7 849 تستخدم في الجيش األمريكي فقط .آاتطائرات نقل طويلة المدى بأربعة محر  

C-5B 13 473 تستخدم في الجيش األمريكي فقط .طائرة نقل ثقيلة طويلة المدى بأربعة محرآات  

C-9C  نموذج عسكري من طراز  .طائرة نقل بمحرآينDC9. 745 3  

E-4B 17 339 747النموذج العسكري من بوينج  .طائرة نقل بأربعة محرآات  

F-15D  5 825 .مقاتلة بمحرآين  

F-15E  6 951 .مقاتلة وقاذفة قنابل بمحرآين  

F-16C 3 252 .تستخدم في العديد من الدول .مقاتلة بمحرك واحد  

KC-10A نموذج عسكري من طراز  .ناقلة وقود بثالثة محرآاتDC-10. 002 10  

KC-135E 7 134 707النموذج العسكري من بوينج  .ناقلة وقود بأربعة محرآات  

KC-135R 6 064 707نموذج مختلف من بوينج  .ناقلة وقود بأربعة محرآات حديثة  

T-37B  694 .طائرة تدريب نفاثة بمحرآين 

T-38A  262 نموذج شبيه للطائرة  .طائرة تدريب نفاثة بمحرآينF-5 

 
، لذلك ينصح باستخدام طريقة أآثر تفصيًال لتحليل )التطائرات النقل والهليكوبتر والمقات(قد ال توجد نظائر مدنية للطائرات العسكرية 
آما يجب على القائمين بتجميع بيانات الحصر أن يستشيروا الخبراء العسكريين الختيار  .البيانات في حالة عدم توفر البيانات الكافية

  . األآثر مالئمة بالنسبة للطيران العسكري الخاص بالدولةمعامالت االنبعاث
يد من القائمين بتجميع بيانات الحصر صعوبات في الحصول على البيانات الخاصة بكمية الوقود المستخدم في األنشطة وقد يجد العد

نها تلك إتعرف األنشطة العسكرية في هذه الحالة على  ).انظر االستيفاء واإلبالغ(العسكرية، وذلك بسبب مسائل المحافظة على السرية 
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ال يجب تضمين االنبعاثات الناتجة عن العمليات المتعددة األطراف الموافقة لميثاق األمم المتحدة في المجاميع الوطنية، حيث يتم 
 .لخاصة بطرف واحد من األطراف المشترآة أو أآثرتضمين االنبعاثات األخرى ذات الصلة بالعمليات في مجاميع االنبعاثات الوطنية ا

يجب أن تأخذ الحسابات الوطنية بعين االعتبار الوقود المنقول للقوات المسلحة للدولة، باإلضافة إلى الوقود المنقول داخل هذه الدولة 
مثل معدات (ذات الصلة بالعمليات آما يجب أيًضا تضمين االنبعاثات األخرى  .لكن لالستخدام عن طريق القوات المسلحة لدول أخرى

   .في مجاميع االنبعاثات الوطنية وفئة المصدر المالئمة) الدعم األرضي المستخدمة خارج الطرق المعبدة
لكن يجب توخي الحرص في استخدام هذه البيانات ألن الظروف الوطنية قد تختلف عن تلك المفترضة في هذا الجدول؛ حيث قد تتأثر 

لمقطوعة واستهالك الوقود على وجه الخصوص ببنية الطرق الوطنية ومدى ازدحام المطارات وممارسات مراقبة آل من المسافة ا
  .الطيران

  االستيفاء 3-6-1-5
من المهم أن يتم حساب آافة الوقود المستهلك في الطيران بالدولة، وذلك بغض النظر عن الطريقة المستخدمة، حيث تعتمد الطرق على 

ن التوزيع ما بين الهبوط واإلقالع وبين إإال  .المستخدم ويجب أن تغطي انبعاثات ثاني أآسيد الكربون بشكل آاملإجمالي الوقود 
آما ترآز طريقة  . يكون مكتمًال في حالة عدم اآتمال إحصائيات الهبوط واإلقالع2مراحل الطيران المستقيم بالنسبة لطريقة المستوى 

 .نها ال تشمل جميع أشكال الطيرانإنقل الرآاب والبضائع وآذلك الرحالت الخاصة، أي  على الرحالت المدرجة ل2المستوى 
 الرحالت غير المدرجة وأنشطة الطيران العامة مثل طائرات رش المبيدات أو 2وباإلضافة إلى ذلك، ال تشمل طريقة المستوى 

آما قد يصعب إتمام االستيفاء إذا آانت  .ة الوقود آبيرةالطائرات النفاثة الخاصة أو الهليكوبتر، حيث يجب إضافتها إذا آانت آمي
 أن يتم تجميع الوقود المستخدم في األنشطة العسكرية الممارسة السليمةالبيانات العسكرية محاطة بالسرية، وفي هذه الحالة يكون من 

   .مع فئة مصدر أخرى
التزود بالوقود والتعامل معه بشكل عام وصيانة محرآات  : يليتوجد أنشطة أخرى مرتبطة بالطيران وقد تنتج عنها انبعاثات تشمل ما

آما تمثل عمليات معالجة الجناحين في فصل الشتاء لمنع تراآم الجليد والتخلص منه  .الطائرة والتخلص من الوقود عند الطوارئ
 العمليات تتدفق من الجناحين أثناء تشغيل ن العديد من المواد المستخدمة في هذهإإضافة إلى  .مصدًرا لالنبعاثات في مجمعات الطائرات

ومع ذلك فهذه االنبعاثات  .محرآات الطائرة بسرعة بطيئة وأثناء السير قبل اإلقالع أو بعد الهبوط وأثناء اإلقالع ثم تتبخر بعد ذلك
   .ضئيلة للغاية وال توجد طرق محددة لتقديرها

ن مصادر البيانات الخاصة بالدولة بالنسبة لهذه إوحيث  .ثات المحلية والوطنيةآما توجد صعوبات إضافية بشأن التمييز ما بين االنبعا
آما  .الفئة قليلة العدد، فمن غير الممكن أن يتم صياغة قاعدة عامة فيما يتعلق بكيفية أداء إحدى المهام في ظل غياب البيانات الواضحة

  .ح حتى يتثنى تقييم موضوع االستيفاء الفصل بين الفرضيات بشكل واض أيًضاالممارسة السليمةنه من إ

  متسقة زمنية متسلسالت إعداد 3-6-1-6
 المزيد من 2006بالخطوط التوجيهية للهيئة لعام  الخاص 1، اتساق المتسلسالت الزمنية وإعادة الحساب، من المجلد 5يوفر الفصل 

س مجموعات البيانات أو الطرق في آل سنة من المتسلسلة المعلومات حول آيفية إعداد تقديرات االنبعاثات في حاالت تعذر استخدام نف
، فيمكن اختيار استقراء البيانات لذلك العام عن طريق ) مثًال1990(وفي حالة عدم توفر بيانات األنشطة بالنسبة لسنة األساس  .الزمنية

مستخدم أو المورد، أو عدد دورات الهبوط استخدام تغيرات المسافة الكيلومترية في نقل البضاعة أو الرآاب، أو إجمالي الوقود ال
   ).تحرآات الطائرة(واإلقالع 

على تقنية محرك الطائرة ومقدار التغير في تكوين ) وبالتالي أآسيد النتروز(وتعتمد اتجاهات انبعاثات الميثان وأآاسيد النيتروجين 
 األسطول ، وهو ما يمكن إنجازه على أفضل وجه أسطول الدولة، وقد يلزم في المستقبل مراعاة هذا التغير الحاصل في تكوين

أما إذا لم يتغير ترآيب األسطول ،  . واألعوام التالية1990ب بناًء على أنواع الطائرة في عام 3 والمستوى 2باستخدام طرق المستوى 
   . في جميع األعواممعامالت االنبعاثفيجب استخدام نفس مجموعة 

ومع ذلك، يمكن فقط  .ا لنتائج خيارات التخفيف التي تؤدي إلى وجود تغيرات في استخدام الوقودآما يجب أن توفر آل طريقة انعكاًس
ب التي تعتمد على نوع آل طائرة على حدة أن تحتجز تأثير خيارات التخفيف التي تؤدي إلى معامالت 3 والمستوى 2لطرق المستوى 

   .انبعاثات أقل
 أآاسيد النيتروجين في مرحلة الصعود إلى ارتفاعات أعلى التي تختلف بشكل جوهري  لحساب انبعاثات2وقد تمت مراجعة المستوى 

عن تلك الخاصة بمرحلة الطيران المستقيم، آما يمكن أن تكون هناك فروق في آمية أآاسيد النيتروجين المحسوبة خالل هذه المرحلة 
القدرة وعالقته باإلنتاج األعلى ألآاسيد /ه هذه المرحلة من الدفع في المائة تقريًبا، وذلك نتيجة لما تتطلب20 إلى 15تتراوح ما بين 

  .2يجب الحرص بشكل خاص عند إعداد متسلسالت زمنية متسقة في حالة استخدام المستوى  .النيتروجين
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  االحتراق المتحرك :3الفصل 

  التيقن عدم أوجه تقدير 3-6-1-7
  معامالت االنبعاث

ربون في الوقود والجزء المؤآسد منه فقط، لذلك يجب أن تكون هذه تعتمد معامالت انبعاثات ثاني أآسيد الكربون على محتويات الك
ومع ذلك، يوجد قد غير ضئيل من عدم التيقن الذي يكون مصاحًبا لحساب ثاني أآسيد الكربون بناًء  . في المائة5±المعامالت في حدود 

، فقد يتراوح عدم التيقن في معامل انبعاثات 1ستوى وبالنسبة للم .على أوجه عدم التيقن في بيانات األنشطة التي سنتناولها فيما يلي
 في المائة 150+ إلى 70- في المائة، آما قد يتراوح عدم التيقن في معامل انبعاثات الميثان ما بين 100+ إلى 57-الميثان ما بين 

 استخدام معامل انبعاثات فردي في أيًضا، ذلك باإلضافة إلى أن معامالت انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز ترتبط بالتقنية ويعتبر
  .الطيران بشكل عام هو إحدى الطرق التي تساعد على تبسيط العملية بشكل معقول

يمكن الحصول على معلومات إضافية للمساعدة على حساب أوجه عدم التيقن المقترنة بمعامالت انبعاثات الهبوط واإلقالع الموضحة 
آما يمكن الحصول على معلومات إضافية . 1993 والمنظمة الدولية للطيران المدني 2003 من ليستر أند نورمان 9-6-3في الجدول 

- 3 خالل مراحل الطيران المستقيم الموضحة في بيانات الجدول معامالت االنبعاثللمساعدة في حساب أوجه عدم التيقن ذات الصلة ب
. 2005 ألف وباء، ومالويتز 2005، وآيم Eyers et al 2004، وSutkus, et al 2001، وBaughcum et al 1996 : مما يلي6-10

وفي حالة عدم توفر الموارد الالزمة لحساب أوجه عدم التيقن، فعندئذ يمكن استخدام مجموعات عدم التيقن التي يتم تعريفها آمعامالت 
  .2-1-6-3افتراضية في القسم 

-3 الموضحة في الجدول 2نيتروجين من الرحلة بالنسبة للمستوى يجب االنتباه بشكل خاص عن استخدام معامالت انبعاثات أآاسيد ال
 إلظهار االختالف الجوهري ما بين انبعاثات مرحلة 1996 هذه من الخطوط التوجيهية لعام معامالت االنبعاثوقد تم تحديث . 6-10

 أآاسيد النيتروجين على مجموعتين من يعتمد حساب معامالت انبعاثات .الصعود إلى ارتفاعات أعلى وتلك الخاصة بالطيران المستقيم
 آم، آما يمكن أن تقع االختالفات في آمية أآاسيد النيتروجين المحسوبة 13آم إلى 9 آم والثانية من 9 آم إلى 1البيانات، األولى من 

قدرة المطلوب في هذه المرحلة ال/ في المائة تقريًبا، وهو ما يتأتى نتيجة لمقدار من الدفع20 إلى 15في هذه المرحلة في النطاق ما بين 
، فيجب االنتباه إلى اإلبالغ عن متسلسالت زمنية متسقة 2وفي حالة استخدام المستوى  .وعالقته باإلنتاج األعلى من أآاسيد النيتروجين

  ).1 من المجلد 5 والفصل 6-1-6-3انظر القسم (
  بيانات األنشطة

حيث يمكن أن  لبيانات المجمعة بشأن الطيران المحلي منفصًال عن الطيران الدولي،يتأثر عدم التيقن في اإلبالغ إلى حد بعيد بدقة ا
في حالة توفر بيانات استبيان آامل، بينما قد يرتفع مقدار عدم التيقن في )  في المائة5أقل من (ينخفض مستوى عدم التيقن تماًما 

ا وتمثل نطاقات عدم التيقن الموضحة تجميًع .نسبة للحصة المحلية التقديرات أو االستبيانات غير الكاملة، ليصل ربما إلى ضعفين بال
آما سيختلف عدم التيقن من  . في المائة من الثقة في التقدير المرآزي95غير رسمي للخبراء المجتمعين بغرض تحقيق ما يقرب من 

لعالمية المدعمة بقياسات الرادار ومن المتوقع آذلك يمكن االستفادة من مجموعات البيانات ا .دولة إلى أخرى وغالًبا ما يصعب تعميمه
   .أن يساعد اإلبالغ على تحسين هذه الفئة في المستقبل

  )QA/QC(مراقبة جودة الحصر / ضمان3-6-2

، )مراقبة الجودة والتحقق/ضمان (1 من المجلد 6 إجراء اختبارات لمراقبة الجودة آما هو موضح في الفصل الممارسة السليمةمن 
 إجراء مراجعة على مستوى الخبراء لتقديرات االنبعاثات الممارسة السليمةنه من إآما  .1راقبة الحصر العام في المستوى إجراءات م

ويمكن أيًضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو موضح في إجراءات  .3 أو المستوى 2في حالة استخدام طرق المستوى 
 إلى إجراءات ضمان الجودة، خاصة في حالة استخدام طرق المستوى األعلى لتحديد انبعاثات فئة  بنفس الفصل باإلضافة2المستوى 

 آما هي محددة بالفئات الرئيسيةمراقبة الجودة الخاصة /ن بتجميع بيانات الحصر باستخدام إجراءات ضمانوينصح القائم .المصدر هذه
  .1 من المجلد 4في الفصل 

  .المحددة ذات الصلة بفئة المصدر هذهفيما يلي توضيًحا لإلجراءات 

  مقارنة االنبعاثات باستخدام مقتربات بديلة
يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر في حالة استخدام مقتربات مستوى أعلى أن يقوم بمقارنة قوائم الحصر مع تقديرات المستويات 

يجب أيًضا تسجيل نتائج هذه المقارنات  .ت والعمل على تفسيرهآما يجب أن يتم استقصاء أي تضارب بين تقديرات االنبعاثا .األدنى
   .للتوثيق على المستوى الداخلي

  معامالت االنبعاثمراجعة 
في حالة استخدام المعامالت الوطنية بدًال من القيم االفتراضية، فيجب اإلشارة مباشرة إلى مراجعة مراقبة الجودة المرتبطة بنشر 

آما يجب  .الممارسة السليمةمراقبة الجودة للتأآد من اتساق اإلجراءات مع /ذه المراجعة في وثائق ضمان وتضمين همعامالت االنبعاث
على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يقوم بمقارنة القيم االفتراضية المحددة من الهيئة مع المعامالت الوطنية لتقديم المزيد من األدلة 

ب التحقق من دقة الحسابات وموائمة البيانات وقابليتها للتطبيق في حالة تحديد االنبعاثات الناتجة آذلك يج .على انطباق هذه المعامالت 
  .معامالت االنبعاثعن األنشطة العسكرية باستخدام بيانات أخرى غير 
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 9-6-3 الجدول
 النموذجية للطائرات بالنسبة واإلقالع الهبوط انبعاثات معامالت

 في الوقود استهالك )12/) (دورة هبوط وإقالع/آج(ت الهبوط واإلقالع معامالت انبعاثا
  واإلقالع الهبوط

 عضوية مواد
 غير متطايرة
 )8(الميثان

 أآسيد أول ثاني  الطائرة
 الكربون

 أآاسيد
 النيتروجين

 أآسيد
 )10(الكبريت

 أآسيد
 )9(النتروز

 أآسيد ثاني
 )11( الكربون

  )  هبوط دورة/آج )7( الميثان
  )وإقالع

A300 5450 0.12 0.2 25.86 14.80 1.12 1.72 1720 

A310  4760 0.63 0.2 19.46 28.30 5.67 1.51 1510 

A319 2310 0.06 0.1 8.73 6.35 0.54 0.73 730 

A320 2440 0.06 0.1 9.01 6.19 0.51 0.77 770 

A321  3020 0.14 0.1 16.72 7.55 1.27 0.96 960 

A330-
200/300 7050 0.13 0.2 35.57 16.20 1.15 2.23 2230 

A340-200 5890 0.42 0.2 28.31 26.19 3.78 1.86 1860 

A340-300 6380 0.39 0.2 34.81 25.23 3.51 2.02 2020 

A340-
500/600  10660 0.01 0.3 64.45 15.31 0.13 3.37 3370 

707  5890 9.75 0.2 10.96 92.37 87.71 1.86 1860 

717  2140 0.01 0.1 6.68 6.78 0.05 0.68 680 

727-100 3970 0.69 0.1 9.23 24.44 6.25 1.26 1260 

727-200 4610 0.81 0.1 11.97 27.16 7.32 1.46 1460 

737-100/200  2740 0.45 0.1 6.74 16.04 4.06 0.87 870 

737-
300/400/500 2480 0.08 0.1 7.19 13.03 0.75 0.78 780 

737-600  2280 0.10 0.1 7.66 8.65 0.91 0.72 720 

737-700 2460 0.09 0.1 9.12 8 0.78 0.78 780 

737-800/900 2780 0.07 0.1 12.30 7.07 0.65 0.88 880 

747-100 10140 4.84 0.3 49.17 114.59 43.59 3.21 3210 

747-200 11370 1.82 0.4 49.52 79.78 16.41 3.60 3600 

747-300 11080 0.27 0.4 65 17.84 2.46 3.51 3510 

747-400 10240 0.22 0.3 42.88 26.72 2.02 3.24 3240 

757-200 4320 0.02 0.1 23.43 8.08 0.20 1.37 1370 

757-300 4630 0.01 0.1 17.85 11.62 0.10 1.46 1460 

767-200 4620 0.33 0.1 23.76 14.80 2.99 1.46 1460 

767-300 5610 0.12 0.2 28.19 14.47 1.07 1.77 1780 

767-400 5520 0.10 0.2 24.80 12.37 0.88 1.75 1750 

777-200/300  8100 0.07 0.3 52.81 12.76 0.59 2.56 2560 

DC-10 7290 0.24 0.2 35.65 20.59 2.13 2.31 2310 

DC-8-
50/60/70 5360 0.15 0.2 15.62 26.31 1.36 1.70 1700 

DC-9 2650 0.46 0.1 6.16 16.29 4.17 0.84 840 
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L-1011 7300 7.40 0.2 31.64 103.33 66.56 2.31 2310 
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  االحتراق المتحرك :3الفصل 

  71-3 غازات االحتباس الحراريلحصر قوائم الوطنية ال بشأن 2006لعام  IPCCط التوجيهية لهيئة الخطو

 النموذجية للطائرات بالنسبة واإلقالع الهبوط انبعاثات معامالت

  )12/) (قالعدورة هبوط وإ/آج(معامالت انبعاثات الهبوط واإلقالع 

 الطائرة
CO2 )11( الميثان )أآسيد )7 

 )9(النتروز
 أآاسيد

 النيتروجين

 أول
 أآسيد
 الكربون

 عضوية مواد
 غير متطايرة
 )8(الميثان

 أآسيد ثاني
 )10(الكبريت

 الوقود استهالك
 الهبوط في

  واإلقالع
 هبوط دورة/آج(

 )وإقالع

MD-11  7290 0.24 0.2 35.65 20.59 2.13 2.31 2310 

MD-80 3180 0.19 0.1 11.97 6.46 1.69 1.01 1010 

MD-90 2760 0.01 0.1 10.76 5.63 0.06 0.87 870 

TU-134 2930 1.80 0.1 8.68 27.98 16.19 0.93 930 

TU-154-M 5960 1.32 0.2 12 82.88 11.85 1.89 1890 

 

TU-154-B 7030 11.90 0.2 14.33 143.05 107.13 2.22 2230 

RJ-RJ85 1910 0.13 0.1 4.34 11.21 1.21 0.60 600 

BAE 146 1800 0.14 0.1 4.07 11.18 1.27 0.57 570 

CRJ-100ER 1060 0.06 0.03 2.27 6.70 0.56 0.33 330 

ERJ-145 990 0.06 0.03 2.69 6.18 0.50 0.31 310 

Fokker 
100/70/28  2390 0.14 0.1 5.75 13.84 1.29 0.76 760 

BAC111  2520 0.15 0.1 7.40 13.07 1.36 0.80 800 

Dornier 328 
 280 0.27 0.52 5.35 2.99 0.03 0.06 870 نفاثة

Gulfstream 
IV  2160 0.14 0.1 5.63 8.88 1.23 0.68 680 

Gulfstream V  1890 0.03 0.1 5.58 8.42 0.28 0.60 600 
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Cessna 
525/560 1070 0.33 0.03 0.74 34.07 3.01 0.34 340 

 70 0.07 0.58 2.97 0.30 0.01 0.06 230 )5(بيتش آينج إير

DHC8-100 (6) 640 0.00 0.02 1.51 2.24 0.00 0.20 200 
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)4(  ATR72-500 
(7) 620 0.03 0.02 1.82 2.33 0.26 0.20 200 

  :مالحظات
  .فقط) الهبوط واإلقالع (LTO التي تنطبق على معامالت االنبعاث .بناًء على متوسط البيانات المقاسة) ICAO ،2004(بنك بيانات انبعاثات عادم المحرك الخاص بالمنظمة الدولية للطيران المدني  )1(
زيادة تقدير /يمكن أن يؤدي استخدام هذا المقترب بالنسبة لبعض أنواع المحرآات إلى انخفاض .تم تحديد أنواع المحرآات بالنسبة لكل طائرة على أساس اتساق المحرك مع معظم دورات الهبوط واإلقالع )2(

  ).مثل النيتروجين وأول أآسيد الكربون والهيدروآربون(باشرة انبعاثات األسطول غير المرتبطة باستهالك الوقود م
  )ب2004اإلدارة الفيدرالية للطيران ) (EDMS(نظام صياغة نماذج االنبعاثات والتبديد  )3(
  بينيةالنبعاثات الهبوط واإلقالع الخاصة بطائرات المحرآات المروحية التر) الوآالة السويدية لبحوث الدفاع (FOIقاعدة بيانات  )4(
  المحرك/ حصان لعمود اإلدارة1000ممثلة لطائرات المحرآات المروحية التربينية التي تصل القدرة الحصانية لعمود اإلدارة بها إلى  )5(
  المحرك/دارة حصان لعمود اإل2000 إلى 1000ممثلة لطائرات المحرآات المروحية التربينية التي تتراوح القدرة الحصانية لعمود اإلدارة بها ما بين  )6(
  المحرك/ حصان لعمود اإلدارة2000ممثلة لطائرات المحرآات المروحية التربينية التي تزيد القدرة الحصانية لعمود اإلدارة بها عن  )7(
 )1996للخطوط التوجيهية للهيئة لعام ا وفًق) (1991أوليفر، (من إجمالي انبعاثات المواد العضوية المتطايرة في دورات الهبوط واإلقالع % 10تفترض أن الميثان يمثل  )8(
 )1996للخطوط التوجيهية للهيئة لعام وفًقا ) (EF ID 11053 (1تقديرات مبنية على القيم االفتراضية للمستوى  )9(
 ).1996للخطوط التوجيهية للهيئة لعام وفًقا % (0.05يفترض أن محتويات الكبريت في الوقود تساوي  )10(
  . آج10 آج من ثاني أآسيد الكربون الناتج بالنسبة لكل آج من الوقود المستخدم، ثم يتم تقريبه إلى أقرب 3.16ربون بالنسبة لكل طائرة هو بناًء على ثاني أآسيد الك )11(
  .1993ية للطيران المدني، ؛ المنظمة الدول2003ليستر أند نورمان،  :مكن الحصول على المعلومات الخاصة بأوجه عدم التيقن المرتبطة بهذه البيانات من )12(

 . من قاعدة بيانات معامل االنبعاثات2005يمكن الحصول على الجدول المعد في تحديثات عام 



الطاقة: 2المجلد   
   

 10-6-3 الجدول
 الرحلة مستويات في الطائرات لمختلف بالنسبة النيتروجين أآاسيد انبعاثات معامالت

 )5) (1(معامل انبعاثات أآاسيد النيتروجين   الطائرة
A300 14.8 
A310 12.2 
A319 11.6 
A320 12.9 
A321  16.1 

A330-200/300 13.8 
A340-200 14.5 
A340-300 14.6 

A340-500/600 (2)13 
707 5.9 
717  (3)11.5 

727-100 8.7 
727-200 9.5 

737-100/200 8.7 
737-300/400/500 11 

737-600 12.8 
737-700 12.4 

737-800/900 14 
747-100 15.5 
747-200 12.8 
747-300 15.2 
747-400 12.4 
757-200 11.8 
757-300 9.8 (3) 
767-200 13.3 
767-300 14.3 
767-400 13.7 (3) 

777-200/300 14.1 
DC-10  13.9 

DC-8-50/60/70 10.8 
DC-9 9.1 

L-1011 15.7 
MD-11 13.2 
MD-80 12.4 
MD-90 14.2 
TU-134 8.5 

TU-154-M 9.1 
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TU-154-B 9.1 
RJ-RJ85 15.6 
BAE 146  8.4 

CRJ-100ER 8 
ERJ-145  7.9 

Fokker 100/70/28 8.4 
BAC111 12 

Dornier 328 Jet   (2)14.8 
Gulfstream IV  (2)8  
Gulfstream V  (2)9.5  مية
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اإل

ثة 
نفا
 ال
ت
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Cessna 525/560  (4)7.2 

 8.5 بيتش آينج إير
DHC8-100 12.8 
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 ATR72-500 14.2 

   :مالحظات
)1 (Sutkus et al 2001ح بغير ذلك، ما لم يصر.  
  2005 أ وب؛ مالويتز، 2005بيانات مأخوذة من نموذج نظام تقدير االنبعاثات العالمية من الطيران، آيم، ) 2(

DuBois ،2003  )3 (Sutkus، وBaughcum، و
  )Eyers et al ،2004 (AERO2kو) 2005 أ وب؛ مالويتز، 2005آيم، (متوسط البيانات من نظام تقدير االنبعاثات العالمية من الطيران ) 4(
  ,Eyers et al؛ Sutkus, et al ،2001؛ Baughcum et al ،1996 :يمكن الحصول على معلومات مفيدة لحساب جوانب عدم التيقن من) 5(
 .2005 أ وب؛ مالويتز، 2005، آيم، 2004 
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  االحتراق المتحرك :3الفصل 

  73-3 غازات االحتباس الحراريلحصر قوائم الوطنية ال بشأن 2006لعام  IPCCط التوجيهية لهيئة الخطو

  التحقق من بيانات األنشطة

آما يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن  .ق ومالئمتها لفئة المصدريجب مراجعة مصدر بيانات األنشطة للتأآد من قابليتها للتطبي
يقوم قدر اإلمكان بمقارنة البيانات الحالية مع بيانات األنشطة التاريخية أو نتائج النموذج لمعرفة ما إذا آان هناك أي مظهر محتمل من 

تجميع بيانات الحصر أن يتأآد من موثوقية بيانات األنشطة وخالل إعداد تقديرات الحصر، يجب على القائم ب .مظاهر عدم التوافق
   .المستخدمة للتمييز ما بين انبعاثات الطيران المحلي والطيران الدولي

ويمكن التحقق من البيانات باستخدام مؤشرات اإلنتاجية، مثل نسبة الوقود إلى آل وحدة من الوحدات المستخدمة لقياس أداء النقل 
آما يجب إفراغ تلك البيانات في حيز محدود عند مقارنة البيانات الخاصة  ).يقطعها الراآب أو الطن بالكيلومترلكل مسافة (الجوي 

تقدم الوآالة األوروبية للبيئة مجموعة .بدول مختلفة
20

الحمولة بالنسبة لكل نمط نقل /بيانات مفيدة موضحة لحجم االنبعاثات والرآاب 
ومع ذلك، . آم-راآب/ آج ثاني أآسيد آربون0.22ر النرويج انبعاثات الطيران المحلي بما يعادل فعلى سبيل المثال، تقد. في أوروبا

تقدر  .يرجى مالحظة أن األسطول العالمي يشمل العديد من الطائرات الصغيرة ذات مستوى آفاءة منخفض فيما يتعلق باستهالك الطاقة
 وحدة حرارية 3666لطاقة بالنسبة ألسطول الواليات المتحدة بما يعادل وزارة النقل بالواليات المتحدة األمريكية متوسط قوة ا

 3.5آما يقدر االتحاد الدولي للنقل الجوي متوسط استهالك الطائرة بما يعادل  ).راآب آم/ آيلو جول2403( آيلومتر -راآب /بريطانية
  ).لون أمريكي راآب آيلومتر لكل جا67(آم - راآب100 من وقود المحرآات النفاثة لكل اتلتر

يمكن أن يؤدي االعتماد على العمليات المدرجة لبيانات األنشطة إلى مستويات أعلى من عدم التيقن عنه في حالة االعتماد ببساطة على 
خرى ومع ذلك، سيؤدي فاقد الوقود واستخدام وقود المحرآات النفاثة بالنسبة لألنشطة األ .استخدام الوقود بالنسبة لثاني أآسيد الكربون
   .إلى تقديرات زائدة للنسب الخاصة بالطيران

  المراجعة الخارجية
يجب على القائم بتجميع بيانات الحصر أن يقوم بإجراء مراجعة مستقلة وموضوعية للحسابات أو الفرضيات أو توثيق حصر االنبعاثات لتقييم آفاءة 

ممن تتوفر لديهم ) مثل سلطات النقل، وشرآات النقل البحري، والعسكريين(آثر برنامج مراقبة الجودة، وينبغي أن تتم المراجعة بواسطة خبير أو أ
   .الدراية بفئة المصدر وإدراك لمتطلبات الحصر

  التقارير والتوثيق 3-6-3
في  أن يتم توثيق وأرشفة جميع المعلومات المطلوبة إلعداد التقديرات الوطنية لحصر االنبعاثات آما هو موضح الممارسة السليمةمن 

فيما يلي توضيًحا لبعض األمثلة على الموضوعات المحددة للتوثيق . 2006الخطوط التوجيهية للهيئة لعام  من 1 من المجلد 8الفصل 
   .والتقارير ذات الصلة بفئة المصدر هذه

منفصلة عن تلك الخاصة يجب على القائمين بتجميع بيانات الحصر أن يقوموا باإلبالغ عن االنبعاثات التي يسببها الطيران الدولي 
نه توجد أنشطة للطيران في جميع الدول، وبالتالي إمن المعروف  .بالطيران المحلي واستثناء الطيران الدولي من المجاميع المحلية

جب نه يإوعلى الرغم من عدم وجود طيران محلي في الدول صغيرة المساحة، إال  .يجب على هذه الدول اإلبالغ عن انبعاثات هذه الفئة
آما يجب على القائمين بتجميع بيانات الحصر توضيح آيفية تطبيق تعريفات  .عليها اإلبالغ عن االنبعاثات التي يسببها الطيران الدولي

   .الطيران الدولي والمحلي في الخطوط التوجيهية
 منفصلة عن تلك الخاصة بعمليات الرحلة وفي حالة تقديم القائمين بتجميع بيانات الحصر للبيانات الخاصة بانبعاثات الهبوط واإلقالع

يجب تحديد انبعاثات الطيران العسكري بشكل واضح لتحسين مستوى شفافية قوائم الحصر  .فسيؤدي إلى زيادة مستوى الشفافية
يانات التالية قد وباإلضافة إلى المعلومات الرقمية المبلغ عنها في الجداول القياسية، فإن توافر الب .الوطنية لغاز االحتباس الحراري
  .يساعد على زيادة مستوى الشفافية

  بناًء على الطريقة المستخدمة؛) مثل معامالت استهالك الوقود(مصادر بيانات الوقود والبيانات الجوهرية األخرى  •
  عدد التحرآات الجوية مقسًما إلى تحرآات محلية ودولية؛ •
  .م االفتراضية، آما يجب إسناد مصادر البيانات المستخدمة، إذا آانت مختلفة عن القيمعامالت االنبعاث •
، يمكن تقديم بيانات االنبعاثات منفصلة بالنسبة للطيران التجاري المدرج واألنشطة األخرى 3وفي حالة استخدام طريقة المستوى  •

   .المستخدمة لوقود المحرآات النفاثة
حدة فقط أو شرآتين تشتغالن بالنقل الجوي المحلي في إحدى قد يشكل عامل السرية إحدى المعوقات في حالة وجود شرآة طيران وا

   .آما يمكن أن تمثل السرية مشكلة أيًضا فيما يتعلق باإلبالغ عن انبعاثات الطيران العسكري بطريقة شفافة .الدول

   جداول اإلبالغ وأوراق العمل3-6-4
بالنسبة لكل 1الخاصة بالمقترب القطاعي بالمستوى ) فق األولالمر(يجب استكمال بيانات الصحائف الجدولية األربع من أوراق العمل 

  .1 بالمجلد 8يمكن الحصول على جداول اإلبالغ من الفصل . 1-6-3فئة مصدر موضحة في الجدول 

                                                           
20

  على شبكة اإلنترنتxls.03Sep_data_15EU_TRENDS/TRENDS/databases/int.eu.eionet.matecli-air://httpقم بزيارة الموقع  

http://air-climate.eionet.eu.int/databases/TRENDS/TRENDS_EU15_data_Sep03.xls
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   تعريفات المصطلحات المتخصصة3-6-5

من الوقود % 1 يمثل أقل من  ما الوقود المستخدم في الطائرات المزودة بمحرك آباسي صغير فقط، وعادًة- غازولين طيران
  .المستخدم في الطيران

من مستوى األرض حيث يتم تثبيت )  قدم3000( متر 914 مرحلة الرحلة الجوية للطائرة بعد اإلقالع وأعلى من – الصعود
  .الطائرة على االرتفاع المطلوب للرحلة

الدليل الرسمي (بها متوفرة على المستوى العام  جميع عمليات الطائرات التجارية التي توجد جداول خاصة – تجارية مدرجة
ال يشمل هذا التعريف  .، والتي تشمل خدمات الرآاب بشكل رئيسي)2006لشرآات الطيران، الدليل الرسمي للناقالت الجوية 

لجوية األنشطة التي ال توجد جداول أعمال خاصة بها متوفرة على المستوى العام، عمليات النقل غير المدرجة والرحالت ا
مجموعة باعتبارها  الطيران التجاري المدرجيستخدم  :مالحظة .الخاصة والطائرات التاآسي وعمليات اإلغاثة في الطوارئ

  .فرعية من عمليات الطيران المستخدمة لوقود المحرآات النفاثة
بما في ذلك أي عمليات )  قدم3000 (ا متًر914 جميع أنشطة الطائرات التي تتم على ارتفاعات أعلى من - الطيران المستقيم

   .إضافية للصعود الرتفاعات أعلى أو النزول الرتفاعات أقل، ال يوجد حد أعلى موضح
 محرآات دوارة تتزود بالطاقة من تدفق غاز االحتراق، تضاف الطاقة إلى تيار الغاز في المحرقة – المحرآات التربينية الغازية

آما يساعد االحتراق على زيادة درجة الحرارة وحجم تدفق الغاز، وهو ما يتم توجيهه من  .حيث يختلط الهواء بالوقود ويتم إشعاله
وبالنسبة للطائرة، يتم  .خالل إحدى الفوهات فوق ريش مروحة المحرك التربيني، تدوير المحرك التربيني وإمداد الضاغط بالقدرة

  .يقوم بتشغيل مروحة أو رفاصاستخالص الطاقة إما في صورة قوة دفع أو من خالل محرك تربيني 
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