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 نفايات المفتوحةالترميد ومحارق ال 5

 مقدمة 5-1
يتوفر لدى جهات إحراق النفايات الحديثة  .يتم تعريف ترميد النفايات على أنه إحراق النفايات السائلة والصلبة في منشآت ترميد خاضعة للتحكم

 بالكفاءة أثناء إدخال مداخن طويلة وغرف إحراق مصممة خصيًصا، والتي توفر درجات إحراق عالية وأوقات بقاء طويلة وتحرك للنفايات يتسم
والنفايات الصناعية والنفايات ) MSW(تشتمل أنواع النفايات التي يتم ترميدها على النفايات الصلبة المحلية  .الهواء للحصول على إحراق آامل

بة، في حين يشيع لدى البلدان ويشيع اآلن بشكل أآثر في الدول المتقدمة ممارسات ترميد النفايات الصل .1الخطرة والنفايات الطبية وخبث الصرف
 .المتقدمة والنامية على حد سواء ترميد النفايات الطبية

ويتم اإلبالغ عن االنبعاثات الناجمة عن ترميد النفايات دون استعادة الطاقة في قطاع النفايات، في حين يتم اإلبالغ عن االنبعاثات الناجمة عن 
وتنطبق  . الحيوي واألحفوري(CO2)في آلتا الحالتين يتم التمييز بين انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الترميد باستعادة الطاقة في قطاع الطاقة، و

لم يتناول هذا الفصل اإلحراق المشترك لجزئيات نفايات  .المنهجيات الواردة في هذا الفصل عامة على الترميد مع استعادة الطاقة وبدون استعادتها
وقد تمت دراسة االنبعاثات الناجمة عن المتبقيات الزراعية في  .، الطاقة2تم تناول اإلحراق المشترك في المجلد معينة مع أنواع وقود أخرى، حيث 

 . 4 من المجلد 4قطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى، الفصل 

 الورق واألخشاب والبالستيك والمنسوجات والمطاط يمكن تعريف المحارق المفتوحة على أنها إحراق المواد القابلة لالحتراق غير المرغوبة مثل
أو في مواقع النفايات المفتوحة حيث الدخان واالنبعاثات األخرى تنطلق مباشرة للهواء ) الهواء الطلق(وزيت النفايات وتراآمات أخرى في الطبيعة 

امة التي ال تضبط هواء اإلحراق لكي تحافظ على درجة ويمكن أن تشمل محارق النفايات المفتوحة أفران إحراق القم .بدون المرور في مداخن
ويتم استخدام ممارسة معالجة النفايات هذه في العديد من البلدان النامية في حين أن في  .حرارة مالئمة وال تمنح وقتا آافيا إلتمام عملية االحتراق

 .في المناطق الريفية بشكل أآثر من المناطق الحضريةالبلدان المتقدمة تخضع المحارق المفتوحة للنفايات لضوابط صارمة أو تحدث 

تشتمل الغازات المنبعثة  .، مثل أنواع اإلحراق األخرىاالحتباس الحراريويعتبر الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات مصادر النبعاثات غازات 
بعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن ترميد النفايات أآثر عادة ما تكون ان ).N2O( وأآسيد النيتروز (CH4)على ثاني أآسيد الكربون والميثان 

 .أهمية من انبعاثات الميثان وأآسيد النيتروز

، تعتبر انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناتجة عن األآسدة وخالل الترميد والمحارق )1997الهيئة،  (1996الخطوط التوجيهية لعام باالتساق مع 
) على سبيل المثال، البالستيك ومنسوجات معينة والمطاط والمذيبات السائلة وزيت النفايات(يات ذات األصل األحفوري المفتوحة للكربون في النفا

تعتبر انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن إحراق مواد  .انبعاثات صافية ويجب تضمينها في التقدير الوطني النبعاثات ثاني أآسيد الكربون
الموجودة في النفايات انبعاثات حيوية ويجب عدم تضمينها في التقديرات ) على سبيل المثال، نفايات الورق واألغذية واألخشاب(الكتل البيولوجية 

ومع ذلك، ففي حالة استخدام ترميد النفايات ألغراض الطاقة، يجب تقدير آل من انبعاثات ثاني أآسيد الكربون  .الوطنية إلجمالي االنبعاثات
يجب تضمين ثاني أآسيد الكربون األحفوري ضمن االنبعاثات الوطنية ضمن قطاع الطاقة، في حين يجب اإلبالغ عن ثاني  .حيوياألحفوري وال

عالوة على ذلك، إذا تسبب اإلحراق أ و أي معامل آخر في انخفاض طويل المدى  .أآسيد الكربون الحيوي على أنه عنصر معلومات في قطاع الطاقة
، فينبغي أن يكون صافي إطالق الكربون واضًحا في حساب )على سبيل المثال، الغابات( الموجود في الكتلة الحيوية الحية في إجمالي الكربون

  .2006الخطوط التوجيهية لعام انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الموصوفة في مجلد الزراعة و الحراجة واستعماالت األرض األخرى من 

ية حول الخيارات المنهجية لتقدير واإلبالغ عن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النيتروز الناجمة عن يوفر هذا الفصل خطوًطا توجيه
إن أمكن تم توفير القيم االفتراضية لبيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث والباراميترات  .الترميد والمحارق من آافة أنواع النفايات القابلة لإلحراق

  .األخرى

) NMVOC( المرآبات العضوية المتطايرة غير الميثانية -تغطي أنظمة حصر االنبعاثات الحالية ملوثات الهواء التقليدية الناجمة عن اإلحراق 
ا، لذلك فلم تقدم الهيئة هنا منهجيات جديدة لهذه الغازات هن ).SOx(وأآاسيد الكبريت ) NOx(وأآاسيد النيتروجين ) CO(وأحادي أآسيد الكربون 

ألدبيات اأمثال أهم  منو .لكنها توصي بأن يستخدم الخبراء الوطنيون أو القائمون على الحصر األساليب المنشورة حالًيا ضمن االتفاقيات الدولية
 EMEP/CORINAIR) (والتقييم  للمراقبة األوروبي البرنامج/الهواء النبعاثات األساسي الحصر توجيهات ساليب دليلاألالحالية التي توفر 

الهيئة (اإلصدار الخامس  AP-42ومجموعة معامالت االنبعاث لملوثات الهواء للهيئة األمريكية لحماية البيئة، ، 2004الصادر عن البرنامج في 
المحارق  :16، الفصل 3وسلسلة التقرير الفني لبرنامج تحسين قائمة حصر االنبعاثات لهيئة حماية البيئة، المجلد ) 1995 األمريكية لحماية البيئة

 من هذا الفصل تقدير انبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة، الناتجة عن 3-4-5تناول القسم ). 2001، الهيئة األمريكية لحماية البيئة(المفتوحة 
وردت خلفية ومعلومات  .تحول ترسب النيتروجين في التربة نتيجة النبعاثات أآاسيد النيتروجين الناجمة عن ترميد النفايات والمحارق المفتوحة

، التوجيهات العامة 1المباشرة، من المجلد  غير واالنبعاثات ، السالئف7عامة عن اإلبالغ عن انبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة في الفصل 
  .واإلبالغ
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  موضوعات منهجية 5-2
 أم ال في البلد، وإلى أي حد فئات رئيسيةالمحارق المفتوحة للنفايات يعتمد اختيار األسلوب على الظروف الوطنية، بما في ذلك ما إذا آان الترميد و

  .تتوفر المعلومات الخاصة بالبلد والمصنع أو يمكن جمعها

لى ع(أو التفريق بينها لكل فئة نفايات /بالنسبة لترميد النفايات، يمكن إعداد أدق تقديرات لالنبعاثات بتحديد االنبعاثات على أساس مصنع تلو اآلخر و
وتتنوع  ).سبيل المثال النفايات الصلبة المحلية وخبث الصرف والنفايات الصناعية والنفايات األخرى، بما في ذلك النفايات الطبية والنفايات الخطرة

ع ذلك إلى المعامالت أساليب تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النيتروز الناجم عن الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات، ويرج
يعتبر تقدير آمية الكربون األحفوري في النفايات التي يتم إحراقها أهم معامل في تحديد انبعاثات ثاني  .المختلفة التي تؤثر على مستويات االنبعاث

 .ترميدوتعتمد االنبعاثات غير ثاني أآسيد الكربون بشكل أآثر على التقنية والظروف خالل عملية ال .أآسيد الكربون

يجب تقدير  .في بعض األحيان يتم استخدام اإلحراق المتعمد للنفايات في مواقع التخلص من النفايات الصلبة آممارسة معالجة في بعض البلدان
غ عنها وفًقا واإلبال)  الحرائق الطارئة في مواقع التخلص من النفايات الصلبة(االنبعاثات الناجمة عن هذه الممارسة ومن الحرائق غير المتعمدة 
  .للمنهجية والخطوط التوجيهية الواردة للمحارق المفتوحة للنفايات

 الناجمة عن الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات هي الحصول على آمية الوزن الجاف االحتباس الحراري العام لحساب انبعاثات غازات مقتربال
االحتباس والتحقق من معامالت انبعاثات غازات ) يفضل التمييز حسب نوع النفايات(للنفايات التي تم ترميدها أو وضعها في محارق مفتوحة 

بالنسبة النبعاثات ثاني  ).يفضل تحديدها من المعلومات الخاصة بالبلد المعنية بمحتوى الكربون وجزء الكربون األحفوري( ذات الصلة الحراري
 : تتبعيمقترب األساسي هنا آمثال على  المقتربللنفايات، فقد وردق المفتوحة أآسيد الكربون الناجمة عن الترميد أو المحار

النفايات الصلبة المحلية وخبث الصرف والنفايات الصلبة الصناعية  .وضعها في محارق مفتوحة/على أنواع النفايات التي تم ترميدها التعرف •
 .وضعها في محارق مفتوحة/م ترميدهاالتي ت) بوجه خاص النفايات الصناعية والنفايات الخطرة(والنفايات األخرى 

على (وضعها في محارق مفتوحة بما في ذلك توثيق األساليب المستخدمة مصادر البيانات /جمع البيانات حول آمية النفايات التي تم ترميدها •
، بيانات توليد 2 من الفصل 1-2ل آما وردت البيانات اإلقليمية في الجدو ):سبيل المثال، إحصائيات النفايات وعمليات المسح  وآراء الخبراء

يجب استخدام البيانات االفتراضية  . بهذا المجلد1-أ2النفايات وتكوينها ومعالجتها والبيانات الخاصة بالبلد لعدد محدود من البلدان في المرفق 
تم  .ايات اعتماًدا على البيانات الديموغرافيةبالنسبة للمحارق المفتوحة، يمكن تقدير آمية النف .فقط في حالة عدم توفر البيانات الخاصة بالبلد

 .2-3-5تناول ذلك في القسم 

انظر (استخدام القيم االفتراضية الموفرة حول محتوى الجسم الجاف، وإجمالي محتوى الكربون وجزء الكربون األحفوري ومعامل األآسدة  •
المحلية، ُيفضل التعرف على تكوين النفايات وحساب محتوى الجسم الجاف بالنسبة للنفايات الصلبة  :ألنواع النفايات المختلفة) 3-1-4-5القسم 

المعني وإجمالي محتوى الكربون وجزء الكربون األحفوري باستخدام البيانات االفتراضية الموفرة لكل مكون من مكونات النفايات الصلبة 
 .، من هذا المجلد، تكوين النفايات3-2في القسم ) البالستيك والورق  وما إلى ذلك(المحلية 

 .حساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات الصلبة •

 . من هذا المجلد2توفير بيانات في أوراق العمل في الملحق  •

تعلق بتكوين النفايات آما هو الحال بالنسبة  آثيًرا فيما يمقتربميز الي األخرى، عادة ال االحتباس الحراريبالنسبة ألنواع النفايات األخرى وغازات 
ورد في األقسام التالية خطوط توجيهية تفصيلية حول اختيار أسلوب التقدير وبيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث لكل  .للنفايات الصلبة المحلية

 . النفايات واإلحراقاألنواع األساسية من النفايات لتقدير االنبعاثات الناجمة عن الممارسات المعنية لترميد

 اختيار أسلوب تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون 5-2-1
يعتمد األسلوب الشائع لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن ترميد والمحارق المفتوحة على تقدير محتوى الكربون األحفوري في النفايات 

بيانات األنشطة هي إدخاالت  .إلى ثاني أآسيد الكربون) ة الكربون األحفوري المؤآسدةآمي(المحترقة، مضاعًفا في معامل األآسدة وتحويل المنتج 
النفايات في معمل الترميد أو آمية النفايات التي تم إدخالها في المحارق المفتوحة، وتعتمد  معامالت االنبعاث على محتوى الكربون المؤآسد للنفايات 

 الصلة على آمية وتكوين النفايات ومحتوى الجسم الجاف وإجمالي آمية محتوى الكربون وآسر تشتمل البيانات ذات .ذات األصل األحفوري
 .الكربون الحيوي ومعامل األآسدة

وتختلف المستويات  .تصف األقسام التالية المستويات التي سيتم تطبيقها لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من الترميد و المحارق المفتوحة للنفايات
أ 2المستوى (أو خاصة بالبلد ) 1المستوى (ما بينها إلى الحد الذي تكون معه إجمالي آمية النفايات ومعامالت االنبعاث والباراميترات افتراضية في

  ).3المستوى (أو خاصة بالمصنع ) ب2والمستوى 
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 الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات: 5الفصل  
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 1 المستوى 5-2-1-1
الفئة المحارق المفتوحة هي / ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن الترميد عبارة عن أسلوب بسيط ُيستخدم عندما ال تكون انبعاثات1أسلوب المستوى 

وردت البيانات االفتراضية  .2وضعها في المحارق المفتوحة/تقتضي الضرورة توفر البيانات الخاصة بكمية النفايات التي تم ترميدها .الرئيسية
ألنواع مختلفة من النفايات ) ف ومحتوى الكربون وجزء الكربون األحفوريعلى سبيل المثال محتوى الجسم الجا(المتعلقة بباراميترات الخصائص 

 في هذا الفصل 2-5في الجدول ) النفايات الصلبة المحلية وخبث الصرف والنفايات الصناعية ونفايات أخرى مثل النفايات الخطرة والنفايات الطبية(
يعتمد حساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون على تقدير  . من هذا المجلد2ي الفصل حول تكوين النفايات ف 3-2في القسم  6-2 إلى 3-2والجداول من 
الذي تم ترميده  أو وضعه في محارق مفتوحة مع الوضع في االعتبار محتوى الجسم الجاف وإجمالي محتوى ) الوزن الرطب(آمية النفايات 

 األسلوب المعتمد على إجمالي آمية النفايات المحروقة وتشرح المعادلة 1-5وتشرح المعادلة  .الكربون وجزء الكربون األحفوري ومعامل األآسدة
 للنفايات الصلبة المحلية، لكن في حالة عدم توفر بيانات 2-5ُيفضل تطبيق المعادلة  . األسلوب المعتمد على تكوين النفايات الصلبة المحلية5-2

  . بدًال من ذلك1-5 النفايات الصلبة المحلية المطلوبة، يجب استخدام المعادلة

 1-5 المعادلة
 المحترقة النفايات آمية إجمالي على اعتماًدا الكربون أآسيد ثاني انبعاثات تقدير

( ) 12/44•••••= ∑
i

iiiii2 OFFCFCFdmSWEmissionsCO 

  :حيث

CO2 Emissions   = سنة/انبعاثات ثاني أآسيد الكربون في سنة الحصر، جيجا جول 

SWi     =  ع إجمالي آمية النفايات الصلبة من النوi) التي تم ترميدها أو وضعها في محارق مفتوحة، جيجا ) الوزن الرطب
 سنة/جول

dmi  =  آسر(الذي تم ترميده أو وضعه في محارق مفتوحة، ) الوزن الرطب(محتوى الجسم الجاف في النفايات( 
CFi  =   آسر(، )إجمالي محتوى الكربون(آسر الكربون في الجسم الجاف( 

FCFi  =   آسر(األحفوري في إجمالي الكربون، آسر الكربون( 

OFi  =   ،آسر(معامل األآسدة( 

 معامل التحويل من الكربون إلى ثاني أآسيد الكربون  =  44/12

i   =  وضعها في محارق مفتوحة المحددة آما يلي/نوع النفايات التي يتم ترميدها: 

   MSW:  2-5ام المعادلة في حالة عدم تقديرها باستخد(النفايات الصلبة المحلية( ،ISW:  ،النفايات الصلبة الصناعية
SS:  ،خبث الصرفHW:  ،النفايات الصلبةCW:  يجب تحديدها(النفايات الطبية، أخرى( 

في حالة توفر بيانات األنشطة للنفايات على أساس الجسم الجاف، وهو المفضل، يمكن تطبيق نفس المعادلة بدون تحديد محتوى الجسم الجاف 
 CFiأيًضا إذا توفر لدى البلد بيانات حول آسر الكربون األحفوري في الجسم الجاف؛ فهي ال تحتاج إلى توفير  .الرطب بشكل منفصلوالوزن 

  .بشكل منفصل، لكن بدًال من ذلك يجب جمعهما في مكون واحد FCFiو

على سبيل المثال (مادة النفايات /د الكربون على أساس أنواع حساب انبعاثات ثاني أآسيالممارسة السليمةبالنسبة للنفايات الصلبة المحلية، فمن 
  .2-5في النفايات التي تم ترميدها أو وضعها في محارق مفتوحة آما هو موضح في المعادلة ) الورق واألخشاب والبالستيك

 2-5 المعادلة
 المحلية الصلبة النفايات تكوين على اعتماًدا الكربون أآسيد ثاني انبعاثات تقدير

( ) 12/44••••••= ∑
j

jjjjj2 OFFCFCFdmWFMSWEmissionsCO 

 :حيث

CO2 Emissions   = سنة/انبعاثات ثاني أآسيد الكربون في سنة الحصر، جيجا جول  

MSW  =   الوزن الرطب التي تم ترميدها أو وضعها في محارق مفتوحة، جيجا حسب إجمالي آمية النفايات الصلبة من النوع
 سنة/جول

WFj  =  مادة النفايات من المكون /آسر نوعj  حسب الوزن الرطب الذي تم ترميده أو وضعه في ( في النفايات الصلبة المحلية
 )محارق مفتوحة

dmj  =   محتوى الجسم الجاف في المكونj ،آسر( للنفايات الصلبة المحلية الذي تم ترميده أو وضعه في محارق مفتوحة( 

CFj  =   للمكون ) أي إجمالي محتوى الكربون(آسر الكربون في الجسم الجافj  

FCFj  =   آسر الكربون األحفوري في إجمالي الكربون بالمكونj  

                                                           
 .، توليد النفايات وتكوينها ومعالجتها2، اختيار بيانات األنشطة، والفصل 3-5ل المنهجية ضمن القسم تم تناو  2



  النفايات: 5المجلد 

   بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام  IPCC  الخطوط التوجيهية لهيئة   5-8

OFj  =   ،آسر(معامل األآسدة( 

  معامل التحويل من الكربون إلى ثاني أآسيد الكربون  =  44/12

∑=1 :مع
j

jWF 

j   =  الورق الكرتون /لمثال الورقوضعه في محارق مفتوحة على سبيل ا/مكون النفايات الصلبة الذي تم ترميده
والحفاضات التي يمكن التخلص منها ) األفنية(والمنسوجات ونفايات األغذية واألخشاب ونفايات المتنزهات والحدائق 

  .والمطاط والجلد ومواد البالستيك والمعادن والزجاج والنفايات الخاملة األخرى
  .، تكوين النفايات3-2كن استخدام القيم االفتراضية لتكوين النفايات الواردة في القسم مادة النفايات، يم/في حال عدم توفر البيانات حسب نوع

 تطبيق مستوى الممارسة السليمة، فمن الفئة الرئيسيةإذا آانت انبعاثات ثاني  أآسيد الكربون الناجمة عن الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات هي 
  .أعلى

 2 المستوى 5-2-1-2
-5 و1-5هنا، يتم تطبيق المعادلتين  . على البيانات الخاصة بالبلد اعتماًدا على توليد النفايات وتكوينها وممارسات معالجتها2يعتمد أسلوب المستوى 

 عندما تكون انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن 2 استخدام أسلوب المستوى الممارسة السليمةمن  .1 أيًضا، آما ورد ألسلوب المستوى 2
  . أو عند توفر بيانات أآثر تفصيًال أو يمكن جمعهاالفئة الرئيسيةالمحارق المفتوحة للنفايات هي الترميد و

أ استخدام بيانات األنشطة الخاصة بالبلد حول تكوين النفايات والبيانات االفتراضية حول الباراميترات األخرى للنفايات الصلبة 2يتطلب المستوى 
يؤدي تكوين النفايات الصلبة  ).1-5المعادلة ( األخرى للنفايات، يتطلب األمر توفر بيانات خاصة بالبلد حول الكميات للفئات ).2-5المعادلة (المحلية 

المحلية الخاص بالبلد، حتى في حالة استخدام بيانات افتراضية حول الباراميترات األخرى، إلى تقليل درجات عدم التيقن مقارنة باستخدام إحصائيات 
 .لبة المحلية المجمعةالنفايات الص

أ للمحارق المفتوحة للنفايات الصلبة على عمليات مسح سنوية حول آميات وتكوين النفايات التي يتم إحراقها 2يمكن أن يشتمل  أسلوب المستوى 
 .بواسطة المنازل والسلطات والشرآات المسؤولة عن معالجة النفايات

أو ) 1-5المعادلة (وضعها في المحارق المفتوحة حسب نوع النفايات /ت النفايات التي تم ترميدهاب بيانات خاصة بالبلد حول آميا2يتطلب المستوى 
ومحتوى الجسم الجاف ومحتوى الكربون وآسر الكربون األحفوري ومعامل األآسدة، باإلضافة إلى ) 2-5المعادلة (تكوين النفايات الصلبة المحلية 

 .أ2ب أقل من المستوى 2 حالة توفر هذه البيانات، ستكون درجة عدم تيقن التقدير وفًقا للمستوى في .بيانات تكوين النفايات الخاص بالبلد

ب للمحارق المفتوحة للنفايات على عمليات مسح تفصيلية وسنوية حول آميات وتكوين النفايات التي تم إحراقها 2يمكن أن يشتمل أسلوب المستوى 
أ، مع برنامج قياس مجمع لمعامالت االنبعاث 2ولة عن معالجة النفايات الموصوفة في المستوى بواسطة المنازل والسلطات والشرآات المسؤ
  .المرتبطة بممارسات المحارق المفتوحة في البلد

النبعاث  تنفيذ برامج القياس هذه في فترات مختلفة من السنة للسماح بوضع آل فصول السنة في االعتبار حيث تعتمد معامالت االممارسة السليمةمن 
على سبيل المثال، في بعض البلدان حيث يكون فصل السنة ممطًرا ويتم استخدام المحارق المفتوحة، يتم إحراق نفايات أآثر  .على ظروف اإلحراق

  .في ظل هذه الظروف، قد تختلف معامالت االنبعاث حسب فصل السنة .خالل الفصل الجاف نظًرا لظروف اإلحراق األفضل

يجب أن  .ألحوال، يجب وصف األساليب الخاصة بالبلد وبيانات األنشطة والباراميترات المستخدمة وتبريرها في أسلوب شفاففي أي حال من ا
تشتمل الوثائق على أوصاف ألي إجراءات تجريبية وقياسات وتحليالت تم إجراؤها باإلضافة إلى الباراميترات الجوية، على سبيل المثال درجة 

 .وط األمطار في حالة المحارق المفتوحةالحرارة والرياح وسق

 3 المستوى 5-2-1-3
 في هذا الممارسة السليمةمن  . ببيانات خاصة بالبلد لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن ترميد النفايات3يستعين أسلوب المستوى 

تشتمل المعامالت التي تؤثر على معامل  : ومعامل األآسدةالمستوى أن يوضع في االعتبار الباراميترات التي تؤثر على محتوى الكربون األحفوري
 :األآسدة على ما يلي

 مرن، وفرش وفرن وموقد ثابتفرش  :التقنية/الجهاز نوع •

 الدفعة، ونوع مستمر ونصفمستمر  :التشغيل وضع •

 حجم الجهاز، •

 .باراميترات مثل محتوى الكربون في الرماد •

كربون األحفوري الناجمة عن ترميد النفايات على أنها مجموع آل انبعاثات ثاني أآسيد الكربون األحفوري يتم حساب إجمالي انبعاثات ثاني أآسيد ال
 تضمين آل أنواع النفايات وإجمالي الكمية التي تم ترميدها باإلضافة إلى أنواع معامل الترميد في قائمة الممارسة السليمةمن  .الخاصة بالمصنع

 وفي النهاية، تتم إضافة انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن آل 2 والمستوى 1 بشكل يشبه أساليب المستوى ويتم القيام بالتقدير .الحصر
 .المصانع واألجهزة والفئات الفرعية األخرى لتقدير إجمالي االنبعاثات الناجمة عن ترميد النفايات في البلد

وترتبط ممارسات  .ويعتمد االختيار على الظروف الوطنية وتوفر البيانات .سلوب الخطوط اإلرشادية الخاصة باختيار األ1-5ورد في الشكل 
 . بالترميد والمحارق المفتوحةاتقرارالالمعالجة الواردة في شجر 



 الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات: 5الفصل  

  انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن الترميد والمحارق المفتوحة للنفاياتاتشجرة قرار  1-5الشكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يةالبدا  

هل تتوفر بيانات 
أو /خاصة بالمصنع و
بيانات لمختلف 
ممارسات المعالجة؟

 

هل تتوفر بيانات خاصة 
بالبلد حول توليد النفايات 

وتكوينها وممارسات 
 المعالجة؟

 هل انبعاثات 
ثاني أآسيد الكربون من 

ترميد النفايات أو 
المحارق المفتوحة هي 

 ؟1الفئة الرئيسية

هل تتوفر بيانات 
خاصة بالبلد حول 
معامالت االنبعاث 
ة لممارسات معالج
 النفايات؟

 

قدر إجمالي آمية النفايات 
التي تم وضعها في /المترمدة

محارق مفتوحة وآسور النفايات
 .في النفايات الصلبة المحلية

 نعم

 

اجمع البيانات 
 .الخاصة بالبلد

 الميثان من البياناتقد انبعاثات
أو /الخاصة بالمصنع و

 .المعالجة

قدر انبعاثات ثاني أآسيد 
الكربون باستخدام معامالت 
االنبعاثات والبيانات الخاصة 

ل ل

قدر انبعاثات ثاني أآسيد 
الكربون باستخدام معامالت 

االنبعاثات االفتراضية 
 .والبيانات الخاصة بالبلد

 1المستوى : 1المربع 
 

قد انبعاثات ثاني أآسيد 
الكربون باستخدام إجمالي 

مية المقدرة أعاله والبيانات الك
االفتراضية لمعامالت 

 .االنبعاث

 3المستوى : 4المربع 

نعم

 

ال

 

ال

 

 أ2المستوى :  2المربع 
 

ال ب2المستوى : 3المربع 

 

نعم

 

ال

 

نعم

 

الفئات لمناقشة )  الخاص بالموارد المحدودة2-1-4مع مالحظة القسم " (الرئيسية الفئات وتعريف المنهجيات اختيار "4، الفصل 1أنظر المجلد . 1
 .واستخدام شجرات القراراتالرئيسية 

 

 9-5   بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام  IPCC  الخطوط التوجيهية لهيئة  



  النفايات: 5المجلد 

ة أو البيانات الخاص بالبلد لحساب انبعاثات ثاني  نظرة عامة حول مستويات المستويات التي عليها تم تطبيق القيم االفتراضي1-5يوفر الجدول التالي 
 .أآسيد الكربون

 

 1-5 الجدول
  المختلفة للمستويات البيانات مصادر على عامة نظرة

مصادر 
آسر النفايات  البيانات

)WF:(  % من
آل مكون أساًسا 
للنفايات الصلبة 

 المحلية

آسر الكربون 
األحفوري 

)FCF( 

آسر الكربون  
)CF:( 

محتوى الجسم 
 )dm(ف الجا

إجمالي آمية 
 )W(النفايات 

 
 
 

 المستويات

معامل األآسدة
)OF( 

خاص  
 المصنع/بالمعالجة

خاص 
 المصنع/بالمعالجة

خاص 
 المصنع/بالمعالجة

خاص 
 المصنع/بالمعالجة

خاص 
خاص 3المستوى  المصنع/بالمعالجة

 المصنع/بالمعالجة

خاص /افتراضي
خاص /افتراضي خاص بالبلد خاص بالبلد خاص بالبلد  بالبلدخاص ب2المستوى  بالبلد

 بالبلد

ضي أ2المستوى   افترا خاص بالبلد خاص بالبلد افتراضي افتراضي افتراضي

خاص /افتراضي
ضي 1المستوى  بالبلد  افترا افتراضي افتراضي افتراضي افتراضي

 

 

 األحفورية السائلة النفايات ترميد عن الناجمة الكربون أآسيد ثاني انبعاثات 5-2-1-4
يتم تعريف النفايات السائلة األحفورية هنا مثل المتبقيات المحلية والصناعية، اعتماًدا على الزيت التعديني أو الغاز الطبيعي أو أنواع الوقود 

فايات، إلى في وال يشتمل على مياه الن .ويشتمل التعرف على النفايات التي تم استخدامها مسبًقا على أنها مذيبات ومواد تشحيم .األحفوري األخرى
ال يجب أن يوضع في االعتبار النفايات الصلبة الحيوية، على سبيل المثال زيت  ).على سبيل المثال، نظًرا لمحتوى المذيب العالي(حالة ترميدها 

  .ل أحفوريالنفايات من معالجة األغذية، إال في حالة خلط الزيت األحفوري والحيوي وآانت نسبة آبيرة من الكربون الخاص بها من أص

في بعض البلدان ال يتم  .تعتبر النفايات السائلة األحفورية هنا نوًعا معيًنا من النفايات، والتي يعتبر اإلحراق بالنسبة لها ممارسة معالجة شائعة
ت، ال يتم وضع النفايات السائلة في الكثير من الحاال .لكن تتم معالجتها بشكل منفصل) ترميدها مع النفايات الصلبة على سبيل المثال النفايات الصلبة

األحفورية في االعتبار في إحصائيات النفايات، وذلك ألن بعض البلدان ال يتم تضمينها آجزء من تيارات النفايات الرئيسية التي تمت مناقشتها في 
  .1-1-2-5القسم 

 ألن المعادالت ال يتم تطبيقها على هذا النوع من 3-1-2-5ى  إل1-1-2-5لم يتم وضع النفايات السائلة األحفورية في االعتبار في األقسام من 
على سبيل المثال، (يجب حساب االنبعاثات بشكل منفصل، إال إذا تم تضمين النفايات السائلة األحفورية في أنواع أخرى من النفايات  .النفايات

الغ، يتم اإلبالغ عن االنبعاثات الناجمة عن ترميد النفايات السائلة الصلبة باالتساق مع الخطوط التوجيهية لإلب ).النفايات الصناعية والنفايات الخطرة
  .في مجلد الطاقة عند استخدامها ألغراض الطاقة

 .3-5يمكن تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن ترميد النفايات السائلة الصلبة باستخدام المعادلة 

 

 3-5 المعادلة
 األحفورية السائل النفايات ترميد عن الناجمة كربونال أآسيد ثاني انبعاثات

( ) 12/44•••= ∑
i

iii2 OFCLALEmissionsCO 

 :حيث

CO2 Emissions   =  انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن ترميد النفايات السائلة األحفورية، جيجا جول 

ALi   =   آمية النفايات السائلة األحفورية التي يتم ترميدها من نوعiجيجا جول ،  

CLi    =   محتوى الكربون للنفايات السائلة األحفورية من نوعi ،)آسر( 

OFi   =   معامل األآسدة للنفايات السائلة األحفورية من نوعi ،)آسر( 

  معامل التحويل من الكربون إلى ثاني أآسيد الكربون  =   44/12
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 الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات: 5الفصل  

في حالة عدم توفر معلومات حول آثافة النفايات السائلة  .ة باستخدام الكثافةفي حالة استخدام آمية الكربون بمصطلحات الحجم، يجب تحويلها إلى آتل
  .األحفورية في البلد، يمكن استخدام الكثافة االفتراضية الموفرة

 :فيما يلي وصف للمستويات الثالثة المستخدمة لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن ترميد النفايات السائلة األحفورية

 . القيم االفتراضية2-5ورد في الجدول   :1لمستوى ا

يتطلب هذا المستوى لكل نوع  من أنواع النفايات السائلة األحفورية، توفر البيانات الخاصة بالبلد حول آمية النفايات السائلة األحفورية   :2المستوى 
  .التي تم ترميدها ومحتوى الكربون ومعامل األآسدة الخاص بالبلد

يجب أن تضع . 2 والمستوى 1البيانات المطلوبة هي نفسها للمستوى  .يجب استخدام البيانات الخاصة بالمصنع في حالة توفرها  :3المستوى 
 التقديرات في اعتبارها آل المصانع التي تستخدم طريقة الترميد مع النفايات السائلة األحفورية باإلضافة إلى إجمالي آمية النفايات السائلة األحفورية

  .التي تم ترميدها

 اختيار أسلوب تقدير انبعاثات الميثان 5-2-2
والعوامل الهامة التي تؤثر على االنبعاثات هي درجة  .انبعاثات الميثان الناجمة عن الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات نتيجة لالحتراق غير الكامل

وترتبط انبعاثات الميثان بشكل خاص بالمحارق المفتوحة، حيث ال  ).ية النفاياتأي حجم الهواء بالنسبة إلى آم(الحرارة ووقت البقاء ونسبة الهواء 
ويمكن أن تتنوع الشروط بشكل آبير، حيث إن النفايات متغايرة بشكل آبير، آما تتسم بوقود  .تتم أآسدة جزء آبير من الكربون الموجود في النفايات

 .منخفض الجودة بتغييرات في قيمتها الحرارية

 تطبيق معامالت انبعاثات الميثان الممارسة السليمةمن  .ل الترميد الكبيرة والعاملة بشكل جيد، عادة ما تكون انبعاثات الميثان صغيرة للغايةفي معام
مستويات يمكن أيًضا توليد الميثان في مستودع النفايات لمعامل الترميد في حالة انخفاض  .2، االحتراق الثابت، من المجلد 2الواردة في الفصل 

هذه هي الحالة فقط عندما تكون النفايات رطبة وتم تخزينها لفترة طويلة، ولم يتم تقليبها  .األآسجين وعمليات الهوائية الحقة في مستودع النفايات
 إلى مستويات آبيرة عند تلقيم غازات منطقة التخزين إلى مصدر الهواء لغرفة الترميد، سيتم ترميدها، عالوة على اختزال االنبعاثات .بشكل جيد

  ).2005المالحظات المرجعية ألفضل األساليب، (

 . انبعاثات الميثان وأآسيد النيتروز الناجمة عن الترميد والمحارق المفتوحة للنفاياتات شجر قرار2-5يوضح الشكل 
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  النفايات: 5المجلد 
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  لمفتوحة للنفاياتالمحارق ا/ انبعاثات الميثان وأآسيد النيتروز الناجمة عن الترميداتشجرة قرار   2-5الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الفئات لمناقشة )  الخاص بالموارد المحدودة2-1-4مع مالحظة القسم " (الرئيسية الفئات وتعريف المنهجيات اختيار "4، الفصل 1أنظر المجلد . 1

 .واستخدام شجرات القراراتالرئيسية 
 .ختلف في مدى تطبيق البيانات الخاصة بالبلدي، لكنه مقتربس ال نف2 والمستوى 1تتبع أساليب المستوى . 2
 

 1 المستوى 5-2-2-1
وضعها في المحارق المفتوحة، آما يعتمد على معامالت االنبعاث المرتبط آما /يعتمد حساب انبعاثات الميثان على آميات النفايات التي تم ترميدها

 .4-5ورد في المعادلة 

 2 1المستوى : 1المربع 

 22المستوى : 2المربع 
 

 البداية

هل تتوفر بيانات
خاصة بالمصنع

أو خاصة 
 بالمعالجة؟

هل تتوفر البيانات 
خاصة بالبلد حسب نوعال

النفايات أو التقنية أو 
 ممارسات المعالجة؟

أآسيد/هل انبعاثات الميثان
النيتروز من 

المحارق المفتوحة/الترميد
 ؟1الفئة الرئيسية

اجمع البيانات 
 .الخاصة بالبلد

أآسيد /قدر انبعاثات الميثان
النيتروز باستخدام الكمية المقدرة 

أعاله ومعامالت االنبعاث 
 .االفتراضية

أآسيد /قدر انبعاثات الميثان
لبيانات النيتروز من ا

 .الخاصة بالبلد

أآسيد /قدر انبعاثات الميثان
النيتروز من البيانات الخاصة

بالمصنع أو الخاصة 
 .بالمعالجة

قدر إجمالي آمية النفايات 
المترمدة أو التي تم وضعها 

 .في محارق مفتوحة

ال

 

نعم

 

ال

 

نعم

 

ال

 

نعم

 

 3المستوى :  3المربع 



 الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات: 5الفصل  

 4-5 المعادلة
 المحترقة النفايات آمية إجمالي على اعتماًدا ثانالمي انبعاثات تقدير

( ) 610−••= ∑
i

ii4 EFIWEmissionsCH 

 

 :حيث

CH4 Emissions  سنة/انبعاثات الميثان في سنة الحصر، جيجا جول  

IWi    =   آمية النفايات الصلبة من النوعiسنة/ التي تم ترميدها أو وضعها في محارق مفتوحة، جيجا جول 

EFi    =  جيجاجول نفايات/ميثان المجمع، آجم ميثانمعامل انبعاث ال  

 معامل التحويل من الكيلو جرام إلى الجيجا جرام  =   10-6

i    = وضعها في محارق مفتوحة المحدد آما يلي/فئة أو نوع النفايات التي يتم ترميدها: 

    MSW:  ،النفايات الصلبة المحليةISW:  ،النفايات الصلبة الصناعيةHW: لخطرة، النفايات اCW:  ،النفايات الطبية
SS:  يجب تحديدها(خبث الصرف، أخرى( 

 

المحارق /يجب أن تكون آمية وتكوين النفايات متسقة مع بيانات األنشطة المستخدمة لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن الترميد
  .المفتوحة

  .مالت انبعاث الميثان، للترميد والمحارق المفتوحة للنفايات، معا2-4-5وردت معامالت االنبعاث االفتراضية ضمن القسم 

 . تطبيق مستوى أعلىالممارسة السليمة، فمن الفئة الرئيسيةإذا آانت انبعاثات الميثان الناجمة عن الترميد أو المحارق المفتوحة للنفايات هي 

 2 المستوى 5-2-2-2
يجب أن . 1، على أنها المستوى 4-5 يتبع المعادلة 2آما أن المستوى  .الخاصة بالبلد، لكنه يضع في االعتبار البيانات 1 يشبه المستوى 2المستوى 

يستخدم القائمون على الحصر البيانات الخاصة بالبلد، بما في ذلك بيانات األنشطة، ومعامالت االنبعاث حسب النفايات وممارسات التقنية أو 
 .المعالجة

من نوع الدفعات يجب أن تفكر في إجراء المزيد من /حارق المفتوحة أو معامل الترميد نصف المستمرةالبلدان التي توجد بها آميات آبيرة من الم
 .األبحاث الخاصة بمعامالت انبعاث الميثان

 3 المستوى 5-2-2-3
رميد وأن يتم يجب أن يوضع في االعتبار آافة معامل الت . عند توفر البيانات الخاصة بالمصنع3 استخدام أسلوب المستوى الممارسة السليمةمن 

  .جمع االنبعاثات الناجمة عنها

ويتم الحصول على أفضل النتائج في  . عامة لتقدير انبعاثات الميثان الناجمة عن الترميد والمحارق المفتوحة للنفاياتشجرة قرارات 2-5يوفر الشكل 
ثيرة في الوقت الحالي حول انبعاثات الميثان الناجمة عن ال توجد معلومات آ .حالة توفر معامالت انبعاث لالنبعاثات الخاصة بالبلد أو المصنع

  .3الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات لكي تفي بمتطلبات أسلوب المستوى 

 في مكبات عملية االحتراق يعادل أو يقل عن ترآيز نفس الغاز في هواء السحب االحتباس الحراريإذا أظهرت المراقبة التفصيلية أن ترآيز غازات 
" انبعاثات سلبية"ربما يتطلب اإلبالغ عن هذه االنبعاثات على أنها  .محيط بعملية االحتراق، يمكن عندئذ اإلبالغ أن االنبعاثات تساوي صفًراال

 .مراقبة مستمرة عالية الجودة لسحب الهواء واالنبعاثات الجوية

 اختيار أسلوب تقدير انبعاثات أآسيد النيتروز 5-2-3
والعوامل األخرى الهامة .  درجة مئوية950 إلى 500 عمليات االحتراق في درجات حرارة احتراق نسبية تتراوح بين ينبعث أآسيد النيتروز في

المالحظات المرجعية (التي تؤثر على االنبعاثات هي نوع جهاز التحكم في التلوث الهوائي  ونوع ومحتوى نيتروجين النفايات وآسر الزيت الزائد 
يمكن اعتبار أن  ).2005، وآخرون، تسوباري 2002، آيلبنين، 2002، وآخرون؛ لوفلر 2001، وآخرونآورهونين ، 2005ألفضل األساليب، 

 .انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن احتراق النفايات السائلة األحفورية قليلة، إال إذا أشارت البيانات الخاصة بالبلد إلى عكس ذلك

ويتم الحصول على أفضل  .ة لتقدير انبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات عامشجرة قرارات 2-5يوفر الشكل 
 .النتائج إذا تم تحديد انبعاثات أآسيد النيتروز لكل مصنع اعتماًدا على بيانات المراقبة الخاصة بالمصنع، ثم جمعها
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  النفايات: 5المجلد 

 1 المستوى 5-2-3-1
 على إدخال النفايات إلى معامل الترميد أو آمية النفايات التي تم إحراقها في المحارق المفتوحة ومعامل يعتمد حساب انبعاثات أآسيد النيتروز

 : التالية5-5تم إيجاز هذه العالقة في المعادلة  .االنبعاث االفتراضي

 5-5 المعادلة
 الترميد معامل إلى النفايات إدخال على اعتماًدا الميثان انبعاثات تقدير

( ) 610−••= ∑
i

ii2 EFIWEmissionsON 

 :حيث

=   N2O Emissions سنة/انبعاثات أآسيد النيتروز في سنة الحصر، جيجا جول

IWi    =    آمية النفايات من النوعiسنة/وضعها في محارق مفتوحة، جيجا جول/ التي تم ترميدها 

EFi    =    يات لنوع النفا) جيجا جول نفايات/آجم أآسيد نيتروز(معامل انبعاث أآسيد النيتروزi  

 معامل التحويل من الكيلو جرام إلى الجيجا جرام   =   10-6

i    =   وضعها في محارق مفتوحة محددة آما يلي/فئة أو نوع النفايات التي يتم ترميدها: 

       MSW:  ،النفايات الصلبة المحليةISW:  ،النفايات الصلبة الصناعيةHW:  ،النفايات الخطرةCW:  ،النفايات الطبية
SS:  يجب تحديدها(خبث الصرف، أخرى( 

 .يجب أن تكون آمية وتكوين النفايات متسقة مع بيانات األنشطة المستخدمة لحساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون والميثان

االنبعاث ومع ذلك، يجب أن يكون القائمون على الحصر على دراية بأن معامالت . 3-4-5وردت معامالت االنبعاث االفتراضية في القسم 
ُيفضل  .االفتراضية الخاصة بانبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات تتسم بدرجة عالية نسبًيا من عدم التيقن

، ضمان 6صل  في الف8-5استخدام البيانات الخاصة بالبلد، وذلك إذا آانت تفي بمعايير ضمان الجودة ومراقبة الجودة المشروحة في القسم 
الفئة إذا آانت انبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن الترميد أو المحارق المفتوحة للنفايات هي . 1مراقبة الجودة والتحقق، في المجلد /الجودة
 . استخدام مستوى أعلىالممارسة السليمة، فمن الرئيسية

 2 المستوى 5-2-3-2
إن أمكن، يجب  .استخدام البيانات الخاصة بالبلد للحصول على معامالت االنبعاث، ومع ذلك، يتم 1 نفس أسلوب المستوى 2يستخدم المستوى 

في حالة عدم توفر البيانات التي تم قياسها، يمكن استخدام وسائل موثوقة  .الحصول على معامالت انبعاث ثاني أآسيد الكربون من قياسات االنبعاث
 .أخرى إلعداد معامالت االنبعاث

وتكون معامالت االنبعاث الخاصة بالمصانع التي تعمل  .اث الخاصة بأآسيد النيتروز حسب نوع المنشأة ونوع النفاياتتختلف معامالت االنبع
وعادة ما تكون معامالت االنبعاث الخاصة بالنفايات الصلبة المحلية  .باستخدام الفرش المرنة أعلى من المصانع التي تعمل باستخدام الفرش الشبكية

تعكس معامالت انبعاث أآسيد النيتروز تقنيات التخفيف، على سبيل المثال حقن األمونيا أو اليوريا المستخدمة في بعض  .فأقل من خبث الصر
 .تقنيات تخفيف أآاسيد النيتروجين التي يمكن أن تزيد انبعاثات أآسيد النيتروز ودرجة الحرارة ووقت بقاء النفايات في معمل الترميد

 للتطبيق عند توفر معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد، لكن لم تتوفر معلومات تفصيلية على أساس مصنع ومصنع أو تم  قابًال2ويكون المستوى 
  .تمييزها بشكل أآثر حسب ممارسات المعالجة

 3 المستوى 5-2-3-3
مالت النسبية للتأثير وتتيح تقدير  إلى المعا6-5تشير المعادلة  . على البيانات الخاصة بالموقع بترآيزات غاز المداخن3تعتمد أساليب المستوى 
 .انبعاثات أآسيد النيتروز

 6-5 المعادلة
 التأثير عوامل على اعتماًدا النيتروز أآسيد انبعاثات تقدير

( ) 910−•••= ∑
i

iii2 FGVECIWEmissionsON 

 :حيث

N2O Emissions =  سنة/انبعاثات أآسيد النيتروز في سنة الحصر، جيجا جول 

IWi    =   آمية النفايات من النوعiسنة/ التي تم ترميدها، جيجا جول 

ECi     =   ترآيز انبعاث أآسيد النيتروز في غاز المداخل من ترميد النفايات من النوعi3م/، ميجا جرام أآسيد نيتروز 
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 الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات: 5الفصل  

FGVi   =   حجم غاز المداخل حسب آمية النفايات التي تم ترميدها من النوعiميجا جرام/3، م 

 مالتحويل إلى جيجا جرا  =   10-9

i    =  وضعها في محارق مفتوحة المحددة آما يلي/فئة أو نوع النفايات التي يتم ترميدها: 

  MSW:  ،النفايات الصلبة المحليةISW:  ،النفايات الصلبة الصناعيةHW:  ،النفايات الخطرةCW:  ،النفايات الطبية
SS:  يجب تحديدها(خبث الصرف، أخرى( 

ن حيث التفاصيل والدقة، حيث تتوفر بيانات على أساس مصنع ومصنع أو للعديد من ممارسات المعالجة  ممقتربات أآثر ال3يشرح المستوى 
يمكن من الناحية الفنية تطبيق  . بيانات حول حجم غاز المداخن وترآيز انبعاثات أآسيد النيتروز في غاز المداخن3ويتطلب المستوى  .المتنوعة

يجب إجراء القياسات الدورية بشكل آاٍف غالًبا لحساب تنوع توليد أآسيد  .ي الضرورة أن تكون مكلفةمراقبة االنبعاثات المستمرة، وال تقتض
على سبيل المثال درجة حرارة االحتراق، مع أو بدون (، وشروط تشغيل معامل الترميد المختلفة )نتيجة لمحتوى النيتروجين في النفايات(النيتروز 

  ).إيقاف التشغيل اليومي

 يانات األنشطةاختيار ب 5-3
، توليد النفايات وتكوينها ومعالجتها، خطوط توجيهية عامة حول جمع بيانات األنشطة لمعالجة النفايات الصناعية والتخلص منها، 2ورد في الفصل 

ق الترميد والمحارق المفتوحة تشتمل بيانات األنشطة المطلوبة في سيا .باإلضافة إلى القيم االفتراضية لممارسات توليد النفايات ومعالجتها والتكوين
  .ومحتوى الجسم الجاف) التكوين(للنفايات على آمية النفايات التي تم ترميدها أو وضعها في محارق مفتوحة، وآسور النفايات المرتبطة 

د النيتروز، فقد تم شرح قسم حيث إن نوع النفايات المحترقة وممارسات المعالجة المطبقة ترتبط بانبعاثات ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسي
عالوة على ذلك، فإن تكوين النفايات يرتبط  .بيانات األنشطة وفًقا للمعامالت الشائعة المرتبطة ببيانات األنشطة وليس بشكل منفصل لكل غاز منبعث

قنية ودرجة حرارة االحتراق وتكوين يتم تحديد انبعاثات أآسيد النيتروز في المقام األول حسب الت .بشكل خاص بانبعاث ثاني أآسيد الكربون
يرتبط محتوى النيتروجين  .مرتبًطا بشكل خاص بانبعاثات الميثان) درجة الحرارة واألآسجين  ووقت البقاء(يعتبر استيفاء االحتراق  .النفايات

عمليات المسح الخاصة بالمصانع (وبيانات األنشطة الخاصة بالتقنية بمستويات أعلى، ويجب تأسيس مخططات خاصة بالبلد لتجميع البيانات 
يمكن استخدام تكوين النفايات الصلبة المحلية المولدة في البلد على أنه القيمة االفتراضية للنفايات الصلبة المحلية  ).والمشروعات البحثية وما إلى ذلك

عالوة على ذلك، يمكن الحصول على  . المعالجةالتي تم ترميدها أو التي تم وضعها في محارق مفتوحة في حالة عدم توفر بيانات حسب ممارسة
من  ).2المستوى (تقديرات انبعاثات أآثر دقة في حالة توفر البيانات الخاصة بتكوين النفايات التي تم ترميدها أو وضعها في محارق مفتوحة 

ين آل النفايات التي تم تسليمها إلى نظام معالجة وضعها في محارق مفتوحة وتكو/ التمييز بين تكوين النفايات التي تم ترميدهاالممارسة السليمة
أو النفايات ) على سبيل المثال، نفايات الورق(مادة معينة في النفايات الصلبة المحلية /في حالة ترميد نوع نفايات .النفايات، في حالة توفر البيانات

  .تم ترميده أو وضعه في محارق مفتوحة مع وضع ذلك في االعتبارالصناعية بشكل منفصل، يجب تحديد البيانات الخاصة بالبلد حول الكسر الذي 

مثالًيا، يجب أن تكون البيانات المستخدمة ممثلة للنفايات التي تم ترميدها أو وضعها في  .يجب إبداء اهتمام خاص بدرجة تمثيل البيانات الخاصة بالبلد
ت الخاصة بالبلد التي ال يتم تمييزها حسب نوع النفايات أو تقنية الترميد أآثر مالءمة في حالة عدم توفر هذه البيانات، تكون البيانا .محارق مفتوحة

  .من البيانات االفتراضية

يجب توثيق نتائج العينات والقياسات ودراسات فرز النفايات المطبقة على تجميع البيانات بشكل مالئم، آما ينبغي تطبيق ممارسات ضمان الجودة 
  .8-5ضحة في القسم ومراقبة الجودة المو

ومن المحتمل أن يتم ترميد النفايات في بعض  .في البلدان النامية، ربما ال تتوفر البيانات األساسية الخاصة بكمية النفايات وممارسات المعالجة
، في حين يجب تحديد )2-3-5القسم انظر (لذلك يجب دراسة االنبعاثات الناجمة عن إحراق النفايات بالتفصيل  .البلدان النامية في آميات صغيرة فقط

إذا آان من المفترض أن االنبعاثات الناجمة عن الترميد ستكون  .آميات االنبعاثات الناجمة عن الترميد إذا آان من المتوقع أن تكون ذات صلة
 .صغيرة، يجب توضيح سبب االفتراض بوضوح وتوثيقه بواسطة القائمين على الحصر

 آمية النفايات المترمدة 5-3-1
وينبغي أن يتوفر  .عتبر الحصول على البيانات الخاصة بكمية النفايات التي تم ترميدها أمًرا ضرورًيا في إعداد قائمة حصر انبعاثات ترميد النفاياتي

ألخرى التي تم لدى العديد من البلدان التي تستخدم ترميد النفايات بيانات خاصة بالمصنع حول آمية النفايات الصلبة المحلية وأنواع النفايات ا
بالنسبة للنفايات الطبية والخطرة، فربما يكون من الصعوبة بمكان الحصول على بيانات األنشطة بما أن النفايات التي يتم ترميدها في بعض  .ترميدها

 .مينها في إحصائيات النفاياتربما ال يتم تض) على سبيل المثال، معامل الترميد بالموقع في صناعة المواد الكيميائية واألدوية(من هذه المصانع 
بالنسبة ألنواع النفايات هذه، على الرغم من توفر البيانات الخاصة بالمصنع، إال أن البيانات الكلية إلجمالي النفايات المترمدة ربما تتوفر من إدارة 

 .النفايات

) 4-2 و3-2 و1-2انظر بوجه خاص الجداول ( ومعالجتها  الخاصة ببيانات توليد نفايات2-2، القسم 2البيانات االفتراضية الواردة في الفصل 
 حسب المتوسطات اإلقليمية ومتوسطات -في حالة عدم توفر البيانات الخاصة بالبلد، يمكن استخدام بيانات توليد النفايات ومعالجتها  :1-أ2والمرفق 

  .البلد، من بلدان المنطقة أو البلدان المجاورة ذات الظروف المتشابهة
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  النفايات: 5المجلد 

أيًضا، ينبغي  . تطبيق نظام حدود دقيق للتمييز من أجل اإلبالغ عن االنبعاثات ضمن أقسام الطاقة أو النفايات أو الصناعةلممارسة السليمةامن 
  .، اإلبالغ والتوثيق2-8-5انظر القسم  .اإلبالغ عن إحراق المتبقيات الزراعية ضمن قطاع الزراعة و الحراجة واستعماالت األرض األخرى

 ة النفايات المحرقة في المحارق المفتوحةآمي 5-3-2
في  .تعتبر آمية النفايات التي تم وضعها في المحارق المفتوحة أهم بيانات األنشطة المطلوبة لتقدر االنبعاثات الناجمة عن المحارق المفتوحة للنفايات

في حالة عدم توفر البيانات الخاصة بكمية النفايات، يمكن استخدام أساليب بديلة مثل الحصول  .معظم البلدان، ال تتوفر اإلحصائيات الخاصة بذلك
على البيانات من عمليات المسح الدورية أو المشروعات البحثية أو آراء الخبراء لتقدير إجمالي آمية النفايات المحترقة مع توفير الشروح والتوثيق 

آما يمكن االستعانة بالتعداد السكاني  .واالستيفاء للحصول على تقديرات للسنوات التي لم  تتوفر لها بياناتويمكن استخدام االستقراء  .الالزمين
 .والبيانات السكانية على أنها محددات

  . التالية لتقدير إجمالي آمية النفايات الصلبة المحلية التي تم وضعها في المحارق المفتوحة7-5يمكن استخدام المعادلة 

 7-5 لةالمعاد
 المفتوحة المحارق في وضعها  تم التي المحلية الصلبة النفايات آمية إجمالي

610365 −•••••= fracPfracB BMSWPPMSW 

  :حيث

   = MSWB سنة/إجمالي آمية النفايات الصلبة المحلية التي تم وضعها في المحارق المفتوحة، جيجا جول

P  =    الفرد(السكان( 

Pfrac  =   لنفايات، آسرآسر السكان الذين يحرقون ا 

MSWP =   اليوم/الفرد/توليد النفايات حسب الفرد، آجم نفايات  

Bfrac  =    ،آسر(آسر آمية النفايات التي تم إحراقها بالنسبة إلى إجمالي آمية النفايات التي تمت معالجتها( 

 عدد أيام السنة   =  365

 معامل التحويل من الكيلو جرام إلى الجيجا جرام   =  10-6

 

  (Pfrac)سر السكان الذين يحرقون النفايات آ

يعني اإلحراق الدوري أن هذه هي الممارسة الوحيدة المستخدمة للتخلص من  .تشتمل المحارق المفتوحة على اإلحراق الدوري واإلحراق المتقطع
فإن المحارق المفتوحة ال تكون الممارسة الوحيدة ويعني اإلحراق المتقطع أن هذه الممارسة ُتستخدم باإلضافة إلى ممارسات أخرى ولذلك  .النفايات

 .على سبيل المثال، في حالة عدم تجميع النفايات أو إحراقها ألسباب أخرى، مثل تفادي التكلفة .للتخلص من النفايات

تم وضع الكربون األحفوري في المحارق  معرفة ما إذا آان قد الممارسة السليمة بالنسبة للبلدان التي يتوفر لديها أنظمة جمع نفايات تعمل بكفاءة، من
في المناطق التي يتجاوز عدد  .هو التعداد السكاني لألرياف للحصول على تقدير شديد Pfracفي البلدان المتقدمة، يمكن افتراض أن  .المفتوحة أم ال

  .من إجمالي السكان، يمكن افتراض حدوث المحارق المفتوحة% 80السكان الحضر بها 

أنه مجموع السكان الذين ال يتم تجميع النفايات الخاصة بهم  Pfracالنامية، في المناطق الحضرية في المقام األول، يمكن تقدير على في البلدان 
عموًما، ٌيفضل تطبيق  .بواسطة هياآل التجميع والسكان الذين يتم تجميع النفايات الخاصة بهم والتخلص منها بإحراقها في مواقع نفايات مفتوحة

 .يانات الخاصة بالبلد والمنطقة على ممارسات معالجة النفايات وتيارات النفاياتالب

  (Bfrac)آسر النفايات التي تم وضعها في محارق مفتوحة 

، عند إحراق آل آمية النفايات .آسر النفايات التي يتم تحويل محتوى الكربون الخاص بها إلى ثاني أآسيد الكربون والغازات األخرى Bfracيعني 
ومع  ).2-5 أو 1-5فيما بعد يتم تطبيق معامل أآسدة مرتبط بكفاءة االحتراق لتقدير االنبعاثات باستخدام المعادلة  (1يساوي  Bfracيمكن اعتبار أن 

لنفايات دون احتراق ذلك، ففي بعض الحاالت، أساًسا عند إحراق آمية آبيرة من النفايات في مواقع النفايات المفتوحة، يتم ترك جزء آبير نسبًيا من ا
باستخدام بيانات المسح أو األبحاث المتوفرة،  Bfracفي هذا الموقف، يجب تقدير  ).في مواقع النفايات المفتوحة غالًبا ما يتم إحراق الجزء المكبوس(

الحتراق لتقدير االنبعاثات باستخدام المعادلة هنا أيًضا يتم  فيما بعد تطبيق معامل أآسدة مرتبط بكفاءة ا (7-5أو آراء الخبراء وتطبيقها على المعادلة 
 ).2-5 أو 5-1

 .7-5باستخدام المعادلة  MSWB ثم Bfracو Pfracعند استخدام المحارق المفتوحة، يوصى بأن تقوم البلدان بإجراء عمليات بحث لتقدير 

 .MSWB مثاًال على تقدير 1-5يوضح المربع 
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 1-5 المربع
  MSWB تقدير على مثال

 في 20ويرسل ) البراميل أو الفناء( في المائة من السكان بإحراق النفايات في الفناء الخلفي 15، يقوم Pبلد يبلغ عدد سكانه في 
 في المائة المتبقية عبر 65ويتم الحد من نسبة  . في المائةPfrac  =35لذا فإن  .المائة من السكان النفايات إلى أماآن حرق مفتوحة

 :فيما يلي مثال على الحساب .يات المتبقيةأنظمة معالجة النفا

MSWP =  00.57اليوم/الفرد/ آجم نفايات 

Bfrac  =  0.6) مع الوضع في االعتبار  )القيمة االفتراضية المقترحة ألماآن اإلحراق المفتوحة استناًدا إلى آراء الخبراء
غير  فايات الصلبة المحلية المسطحة هي القيمة االفتراضية لمعامل تحويل الميثان لمواقع الن0.4حقيقة أن 
  )المدارة

 : ساآن، فإن إجمالي آمية نفايات المحارق المفتوحة هوP  =  000 500 1بالنسبة لـ 

MSWB  =  65.54سنة/ جيجا جول 

 

 

يجب أن تكون  .صائياتيوجد لدى العديد من البلدان إحصائيات وطنية حول السكان ونسبة توليد النفايات لكل فرد، ويمكن استخدام هذه اإلحو
البيانات الخاصة بالتعداد السكاني ونسبة توليد النفايات لكل فرد وتكوين النفايات متسقة مع البيانات التي تم اإلبالغ عنها ضمن فئات التخلص من 

ائيات الوطنية وقواعد البيانات الدولية، مثل عادة ما تتوافر بيانات التعداد السكاني من اإلحص .النفايات الصلبة والمعالجة البيولوجية للنفايات الصلبة
، ويمكن استخدام قواعد البيانات هذه في )2002األمم المتحدة، (قواعد البيانات الخاصة باألمم المتحدة التي توفر إحصائيات السكان الدولية أيًضا 

 السائلة األحفورية المحترقة حسب الترميد وحسب المحارق يمكن تضمين آمية النفايات ).2-2-3انظر القسم (حالة عدم توفر اإلحصائيات الوطنية 
ال يتطلب األمر تقسيم الكمية حسب نوع ممارسة المعالجة، حيث يتم تطبيق المنهجية االفتراضية على الممارستين  ).4-1-2-5انظر القسم (المفتوحة 

  ).2انظر أيًضا الفصل (

 محتوى الجسم الجاف 5-3-3
لذا، فإن محتوى الجسم الجاف  .الوزن الرطب للنفايات، وذلك ألن محتوى الماء في النفايات يمكن أن يكون آبيًرايجب التمييز بين الوزن الجاف و

 .للنفايات أو آسر النفايات أحد الباراميترات الهامة التي سيتم تحديدها

أشارت معامالت االنبعاث المرتبطة إلى الوزن ويمكن تحويل وزن النفايات التي تم ترميدها من الوزن الرطب إلى الوزن الجاف، وفي ذلك إذا 
 في المائة في 60 في المائة في البلدان التي تتسم بنسبة عالية من نفايات األغذية إلى 50قد يتراوح محتوى الجسم الجاف للنفايات من أقل من  .الجاف

يجري اآلن إعداد إجراءات تفصيلية لتحديد محتوى الجسم الجاف  .البلدان ذات الكسور العالية للنفايات التي تعتمد على الورق والكربون األحفوري
 ).PrEN) 2001في وثيقة 

مواد النفايات المختلفة التي يمكن استخدامها لتقدير محتوى / البيانات االفتراضية حول محتوى الجسم الجاف ألنواع3-2 في القسم 4-2يوفر الجدول 
 .8-5ن القيام بذلك باستخدام المعادلة يمك .الجسم الجاف في النفايات الصلبة المحلية

 8-5 المعادلة
 المحلية الصلبة النفايات  في الجاف الجسم محتوى

( )∑ •=
i

ii dmWFdm 

  :حيث

dm  =   إجمالي محتوى الجسم الجاف في النفايات الصلبة المحلية 

WFi  =    آسر المكونiفي النفايات الصلبة المحلية  

dmi   =   جاف في المكون محتوى الجسم الi. 

 .2-5 جزء من المعادلة 8-5من األهمية بمكان مالحظة أن المعادلة 

 

 

 

 

 

 

 17-5   بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام  IPCC  الخطوط التوجيهية لهيئة  



  النفايات: 5المجلد 
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 اختيار معامالت االنبعاث 5-4
 المنبعثة بوزن النفايات التي تم ترميدها أو االحتباس الحراريتربط معامالت االنبعاث في سياق الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات آمية غازات 

بالنسبة  .في حالة ثاني أآسيد الكربون، يطبق تلك البيانات على آسور الكربون والكربون األحفوري في النفايات .ارق المفتوحةوضعها في المح
بالنسبة لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون والميثان  .للميثان وأآسيد النيتروز، يعتمد ذلك بشكل أساسي على ممارسة المعالجة وتقنية االحتراق

  .د النيتروز من الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات، ورد في األقسام التالية شرًحا للخطوط التوجيهية الخاصة بمعامالت االنبعاثوأآسي

  معامالت انبعاثات ثاني أآسيد الكربون 5-4-1
حارق المفتوحة للنفايات باستخدام حسابات اعتماًدا عموًما يبدو من الناحية العملية إمكانية تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن الترميد والم

 .على محتوى الكربون في النفايات، بدًال من قياس ترآيز ثاني أآسيد الكربون

وتمت مناقشة آل من هذه المعامالت بالتفصيل في األقسام  . القيم االفتراضية للباراميترات المرتبطة بمعامالت االنبعاث2-5ورد في الجدول 
 .3التالية

 
 2-5 الجدول

 للنفايات المفتوحة والمحارق للترميد الكربون أآسيد ثاني انبعاث لمعامالت االفتراضية البيانات

ممارسة المعالجة الباراميترات
النفايات 
الصلبة 
 المحلية

النفايات 
الصناعية 

)%( 

النفايات 
(%)الطبية 

خبث الصرف 
 4مالحظة (%)

النفايات األحفورية 
 5حظة مال (%) السائلة 

النسبة المؤوية لمحتوى 
انظر    الجسم الجاف للوزن المبلل

 غ م غ م غ م  غ م 1المالحظة 

إجمالي محتوى الكربون في 
انظر   النسبة المؤوية للوزن الجاف

50 − 40 60 50 1المالحظة   80 

آسر الكربون األحفوري في 
النسبة المؤوية إلجمالي 

 محتوى الكربون
انظر  

 100 0 40 90 2المالحظة 

 100 100 100 100 100 الترميد

معامل األآسدة في النسبة 
 المؤوية إلدخال الكربون

المحارق 
 المفتوحة

انظر المالحظة (
3( 

 ال ي ال ي ال ي ال ي 58

 ال يحدث :غير متاح، ال ي :غ م

والمعادلة ) للجسم الجاف (8-5 النفايات والمعادلة   تكوين3-2 في القسم 4-2استخدم البيانات االفتراضية الواردة في الجدول   : 1مالحظة 
 ).لكسر الكربون األحفوري (10-5والمعادلة ) لمحتوى الكربون  (5-9

لتقدير االنبعاثات، استخدم  . تكوين النفايات3-2 في القسم 5-2وردت البيانات االفتراضية حسب نوع الصناعة في الجدول    : 2مالحظة 
  .1لمالحظة المعادالت المذآورة في ا

وآالة حماية البيئة األمريكية، ( في المائة تقريًبا 67 49عند إحراق النفايات في محارق مفتوحة، يتم تقليل وزن النفايات من   : 3مالحظة 
 . في المائة58ٌيقترح استخدم قيمة افتراضية تبلغ  ).79، الصفحة 1997

  .2 الخبث في الفصل 2-3-2انظر القسم   : 4مالحظة 
تم توفير إجمالي محتوى الكربون للنفايات األحفورية السائلة في النسبة المئوية للوزن الرطب وليس في النسبة المؤوية للوزن   : 5حظة مال

 ).2005مكتب االستعالمات الحكومي، (الجاف 

 ، آراء الخبراء2006ية لعام للخطوط التوجيهوالمؤلفون الرئيسيون ) 2000الهيئة،  (2000 لعام الممارسة السليمةدليل  :المراجع
 

 الكربون محتوى إجمالي 5-4-1-1
على سبيل المثال، (في حين يتم تحديد آسر الكربون في النفايات التي تم ترميدها أو وضعها في محارق مفتوحة من المواد الخام للكتلة الحيوية 

 في هذا 2-5يوفر الجدول  .أخرى مصنوعة من آربون أحفوري، فإن جزًءا من إجمالي الكربون يكون بالستيك أو منتجات )نفايات الورق واألغذية

                                                           
الباراميترات إجمالي محتوى الكربون في المائة من الوزن الجاف وآسر الكربون األحفوري في المائة إلجمالي محتوى الكربون يمكن جمعهما مع  3

 .ي في المائة من الوزن الجافمحتوى الكربون األفور :الباراميتر



 الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات: 5الفصل  

أنواع /ل تكوين النفايات الصلبة المحلية والبيانات االفتراضية حول إجمالي محتوى الكربون لمواديمكن أن يستخدم القائمون على الحصر بيانات حو
انظر ( لتقدير إجمالي محتوى الكربون في النفايات الصلبة المحلية 2 من الفصل 3-2نفايات مختلفة للنفايات الصلبة المحلية الواردة في القسم 

 ).9-5المعادلة 

 9-5 المعادلة
 المحلية الصلبة النفايات  في الكربون محتوى إجمالي

( )∑ •=
i

ii CFWFCF 

 

  :حيث

CF   =   إجمالي محتوى الكربون في النفايات الصلبة المحلية 

WFi   =    آسر المكونiفي النفايات الصلبة المحلية  

CFi   =   نوع النفايات /محتوى الكربون في مادةiفي النفايات الصلبة المحلية  

 . ذلك أيًضا2-5 المعادلة تعكسو

 األحفوري الكربون آسر 5-4-1-2
 المطلوب هي فصل الكربون في النفايات إلى آسور تعتمد على مقتربعند تقدير االنبعاثات الناجمة عن الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات، فإن ال

ناعية الناجمة عن الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات، يمكن ألغراض حساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الص .الكتلة الحيوية والوقود األحفوري
الكربون الموجود في  .يختلف آسر الكربون األحفوري حسب فئات أنواع وفئات النفايات المختلفة .تحديد آمية الكربون األحفوري في النفايات

صرف، عادة ما يتم التغاضي عن الكربون األحفوري، في حين أنه في خبث ال .النفايات الصلبة المحلية والنفايات الطبية من أصل أحفوري وحيوي
، البيانات االفتراضية لفئات النفايات 3-2، القسم 2 وفي الفصل 2-5ورد في الجدول  .عادة ما يكون الكربون في النفايات الخطرة من أصل  أحفوري

 .ليةأنواع النفايات المختلفة الموجودة في النفايات الصلبة المح/هذه ومواد

في  .عند توفر البيانات الخاصة بالمصنع، يجب تجميع التكوين الدقيق للنفايات الجاري ترميدها واستخدامها في حسابات انبعاث ثاني أآسيد الكربون
 عمليات مسح عامة ومن المحتمل أن يكون هذا النوع من البيانات في شكل .حالة عدم توفر مثل هذه البيانات، يمكن استخدام البيانات الخاصة بالبلد

أي، نسبة نوع النفايات (يجب أن تحتوي عملية البحث ليس فقط على التكوين، بل أيًضا على مصير تيارات النفايات  .لتيارات النفايات الخاصة بالبلد
 ).وضعه في المحارق المفتوحة/المعين، الذي تم ترميده

لكل تيار نفايات، يمكن القيام بتحليل لكل  .ي على نسب مختلفة من الكربون األحفوريستحتوي المنتجات المختلفة التي تعتمد على الوقود األحفور
عالوة على ذلك، فإن محتوى الكربون  .عامة تمثل مواد البالستيك نوع النفايات الذي يتم ترميده ويتسم بأعلى آسر للكربون األحفوري .نوع نفايات

آما يتم اعتبار آمية معينة من نفايات اإلطارات على أنها  .ناعي يعتبر ذا صلة بوجه خاصاألحفوري للسموم واأللياف الصناعية والمطاط الص
  .مصدر للكربون األحفوري، وذلك ألن اإلطارات يمكن أن تتكون من المطاط الصناعي أو الكربون األسود

 الكسور االفتراضية 2 في الفصل 3-2بلد، يوفر القسم في حالة عدم توفر معلومات أنواع النفايات الخاصة بالمصنع أو تيار النفايات الخاص بال
بما (للكربون األحفوري لمعظم آسور النفايات المرتبطة في النفايات الصلبة المحلية، باإلضافة إلى أنواع معينة للنفايات الصلبة والنفايات األخرى 

 ).في ذلك النفايات الخطرة والنفايات الطبية

ربون األحفوري والكربون الحيوي بشكل آبير في المستقبل نظًرا لتشريعات النفايات األخيرة التي تم سنها في بعض من المحتمل أن تتغير آسور الك
ستؤثر مثل هذه البرامج على إجمالي تدفق النفايات التي يتم ترميدها، عالوة على محتوى الكربون األحفوري للنفايات التي تم  .البلدان
 .ةوضعها في محارق مفتوح/ترميدها

 أن يستخدم القائمون على الحصر بيانات خاصة بالبلد حول تكوين النفايات الصلبة المحلية والقيم الممارسة السليمةأ، من 2في سياق المستوى 
  .10-5في النفايات الصلبة المحلية باستخدام المعادلة ) FCF(، لتقدير آسر الكربون األحفوري 3-2، القسم 2االفتراضية المتوفرة في الفصل 

 10-5 المعادلة
 المحلية الصلبة النفايات في )FCF( األحفوري الكربون آسر

( )∑ •=
i

ii FCFWFFCF 

 :حيث

FCF  =   إجمالي الكربون األحفوري في النفايات الصلبة المحلية 

WFi  =    آسر نوع النفاياتiفي النفايات الصلبة المحلية  

FCFi  =   ايات آسر الكربون األحفوري في نوع النفi من النفايات الصلبة المحلية 
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  النفايات: 5المجلد 

 األآسدة معامل 5-4-1-3
ربما تتم أآسدة  .عند ترميد تيارات النفايات أو وضعها في محارق مفتوحة، تتم أآسدة معظم الكربون في منتج االحتراق  إلى ثاني أآسيد الكربون

ك بعض من الكربون بدون احتراق أو تتم أآسدته جزئًيا في جزء صغير بشكل غير آامل نتيجة لعدم الكفاءة في العملية، األمر الذي يؤدي إلى تر
 في المائة، في حين تكون آفاءة المحارق المفتوحة 100بالنسبة لمعامل الترميد، من المفترض أن آفاءات الترميد تقترب من  .شكل رماد أو سخام
ي المائة، يجب توثيق هذه المعامالت بالتفصيل مع مصادر البيانات  ف100في حالة تطبيق معامالت أآسدة لترميد النفايات أقل من  .أقل بدرجة آبيرة
 . معامالت األآسدة االفتراضية حسب ممارسات المعالجة وأنواع النفايات2-5يوضح الجدول  .التي تم توفيرها

آل ( استخدام آمية الرماد ارسة السليمةالممفي حالة تحديد انبعاثات ثاني أآسيد الكربون على أساس التقنية أو أسس خاصة بالمصنع في البلد، فمن 
 .باإلضافة إلى محتوى الكربون الموجود في الرماد على أنه أساس لتحديد معامل األآسدة) من الرماد السفلي  والرماد الطائر

 معامالت انبعاث الميثان 5-4-2
وقد آانت معظم  .رميد وتقنية الترميد وممارسات المعالجةتعتمد انبعاثات الميثان الناجمة عن ترميد النفايات بشكل أآبر على استمرارية عملية الت

، حيث تم الحصول على معامالت انبعاث الميثان التي اعتمدت على )GIO( ،2004(مكتب المعلومات الحكومي (المالحظات التفصيلية في اليابان 
 .التقنية ووضع التشغيل

وتعني معامل الترميد نصف المستمرة ومن نوع الدفعات أن معامل  .واإليقاف اليومييشتمل الترميد المستمر على معامالت الترميد بدون التشغيل 
 .تقع هذه االختالفات التي توجد في التشغيل في عمق االختالفات التي توجد بين معامالت االنبعاث .الترميد يتم تشغيله وإيقافه مرة واحدة في اليوم

مكتب ( في غاز العادم للفرن تكون أقل من ترآيزات الميثان في غاز السحب لمعمل الترميد في بعض األحيان من المالحظ أن ترآيزات الميثان
هنا تطبيق معامل  الممارسة السليمةنظًرا للترآيزات المنخفضة ودرجات عدم التيقن العالية، يكون من  ).GIO( ،2005(المعلومات الحكومي 
 ).3-2-2-5انظر القسم (انبعاث يساوي صفًرا 

، 2 تطبيق معامالت انبعاث الميثان الواردة في المجلد الممارسة السليمةللترميد المستمر للنفايات الصلبة المحلية والنفايات الصلبة، فمن بالنسبة 
 معامالت 3-5، يوضح الجدول )الدفعات نوع ومن المستمرة نصف(بالنسبة لمعامل ترميد النفايات الصلبة األخرى  .، االحتراق الثابت2الفصل 

يتم التمييز بين معامالت انبعاث الميثان الناجمة عن معامل ترميد  .نبعاث الميثان التي تم اإلبالغ عنها بواسطة مكتب المعلومات الحكومي، اليابانا
ميثان لنفايات تبلغ معامالت انبعاث ال في اليابان، ).2005مكتب المعلومات الحكومي، (النفايات الصناعية حسب نوع النفايات، بدًال من التقنية 

  .طن وزن رطب، على التوالي/   جم ميثان9.7طن وزن رطب و/ جم ميثان0.56الزيت الخاصة بالخبث 

 3-5 الجدول
 المحلية الصلبة النفايات لترميد الميثان انبعاث معامالت

 معامالت انبعاث الميثان
جيجا جول نفايات مترمدة على أساس الوزن /آجم( التقنية/نوع الترميد

 )لرطبا
 الترميد المستمر 0.2 الموقد

  0~ 1مالحظة  السرير المرن
 الترميد نصف المستمر ا 6لموقد

 188 السرير المرن
 ترميد نوع الدفعات ا 60لموقد

 237 السرير المرن

 من أقل العادم اءهو في قياسه تم الذي الميثان ترآيز آان هذا، االنبعاث لمعامل إجراؤها تم التي الدراسةفي  : 1 مالحظة
 .المحيط الهواء في الموجود الترآيز
 .2004 الحكومي، المعلومات مكتب اليابان، في االحتباس الحراري غازات حصرمكتب  :المصدر

 

 حصر مةقائ تحسين برنامج(طن وزن رطب للنفايات الصلبة المحلية / جم6500بالنسبة للمحارق المفتوحة للنفايات، يبلغ معامل انبعاث الميثان 
 .يجب تطبيق هذا المعامل افتراضًيا، إال إذا آانت معامالت انبعاث أخرى للميثان تبدو أآثر مالءمة .)EIIP( ،2001(االنبعاثات 

في حالة توفر بيانات خاصة بالبلد، يجب تطبيق هذه المعامالت بدًال من ذلك ويجب توثيق تفاصيل األسلوب المستخدم في تحديد هذه البيانات 
 .ضافة إلى مصادر البياناتباإل
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 الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات: 5الفصل  

 معامالت انبعاث أآسيد النيتروز 5-4-3
يتم تحديد انبعاثات أآسيد النيتروز من ترميد النفايات بدالة لنوع التقنية وظروف االحتراق، والتقنية المطبقة على اختزال أآاسيد النيتروجين 

 .امالت االنبعاث من موقع آلخرنتيجة لذلك، يمكن أن تتنوع مع .باإلضافة إلى محتويات تيار النفايات

 أمثلة 4-5يعرض الجدول  .أبلغت العديد من البلدان عن انبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن ترميد النفايات في تقارير الحصر الوطنية الخاصة بهم
 .على معامالت االنبعاث التي تم استخدامها لترميد النفايات الصلبة المحلية

  .عامالت االنبعاث أساًسا وبواسطة تقنيات متنوعة في سياق التخلص من أآاسيد النيتروجينوتحدث االختالفات في م

 

 4-5 الجدول
 المحلية الصلبة النفايات لترميد النيتروز أآسيد انبعاث معامالت

معامل االنبعاث للنفايات الصلبة المحلية 
طن نفايات صلبة /جم أآسيد نيتروز(

 )لية مترمدةمح
 أساس الوزن البلد التقنية/نوع الترميد

 الوزن الرطب الترميد المستمر الموقد 47 1 اليابان

 الوزن الرطب   السرير المرن 67
 الوزن الرطب الترميد نصف المستمر  الموقد 41
 الوزن الرطب   السرير المرن 68
 الوزن الرطب  ترميد نوع الدفعات الموقد 56

 الوزن الرطب   السرير المرن 221
 الوزن الرطب 8   2 انياألم

 الوزن الرطب 20   3 هولندا
 الوزن الرطب 12   4 النمسا

      .2005مكتب المعلومات الحكومي،  1
      .2003جونك  2
      .2003 سباآمان 3
 .2004 .وآخرون أندرل  4

 

  .النبعاثات الناجمة عن ترميد الخبث والنفايات الصناعية أمثلة على معامالت انبعاث أآاسيد النيتروجين المستخدمة لتقدير ا5-5يعرض الجدول 

 5-5 الجدول
 الصناعية والنفايات الخبث لترميد النيتروز أآسيد انبعاث معامالت

معامل االنبعاث للنفايت 
جم أآسيد (الصناعية 
 )طن نفايات/نيتروز

 أساس الوزن البلد نوع النفايات التقنية/نوع الترميد

10    1اليابان  الوزن الرطب  الورقية ونفايات الخشبالنفايات 
        9.8  الوزن الرطب  زيوت النفايات 
 الوزن الرطب  بالستيك النفايات 170 
 الوزن الرطب )باستثناء خبث الصرف(الخبث   450 
 الوزن الرطب خبث الصرف المجفف  900 

ي معمل ترميد سائل الفرش ف
عامل التحوصب عالي الوزن   درجة حرارة عادية

1 508 الجزيئي  الوزن الرطب 

معمل ترميد سائل الفرش في 
عامل التحوصب عالي الوزن   درجة حرارة مرتفعة

 الوزن الرطب 645 الجزيئي

عامل التحوصب عالي الوزن  
 الوزن الرطب مواقد متعددة 882 الجزيئي

 الوزن الرطب 882  عامل  تحوصب آخر 
 ن الرطبالوز  خبث الحجر الجيري 294 

 الوزن الجاف خبث الصرف 990  2ألمانيا
 الوزن الرطب  النفايات الصناعية 420 

 2005مكتب االستعالمات الحكومي،  1
 .2003جونك،  2
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  النفايات: 5المجلد 

 . تطبيق هذه المعامالت في حالة توفر المعلومات الخاصة بالبلدالممارسة السليمةمن 

 المتبقيات مقتربتم شرح  .لمعلومات الخاصة باالنبعاثات الناجمة عن احتراق المتبقيات الزراعيةبالنسبة للمحارق المفتوحة للنفايات، تتوفر فقط ا
) انبعاثات أآسيد النيتروز من األراضي المدارة (2-11، انبعاثات غير ثاني أآسيد الكربون والقسم 2 في الفصل 4-2، القسم 4الزراعية في المجلد 

 جم 0.15، يتم الحصول على معامل انبعاث يبلغ )1990آروتز وأندريا،  (0.01الكربون تبلغ /نيتروجينعلى افتراض أن نسبة ال. 11في الفصل 
نظًرا ألنه من المتوقع أن محتوى النيتروجين بالنفايات  .آجم جسم جاف على أنه معامل انبعاث أآسيد النيتروز للمتبقيات الزراعية/أآسيد نيتروز 

 لمحتوى النيتروجين للنفايات الزراعية، فقد تم اقتراح معامل االنبعاث هذا للنفايات الزراعية هنا لكي يتم المنزلية يكون تجاه الطرف األعلى
 .استخدامه على أنه القيمة االفتراضية النبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن المحارق المفتوحة للنفايات

 معامالت االنبعاث االفتراضية 6-5، يوفر الجدول 5-5 و4-5الواردة في الجدولين استناًدا إلى المعلومات الحالية المتاحة ومعامالت االنبعاث 
 .ألنواع مختلفة من النفايات وممارسات المعالجة

 

 6-5 الجدول
 المختلفة المعالجة وممارسات النفايات ألنواع االفتراضية النيتروز أآسيد انبعاث معامالت

جم (مل االنبعاث معا
طن /أآسيد نيتروز
 )نفايات

 أساس الوزن نوع النفايات ممارسة المعالجة/التقنية

لرطب 50 النفايات الصلبة المحلية  الوزن ا معامالت الترميد المستمرة ونصف المستمرة
لرطب 60 النفايات الصلبة المحلية  الوزن ا معامل الترميد من نوع الدفعات
 الوزن الجاف المحارق المفتوحة 150 النفايات الصلبة المحلية

لرطب 100 النفايات الصناعية  الوزن ا آافة أنواع الترميد
لرطب 450 )باستثناء خبث الصرف(الخبث   الوزن ا آافة أنواع الترميد

 الترميد خبث الصرف الوزن الجاف 990
  الوزن الرطب 900

  2006الخطوط التوجيهية لعام آراء الخبراء بواسطة مؤلفي هذا الفصل من  :المصدر
 

 . تطبيق هذه المعامالت في حالة توفر المعلومات الخاصة بالبلدممارسة السليمةالمن 

لذا فإن انبعاثات أآاسيد النيتروجين الناجمة عن الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات  .يمكن تحويل أآاسيد النيتروجين إلى أآسيد نيتروز في الجو
عندما يتوفر لدى البلد معلومات حول انبعاثات أآاسيد النيتروز، فمن  .روز غير المباشرةيمكن أن تكون مصادر مرتبطة بانبعاثات أآسيد النيت

، االنبعاثات غير المباشرة لسالئف 7 تقدير انبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة باستخدام الخطوط التوجيهية الواردة في الفصل الممارسة السليمة
  .1 األوزون وثاني أآسيد الكبريت في المجلد

 االستيفاء 5-5
في حالة استخدام األسلوب على مستوى المنشأة  .يعتمد االستيفاء على أنواع اإلبالغ وآميات النفايات التي يتم ترميدها أو وضعها في محارق مفتوحة

  . ضمان أن آافة مصانع ترميد النفايات قد تمت تغطيتهاالممارسة السليمةثم جمع النتائج على مستوى المنشآت، فمن 

يجب أن يبذل القائمون على الحصر ما يستطيعون من الجهد لإلبالغ عن آافة أنواع النفايات الموجودة في البلد، باإلضافة إلى ممارسات المعالجة 
شكل منفصل  تقدير االنبعاثات الناجمة عن آل نوع من النفايات بالممارسة السليمةعند ترميد أنواع مختلفة من النفايات مًعا، فمن  .المرتبطة بها

  .واإلبالغ عنها باتباع الخطوط التوجيهية الواردة في هذا الفصل

يجب مالحظة أن هناك بعض االحتماالت بازدواجية حساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون ألن النفايات غالًبا ما يتم ترميدها في المنشآت مع قدرات 
على سبيل المثال، في ( آبديل عن الوقود في المصانع الصناعية بدًال من مصانع الترميد عالوة على ذلك، يمكن استخدام النفايات .الستعادة الطاقة

لتفادي ازدواجية الحساب أو إساءة التخصيص، يجب اتباع الخطوط التوجيهية الواردة في هذا الفصل  ).أفران األسمنت والقرميد وأفران الصهر
 . بين قطاعي الطاقة والنفاياتلتقدير واإلبالغ عن االنبعاثات الناجمة عن الترميد

 .بالنسبة للمحارق المفتوحة للنفايات، ربما يكون من الصعب تحديد إجمالي آمية النفايات التي تم ترميدها نظًرا لعدم توفر اإلحصائيات المعتمدة غالًبا
في حالة احتراق  . لتفادي التهوين من االنبعاثاتعلى القائمين على الحصر أن يضعوا في اعتبارهم البيانات التي تكون خارج اإلحصائيات الرسمية

 .، يجب أن يوضع ذلك في االعتبار)القرى  وما إلى ذلك(النفايات المنزلية في محارق مفتوحة بالمناطق الريفية 

 اختزال الكربون العضوي يمكن تقدير .تؤثر المحارق المفتوحة في مواقع التخلص من النفايات الصلبة على اختزال الكربون العضوي القابل للتحلل
القابل للتحلل، ومن هنا اختزال انبعاثات الميثان في المستقبل، في المستوى األول على أنه منتج لكمية النفايات التي يتم إحراقها في مكبات النفايات 

أآثر تعقيًدا حيث يمكن أن تؤثر على في حقيقة األمر، إن المحارق المفتوحة في مكبات النفايات هي قضية . ومتوسط الكربون العضوي المناظر
التي من المحتمل أن تكون قد قتلت نتيجة للنيران أو تغيير في (بعض الباراميترات الهامة مثل الرطوبة وتوفر المغذيات وتوفر الكائنات الدقيقة 

في  .بات النفايات على األقل لفترة محدودةإلى حد ما، ويمكن أن يؤثر ذلك فيما بعد على انبعاثات الميثان الناجمة عن مك) األيض الخاص بها
يجب أن تسعى البلدان جاهدة لتقدير االنبعاثات الناجمة عن هذه الممارسات، فضًال عن تأثيرات على ) 2على سبيل المثال المستوى (مستويات أعلى 

 .الكربون العضوي القابل للتحلل

ويمكن أن يسهل ذلك أيًضا  .طط يعرض  تيار النفايات والتوزيع بين ممارسات المعالجةلمعرفة ما إذا آان قد تحقق االستيفاء أم ال، يمكن رسم مخ
 .مراقبة الجودة/من عملية ضمان الجودة
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 الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات: 5الفصل  

 إعداد متسلسلة زمنية متسقة 5-6
 البيانات م نفس األسلوب ومجموعاتا الناجمة عن الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات باستخداالحتباس الحرارييجب حساب انبعاثات غازات 

 استخدام نفس الممارسة السليمةعند استخدام بيانات خاصة بالبلد، فمن  .بشكل متسق لكل سنة في المتسلسلة الزمنية، وعلى نفس مستوى التقسيم
ي سنة في المتسلسلة في حالة عدم توفر بيانات متسقة لنفس األسلوب أل .المعامالت واألساليب للحسابات المكافئة في آل النقاط في المتسلسلة الزمنية

 حسم ثغرات 3-5، اتساق المتسلسالت الزمنية، القسم 5، الفصل 1الزمنية، يجب إعادة ملء هذه الثغرات وفًقا للخطوط التوجيهية الواردة في المجلد 
  .البيانات

ب متعددة مثل االستيفاء واالستقراء من أنظمة ولتحقيق اتساق المتسلسلة الزمنية، يجب استخدام أسالي .يمكن أن تتوفر بيانات األنشطة لبضع سنوات
 ).1 من المجلد 5انظر الفصل ( .أو متسلسالت زمنية ذات وقت أطول

 تقدير أوجه عدم التيقن 5-7
سيد  النطاقات النموذجية باإلضافة إلى القيم االفتراضية للباراميترات المرتبطة بحساب انبعاثات ثاني أآ4-2، الجدول 2 في الفصل 3-2يوفر القسم 

-5وردت أمثلة على معامالت انبعاث الميثان  وأآسيد النيتروز لبعض البلدان في القسم   .الكربون الناجمة عن الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات
المائة  في 95 أن يحسب القائمون على الحصر درجة عدم التيقن على أنها فترة ثقة الممارسة السليمةمن  . على التوالي3-4-5 والقسم 4-2

ويمكن أن  .أيًضا يمكن استخدام تقديرات عدم التيقن المعتمدة على آراء الخبراء أو تقديرات عدم التيقن االفتراضية .للباراميترات التي حددتها البلد
للنفايات ) وية وأحفوريةحي(تتسم المعلومات الحديثة بدرجة عدم تيقن أقل نظًرا ألنها تعكس ممارسات متغيرة أو تطويرات فنية أو آسوًرا متغيرة 

 .ويمكن أن يمثل ذلك أساًسا لتقييم عدم التيقن من قائمة الحصر .التي تم ترميدها

ويشتمل على استنباط واستخدام آراء  .، حاالت عدم التيقن، إرشادات حول تحديد درجات عدم التيقن في الممارسة3، الفصل 1ورد في الفصل 
يمكن أن تتسم تقديرات االنبعاثات الناجمة عن  .ات عامة لعدم التيقن في حالة جمعها مع البيانات التجريبيةالخبراء، والتي يمكن أن توفر تقدير

 .المحارق المفتوحة بدرجة عدم تيقن عالية نظًرا لالفتقار للمعلومات، أساًسا في البلدان النامية

 : في المجاالت التاليةوربما ينتج عن استخدام البيانات الخاصة بالبلد درجة عدم تيقن إضافية

في حالة استخدام عمليات المسح الخاصة بتكوين النفايات، فربما يختلف تفسير تعريفات النفايات الصلبة وعمليات المسح، وهو ما يرجع إلى  •
 .تنوع مصادر الدقة والكفاءة

 من العمليات في التنوع يعكس الذي األمر وهو لبة،الص النفايات احتراق لمنشآت والميثان النيتروز أآسيد انبعاث معامالت نظام يتسع وربما •
 أآاسيد الختزال المستخدمة للضوابط نظًرا المثال سبيل على التيقن، بعدم التحكم/التخلص آفاءة تتسم أن يمكن ذلك علىعالوة  .آلخر موقع

 .النيتروجين

 1-7-5 حاالت عدم التيقن في معامل االنبعاثات
وترتبط درجة عدم التيقن هذه في المقام األول بدرجات  .صل آسور الكربون األحفوري والحيوي في النفاياتتوجد درجة عدم تيقن آبيرة مرتبطة بف

ودرجة عدم التيقن الرئيسية المرتبطة بتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون مرتبطة بتقدير آسر الكربون األحفوري  .عدم التيقن في تكوين النفايات
 ). من هذا المجلد3 عدم التيقن في الفصل  حول تقييم7-3انظر القسم (

تعتمد درجات عدم التيقن المرتبطة بمعامالت انبعاث ثاني أآسيد الكربون للمحارق المفتوحة على درجات عدم التيقن المرتبطة بكسر الجسم الجاف 
 األحفوري في إجمالي الكربون وآفاءة االحتراق في النفايات التي تم وضعها في المحارق المفتوحة وآسر الكربون في الجسم الجاف وآسر الكربون

 في المائة للبلدان التي تعتمد على البيانات 40±وُيقترح استخدام القيمة االفتراضية  .وآسر الكربون المؤآسد والمنبعث على أنه ثاني أآسيد الكربون
  .االفتراضية للتكوين في الحسابات الخاصة بها

بالنسبة لمراقبة االنبعاثات المستمرة والدورية، تعتمد درجة  . انبعاثات أآسيد النيتروز والميثان بدرجة عدم تيقن أقلويتسم القياس المباشر أو مراقبة
بالنسبة للقياس الدولي، أيًضا تعتمد درجة  . في المائة10 ±من المحتمل أن تكون هذه بقيمة  .عدم التيقن على دقة أساليب وأدوات القياس المستخدمة

في حالة استخدام قيم افتراضية لمعامالت انبعاث  .ن على إستراتيجية جمع العينات وتكرارها، وستكون درجات عدم التيقن أعلى بكثيرعدم التيق
 .في المائة أو أآثر100±أآسيد النيتروز والميثان، من المقدر أن تكون نطاقات عدم التيقن 
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  النفايات: 5المجلد 

ن البلدان المتقدمة حيث تعتمد آمية النفايات المترمدة على إحصاءات النفايات أو البيانات الخاصة بالمصنع، يبلغ تقدير درجات عدم في العديد م
ويمكن أن تكون درجة عدم التيقن أعلى لبعض أنواع النفايات، مثل  . في المائة على أساس الوزن الرطب5±التيقن من آيمة النفايات المترمدة نحو 

 .نفايات الطبيةال

جدير بالذآر أن درجة عدم التيقن هذه تتنوع بشكل آبير،  .وتزداد درجة عدم التيقن عند تحويل آميات النفايات من الوزن الرطب إلى الوزن الجاف
 في 50± المائة إلى  في10±لذا يمكن أن تتراوح درجة عدم التيقن من محتوى الجسم الجاف بين  .اعتماًدا على مرات ودقة تحديد  الوزن الجاف

 .المائة أو أآثر

عندما ال تكون إحصائيات النفايات غير آافية، يمكن اعتبار التعداد السكاني ونصيب الفرد في توليد النفايات وآسر النفايات المحترقة باراميترات 
جات عدم التيقن بشكل خاص بالنسبة لكمية النفايات ويمكن أن ترتفع در .يمكن استخدامها لتقدير آمية النفايات التي تم إحراقها في محارق مفتوحة

 في 2-2بالنسبة للبلدان التي تستخدم القيم االفتراضية لبيانات توليد النفايات ومعالجتها في القسم  .التي يتم توليدها لكل فرد وآسر النفايات المحرقة
ويمكن الحصول على تقديرات  . للترميد3 في الفصل 5-3ة في الجدول ، يمكن أيًضا استخدام قيم عدم التيقن في بيانات األنشطة الوارد2الفصل 

 .3-2، القسم 2 في الفصل 4-2م النطاقات الواردة في الجدول اإجمالي محتوى الكربون وآسر الكربون األحفوري باستخد

  مراقبة الجودة واإلبالغ والتوثيق/ضمان الجودة 5-8

 مراقبة الجودة لقائمة الحصر/ ضمان الجودة  5-8-1
 عند تقدير االنبعاثات الناجمة عن الترميد والمحارق 1 من المجلد 6 استخدام اختبارات ضمان الجودة ومراقبة الجودة المشروحة في الفصل يجب

 .عالوة على ذلك، يمكن تحسين الشفافية بتوفير الوثائق والشرح الواضحين للعمل الذي تم القيام به في المجاالت التالية .المفتوحة للنفايات

 مراجعة بيانات األنشطة
 مع البيانات فحص يجب آما .األخرى البيانات بمصادر ومقارنتها البيانات وفحص البيانات جمع أساليب مراجعة الحصر على القائمين على •

 الجسم محتوىو مفتوحة محارق في المحرقة/المترمدة النفايات آمية على أساًسا ذلكويشتمل  .الوقت طوال االتساق لضمان السابقة السنوات
 .الجاف

يجب وضع رسم تخطيطي لتوزيع النفايات وفًقا لممارسات المعالجة لضمان أن إجمالي آمية النفايات المولدة هو نفسه مجموع النفايات التي  •
 .تمت إعادة تدويرها ومعالجتها في ظل ممارسات معالجة مختلفة

 مراجعة معامالت االنبعاث
 آكسر األحفوري والكربون النفايات في الكربون لمحتوى بالمصنع الخاصة أو بالبلد الخاصة القيم الحصر على القائمون يقارن أن يجب •

  .صحيحة تفسيرات وجود من التأآد يجب اختالف، وجودعند  .المقدمة االفتراضية القيم مع الترميد لمعمل االحتراق وآفاءة الكربون إلجمالي

  مراجعة قياسات االنبعاثات المباشرة
 خالفتإذا  .القياسات في دولًيا بها ومعترف قياسية أساليب استخدام من الحصر على القائمون يتأآد أن يجب المباشر، القياس بيانات لةحا في •

 .بعناية هذه االنبعاث بيانات استخدام تقييم فيجب المعيار، هذا القياس ممارسات

 التي االفتراضية والقيم المصانع بين المصنع مستوى معامالت الحصر على القائمون يقارن أن يجب مباشرة، بطريقة االنبعاثات قياس عند •
 الطبية بالنفايات يتعلق فيما للغاية هاًما ذلكويعتبر  .المعامالت بين جوهرية اختالفات أي مراجعة فعليهم ذلك، على عالوة .الهيئة تقدمها

 .آلخر مصنع من آبير بشكل تختلف أن ويمكن المصنع أساس على آمياتها تحديد يتم ال ما عادة النفايات هذه ألن وذلك والخطرة،

 اتساق بيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث
 الرطب الوزن المثال سبيل على :متسق أسلوب في النفايات بكمية المرتبطة والمعامالت االنبعاث ومعامالت األنشطة بيانات ترتبط أن يجب •

 ).الجاف الجسم محتوى المثال سبيل على (التحويل معامالت تطبيق يجبوإال  .الجاف الوزن أو

 معادلة مكونات أحد آان إذا المثال، سبيلعلى  .مشابهة تكون أن أو النظام حدود نفس إلى المطبقة والبيانات المعامالت تشير أن المفضل ومن •
 .متسق أسلوب في المكونين هذين ستخداما يجب الكبيرة، المدن في بالنفايات آخر ومكون الريفية، بالنفايات مرتبًطا
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 الترميد والمحارق المفتوحة للنفايات: 5الفصل  

 من 11-6القسم  في ورد  آمااالحتباس الحراريغازات  لحصر وطنية تقديرات إلنشاء المطلوبة المعلومات آل وأرشفة توثيق الممارسة السليمة من
 .ب إبالغ معينة ترتبط بهذه الفئةوردت في الفقرات التالية أمثلة قليلة على وثائق معينة وأسالي. 1 في المجلد 6الفصل 

ومع  .االحتباس الحراريفي حين يعتبر التوثيق بالغ األهمية، إال أنه من غير العملي أو الضروري تضمين آل الوثائق في تقرير حصر غازات 
ن التقديرات التي تم اإلبالغ ذلك، ينبغي على القائمن على الحصر تضمين ملخصات لألساليب المستخدمة ومراجع لمصادر البيانات، وبذلك تكو

 .عنها شفافة ويمكن تتبع خطوات حسابها والتحقق منها

في مثل هذه الحاالت، يجب أن يراعي القائمون على الحصر  .تستعين بعض البلدان بتصنيفات مختلفة للنفايات على المستويات اإلقليمية أو الوطنية
 .جة البيانات لتالئم فئات الهيئةاالتساق مع تصنيف الهيئة وأن يشرحوا آيف تمت معال

أيًضا يجب أن يعمل القائمون على الحصر على تضمين المعلومات الخاصة بكيفية الحصول على محتوى الجسم الجاف أو محتوى الكربون أو آسر 
 .الكربون األحفوري أو معامالت انبعاث أآسيد النيتروز أو الميثان أو أي معلومات مرتبطة أخرى

في مثل هذه الحاالت، يجب اإلبالغ عن االنبعاثات الناجمة عن ترميد  .ان، يتم استخدام معامل الترميد إلنتاج الحرارة والكهرباءفي بعض البلد
ثاني أآسيد الكربون وأآسيد النيتروز الميثان الناجمة عن اإلحراق الثابت وثاني أآسيد الكربون (النفايات ألغراض الطاقة ضمن قطاع الطاقة 

  .يجب عدم اإلبالغ عن االنبعاثات الناجمة ضمن قطاع النفايات لتفادي ازدواجية الحساب ).عنصر معلوماتالحيوي آ

في الحاالت التي يتم فيها استخدام الغاز أو الزيت أو أنواع الوقود األخرى آوقود دعم لبدء عملية الترميد أو للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، 
 ).، الطاقة2، االحتراق الثابت، في المجلد 2انظر الفصل (الك هذا الوقود ضمن ترميد النفايات لكن ضمن قطاع الطاقة يجب عدم اإلبالغ عن استه

 في المائة من إجمالي اإلدخال الحراري لترميد النفايات الصلبة المحلية، لكن يمكن أن تكون 3عادة ما تكون أنواع الوقود هذه مسؤولة عن أقل من 
 . ترميد النفايات الخطرةأآثير أهمية مع
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