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  والمكباتالنفایاتمعالجة مياه  6

 مقدمة 6-1
آما يمكن أن تكون مصدًرا النبعاثات أآسيد النيتروز  .عند معالجتها أو التخلص منها الهوائًيا) CH4(فايات مصدًرا للميثان يمكن أن تكون مياه الن

)N2O.(  على انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الخطوط التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخلم تشتمل )CO2 ( الناجمة عن مياه
يرجع أصل مياه النفايات إلى عدد من المصادر  . ويرجع ذلك إلى أصلها الحيوي، وأنه ال يجب تضمينها في إجمالي االنبعاثات الوطنيةالنفايات

أو التخلص منها بدون ) بالتجميع(أو تصريفها إلى مصنع مرآزي ) بدون تجميع(المنزلية والتجارية والصناعية، وربما تتم معالجتها في الموقع 
مياه النفايات المنزلية هي مياه النفايات الناجمة عن االستخدام الالحق للمياه في المنازل، في حين  . في مكان قريب أو من خالل مصب نهرمعالجة

مكن أن أيًضا ي .يمكن أن تختلف أنظمة المكبات والمعالجة اختالًفا آبيًرا بين البلدان 1.تنبع مياه النفايات الصناعية من المصادر الصناعية فقط
تختلف أنظمة المعالجة والمكبات بين المستخدمين الريفيين والحضريين، وبين المستخدمين الحضريين ذوي الدخل الحضري الكبير والمستخدمين 

  .الحضريين ذوي الدخل المنخفض

ة، قد تتكون أنظمة المجارير من شبكات من في المناطق الحضرية في البلدان النامية وبعض البلدان المتقدم .ربما تكون المجارير مفتوحة أو مغلقة
في معظم البلدان المتقدمة والمناطق الحضرية عالية  .القنوات المفتوحة وقنوات الري والبالوعات،  والتي يتم اإلشارة إليها باسم المجارير المفتوحة

 تكون مياه النفايات في المجارير المغلقة الموجودة تحت ومن غير المعتقد أن .الدخل في بلدان أخرى، عادة ما تكون المجارير مغلقة وتحت األرض
يختلف الموقف بالنسبة لمياه النفايات في المجارير المفتوحة، نظًرا ألنها عرضة للحرارة الشمس وربما  ).CH4(األرض مصدًرا  هاًما للميثان 

 ).1997، نآخرودورن و( ).CH4(تكون المجارير راآدة مما يتيح للظروف الالهوائية بانبعاث 

أآثر األساليب المنتشرة لمعالجة مياه النفايات في البلدان المتقدمة هي مصانع معالجة مياه النفايات الالهوائية المرآزية وبحيرات مياه النفايات 
كبيرة بالمعالجة المسبقة للمياه لتفادي تكاليف المكبات العالية أو التباع المعايير التنظيمية، ربما تقوم المنشآت الصناعية ال .المنزلية والصناعية

هذه أنظمة متقدمة ربما تعالج مياه  .أيًضا ربما تتم معالجة مياه النفايات المنزلية في أنظمة عفنة في الموقع .النفايات قبل إطالقها إلى نظام المجارير
 .صريف لمعالجة النفايات السائلة النابعة من الخزانوتتكون هذه األنظمة من خزان الهوائي تحت األرض وحقل ت .النفايات من منزل أو عدة منازل

تستمر البلدان المتقدمة في التخلص من مياه النفايات المنزلية غير المعالجة عبر المصبات أو خطوط األنابيب في آيان مائي، على سبيل المثال 
 .المحيط

الت، يتم التخلص من مياه النفايات الصناعية مباشرة في آيانات مائية، في في بعض الحا .تختلف درجة معالجة مياه النفايات في معظم البلدان النامية
تتم معالجة مياه النفايات المنزلية في مصانع مرآزية أو مراحيض  .حيث إنه ربما تتضمن المنشآت الصناعية الكبرى معالجة شاملة داخل المصنع

في بعض  .المدارة أو المجاري المائية، من خالل المجارير المفتوحة أو المغلقةأو أنظمة متعفنة أو يتم التخلص منها في البحيرات غير مفتوحة 
المراحيض المفتوحة عبارة عن فتحات مصفوفة أو غير مصفوفة ذات عمق  .البلدان الساحلية، يتم التخلص من المياه المنزلية مباشرة في المحيط

 . المسارات المختلفة لمكبات ومعالجة مياه النفايات1-6يعرض الشكل  .وفير الراحةألمتار عديدة،  والتي يمكن أن يتم إنشاؤها مع الحمامات لت

في المعالجة األولية، تعمل الحواجز الطبيعية على إزالة  .يمكن تصنيف أساليب معالجة مياه النفايات المرآزية إلى أولية وثانوية ودرجة ثالثة
وتتكون المعالجة الثانوية من خليط من العمليات الحيوية التي  .السماح باستقرار الجسيمات الباقيةثم يتم  .األجسام الصلبة الكبيرة من مياه النفايات

وربما تشتمل العمليات الحيوية على برك استقرار هوائية ومرشحات تقدير وعمليات خبث  .تعمل على التحلل الحيوي بواسطة الكائنات المجهرية
من ناحية أخرى يتم استخدام عمليات المعالجة الثالثة لزيادة تنقية مياه النفايات من الكائنات  .ئيةمنشطة، فضًال عن بحيرات ومفاعالت الهوا

ويتم تحقيق ذلك باستخدام عملية خلط أو أآثر التي  .الممرضة والملوثات والمغذيات الباقية،  على سبيل المثال المرآبات النيتروجينية والكبريتية
 .تنقية وعمليات حيوية وترشيح متقدم ومص للكربون وتبادل أيوني وإزالة التلوث/يمكن أن تشتمل على برك إنضاج

ويتكون الخبث الذي يتم إنتاجه في المعالجة األولية من مواد صلبة تتم  إزالتها من  .يتم إنتاج الخبث في آل مراحل المعالجة األولية والثانوية والثالثة
وينتج الخبث في المعالجة الثانوية والثالثة من النمو الحيوي في الكتلة الحيوية باإلضافة إلى تجميع  .ئةمياه النفايات وال يتم حسابها في هذه الف

تشتمل أساليب معالجة الخبث على االستقرار  .يجب معالجة هذا الخبث بشكل إضافي، وذلك قبل التخلص منه بطريقة آمنة .الجسيمات الصغيرة
، 5ورد شرح لترميد الخبث وتسميده والتخلص منه في األرض في المجلد  .يف والتخصيب والتسميد والتجفيفالهوائي والالهوائي والتكي) الهضم(

 في الفصل 1-4، التخلص من النفايات الصلبة، القسم 3 في الفصل 2-3، بيانات توليد النفايات وتكوينها ومعالجتها، القسم 2 في الفصل 2-3-2القسم 
يتم ترميد بعض الخبث قبل التخلص  .، الترميد ومحارق النفايات المفتوحة، على التوالي5لص من النفايات والفصل ، المعالجة البيولوجية والتخ4

، انبعاثات 2-11تمت دراسة انبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن الخبث ومياه النفايات المنتشرة في األرض الزراعية في القسم  .منه في األرض
، انبعاثات أآسيد النيتروز من األراضي المدارة وانبعاثات ثاني أآسيد الكربون من  11 عن األراضي المدارة، في الفصل أآسيد النيتروز الناجمة

 ).AFOLU(األخرى  األرض واستعماالت والحراجة  لقطاع الزراعة4استعماالت الجير اليوريا، في المجلد 

                                                           
1
لتفادي  .نظًرا ألن المنهجية تعتمد على أساس آل شخص، فإن االنبعاثات الناجمة عن مياه النفايات الصناعية يتم تقديرها على أنها جزء من مياه النفايات المنزلية  

والمياه المحلية خليط من مياه النفايات المنزلية والتجارية والصناعية غير الخطرة، والتي تتم معالجتها  .لخلط، لم يتم استخدام مصطلح المياه المحلية في هذا النصا
 .في مصانع معالجة مياه النفايات
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 .يغطي هذا الفصل االنبعاثات الناجمة عن المربعات ذات اإلطارات السوداء :مالحظة

 (CH4)الميثان 
مد مدى إنتاج الميثان أساًسا على آمية ويعت .يمكن أن ينتج الميثان عن مياه النفايات باإلضافة إلى مكونات الخبث الخاصة بها في حالة تحللها الهوائًيا

ويعتبر ذلك  .مع زيادة درجة الحرارة، يزيد معدل إنتاج الميثان .المادة العضوية القابلة للتحلل في مياه النفايات ودرجة الحرارة ونوع نظام المعالجة
 درجة مئوية، من غير المحتمل إنتاج آمية 15حرارة أقل من عندم تكون درجة ال .بالغ األهمية في األنظمة غير الخاضعة للتحكم وفي المناخ الدافئ

 15ومع ذلك فعند زيادة درجة الحرارة عن  .آبيرة من الميثان نظًرا لعدم نشاط الكائنات الممرضة وستكون البحيرة خزان ترسيب في المقام األول
  .درجة مئوية، من المحتمل أن يتم استئناف إنتاج الميثان

والباراميترات شائعة االستخدام في قياس  .ي تحديد احتمالية توليد الميثان هو آمية المادة العضوية القابلة للتحلل في مياه النفاياتوالعامل األساسي ف
في ظل نفس الظروف، عادة  ).COD(وطلب األآسجين الكيميائي ) BOD(المكون العضوي لمياه النفايات هي طلب األآسجين الحيوي الكيميائي 

ت ذات الترآيزات العالية من طلب األآسجين الحيوي الكيميائي وطلب األآسجين الكيميائي ميثان أآثر من مياه النفايات ذات اياه النفايما تولد م
 ). أو طلب األآسجين الحيوي الكيميائي (الترآيزات المنخفضة من طلب األآسجين الكيميائي 

والقياس المعياري لطلب األآسجين الحيوي الكيميائي  .ية الكربون التي يتم تحللها الهوائًياتشير ترآيزات طلب األآسجين الحيوي الكيميائي إلى آم
يقيس  .BOD5في هذا الفصل إلى " طلب األآسجين الحيوي الكيميائي:يشير مصطلح  .BOD5 أيام، وتتم اإلشارة إليها برمز 5هو اختبار لمدة 

 )القابلة للتحلل وغير القابلة للتحلل( لألآسدة الكيميائية طلب األآسجين الكيميائي  إجمالي المادة المتوفرة
2

–وبما أن طلب األآسجين الحيوي 
باإلضافة إلى ذلك فإن نوع مياه النفايات ونوع  .الكيميائي هو باراميتر هوائي، فربما يكون غير مالئم لتحديد المكونات العضوية في البيئات الهوائية

عادة ما يتم اإلبالغ عن طلب األآسجين  . الكيميائي لمياه النفايات–ايات يؤثر على ترآيز طلب األآسجين الحيوي البكتريا الموجودة في مياه النف
 . الكيميائي أآثر في مياه النفايات المنزلية، في حين يتم اإلبالغ عن طلب األآسجين الكيميائي بشكل أآثر في مياه النفايات الصناعية–الحيوي 

 (N2O)أآسيد النيتروز 
تشتمل مياه النفايات المنزلية على  .يرتبط أآسيد النيتروز بتحلل مكونات النيتروجين في مياه النفايات، على سبيل المثال اليوريا والنيترات والبروتين

أجهزة الغسيل الصرف الصحي البشري مخلوًطا بمياه النفايات المنزلية، والتي يمكن أن تشتمل على مخرجات من مصارف الحمامات والبالوعات و
ربما تشتمل أنظمة معالجة مياه النفايات المنزلية على عدد من العمليات،  التي تتراوح بين التصريف إلى البحيرات إلى تقنيات . وما إلى ذلك

على سبيل المثال، نهر أو (ة بعد المعالجة، يتم تفريغ المخرجات المعالجة إلى بيئة ماء مستقبل .المعالجة الثالثة المتقدمة إلزالة مكونات النيتروجين

                                                           
2
االتحاد األمريكي ( .ماتو الكيميائي الذي تم قياسه باستخدام األسلوب ثنائي الكرفي هذه الخطوط التوجيهية، يشير طلب األآسجين الكيميائي إلى طلب األآسجين  

 )1998للصحة العامة واالتحاد األمريكية لألعمال المائية واتحاد بيئة المياه، 

 غير متجمعة متجمعة

 معالجة غير معالجة
 غير معالجة

األنهار والبحيرات 
ومصبات األنهار والبحر

مصرفة 
 للمصنع

 معالجة في الموقع
المراحيض والخزانات المتعفنة: المنزلية  

في الموقع بالمصنع: المنزلية  
المجاریر 
 الراآدة

 

األنهار والبحيرات  لألرض
صبات األنهار والبحروم

 معالجة هوائية

 خبث بحيرة مفاعل

 السحق 
 هوائيالال

یتم التخلص منه 
 في األرض

المكبات األرضية
 أو الترميد

 معالجة الهوائية

 أرض رطبة

الصناعية/مياه النفایات المنزلية  



 النفايات: 5المجلد 
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 أنظمة المعالجة والمكبات واحتمالية توليد الميثان وأآسيد النيتروز
يمكن أن توفر أنظمة المعالجة أو مسارات المكبات بيئات الهوئية تنتج عموًما الميثان في حين أن األنظمة التي توفر بيئات الهوائية عادة ما تنتج 

على سبيل المثال، بالنسبة للبحيرات والتي ال تشتمل على خلط أو تشبع بالهواء، يمكن أن يمثل عمقها  .ليلة من الميثان أو ال تنتج على اإلطالقآمية ق
ل من الميثان أو ال  متر، فإنها توفر عموًما ظروًفا الهوائية وقلي1أما بالنسبة للبحيرات الضحلة، التي يقل عمقها عن  .عامًال هاًما في إنتاج الميثان
 أمتار عامة ما توفر بيئات الهوائية، ومن المتوقع أن تنتج آميات آبيرة 3-2في حين أن البحيرات التي يزيد عمقها عن  .تنتج ميثان على اإلطالق

 .من الميثان

 .واحتمالية انبعاث الميثان وأآسيد النيتروز منها األنظمة األساسية لمعالجة ومكبات مياه النفايات في البلدان النامية والمتقدمة، 1-6يمثل الجدول 

 

 1-6 الجدول
   المكبات وأنظمة النفایات ومياه الخبث لمعالجة النيتروز أآسيد الميثان انبعاث احتماالت

 احتماالت انبعاث الميثان وأآسيد النيتروز نوع معالجة التخلص من النفایات

 مكبات النهر

سمح البحيرات واألنهار الراآدة والتي ال تحتوي ربما ت
  على أآسجين بالتحلل الالهوائي إلنتاج الميثان

من المحتمل أن تكون األنهار والبحيرات ومصبات 
 .األنهار مصادر ألآسيد النيتروز

المغلقة والموجودة (المجارير 
جة .أآسيد النيتروز/ليس مصدًرا للميثان )تحت األرض

عال
الم

ر 
غي

 

الخنادق ومجارير التجميع /من المحتمل أن تكون القنوات )لمفتوحةا(المجارير 
 .المفتوحة والراآدة وزائدة التحميل مصدًرا هامة للميثان

مصانع معالجة مياه 
النفايات الهوائية 

 المرآزية

ربما تؤدي تنتج آميات محدودة من الميثان من المناطق 
  .الهوائية

ظمة المعالجة الهوائية سيئة اإلدارة أو التصميم تنتج أن
 .ميثان

تعتبر المصانع التقدمة التي تزيل المرآبات الغذائية 
مصادر صغيرة لكن متميزة ) النترتة وإزالة النترتة(

 .ألآسيد النيتروز

المعالجة الهوائية 
للخبث في مصانع 

معالجة مياه النفايات 
 الهوائية المرآزية

خبث مصدًرا هاًما للميثان في حالة عدم ربما يكون ال
 .استعادة أو إشعال الميثان المنبعث

ئية
هوا
 ال
جة
عال
الم

 

البحيرات المسطحة 
 الهوائية

  .أآسيد النيتروز/مصادر غير محتملة للميثان
 .تنتج األنظمة الهوائية سيئة اإلدارة أو التصميم ميثان

  .لميثانمصدر محتمل ل البحيرات غير الهوائية

 .ليس مصدًرا ألآسيد النيتروز

عة
جم
الم

 

جة
عال
الم

 

ر  
غي

جة 
عال
الم

ئية
هوا
ال

ربما تكون مصدًرا هاًما للميثان في حالة عدم استعادة أو  مفاعالت الهوائية 
 .إشعال الميثان المنبعث

Septic tanks« نات المتعفنةاالخز تؤدي إزالة المواد الصلبة المتكررة إلى تقليل إنتاج  
 .الميثان

الحفر المفتوحة إلى /من المحتمل أن تؤدي المراحيض الحفر المفتوحة/لمراحيضا
إنتاج الميثان عند تكون درجة الحرارة ووقت االحتجاز 

عة .جيدين
جم
مت
 ال
ير
غ

 

  .انظر أعاله مكبات النهر



 معالجة مياه النفايات والمكبات: 6الفصل 

 والخطوط التوجيهية 1996التغييرات مقارنة بالخطوط التوجيهية لعام  6-1-1
 للممارسات السليمة

على ) 1997، الهيئة، 1996الخطوط التوجيهية لعام  (1996ية المنقحة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام الخطوط التوجيهتشتمل 
لقد تم حذف هذا التمييز ألن سعات توليد  .معادالت منفصلة لتقدير االنبعاثات الناجمة عن مياه النفايات والناجمة عن إزالة الخبث من مياه النفايات

الخطوط التوجيهية لعام تشتمل  .ان للخبث ومياه النفايات بالكائنات العضوية المتحللة عامة ما تكون متشابهة، وال يتطلب األمر معادالت منفصلةالميث
ميثان الناجمة أيًضا وردت خطوط توجيهية لتقدير انبعاثات ال . على قسم جديد لتقدير انبعاثات الميثان الناجمة عن مياه النفايات غير المتجمعة2006

عالوة على ذلك، فقد تم تبسيط قسم مياه النفايات الصناعية باقتراح أهم المصادر الصناعية التي يجب  .عن مصانع معالجة مياه النفايات المتقدمة
 .3-2-6انظر القسم  .تناولها

 2-6 انبعاثات الميثان من مياه النفایات

 موضوعات منهجية 6-2-1
 .ايات العضوية التي يتم توليدها وتعتبر بمثابة معامل انبعاث يميز مدى توليد النفايات للميثانتعد االنبعاثات دالة على آمية النف

 :فيما يلي موجز ألساليب المستوى الثالثة المستخدمة مع الميثان من هذه الفئة

 للبلدان التي تحتوي الممارسة السليمة من يعتبر هذا األسلوب . القيم االفتراضية لمعامل االنبعاث وباراميترات األنشطة1يطبق أسلوب المستوى 
 .على بيانات محدودة

على سبيل المثال،  .، لكنه يتيح استخدام معامل انبعاث خاص بالبلد وبيانات أنشطة خاصة بالبلد1 نفس أسلوب المستوى 2يتبع أسلوب المستوى 
ويجب أن يوضع في االعتبار آمية الخبث  . على القياسات الميدانيةيمكن أن يستخدم هذا األسلوب معامل انبعاث خاًصا بنظام معالجة مميز يعتمد

  .التي تمت إزالتها من الترميد والمكبات األرضية واألراضي الزراعية

يمكن أن يعتمد األسلوب  .3بالنسبة للبلد التي يتوفر لديها بيانات جيدة وتقنيات متقدمة، يمكن تطبيق أسلوب خاص بالبلد على أسلوب المستوى 
  .الخاص بالبلد األآثر تقدًما على البيانات الخاصة بالمصنع من منشآت معالجة مياه نفايات آبيرة

ويمكن إزالة الميثان المولد في هذه المنشآت وإشعاله في جهاز طاقة أو  .يمكن أن تشتمل منشآت معالجة مياه النفايات على خطوات عملية الهوائية
تم إشعالها أو استعادتها الستخدامها في الطاقة من إجمالي االنبعاثات عبر استخدام باراميترات منفصل الستعادة يجب طرح آمية الميثان التي ي .وهج

 .1-6 في المعادلة Rويتم التعبير عن آمية الميثان التي تمت استعادتها برمز  .الميثان

والقيمة االفتراضية إلزالة  .تخلص من الخبث وبيانات استعادة الميثانالحظ أن عدًدا قليًال فقط من البلدان التي ربما تتوفر لديها بيانات تخص ال
 الممارسة السليمةإذا ما اختارت إحدى البلدان اإلبالغ عن استعادة الميثان، فمن  .والقيمة االفتراضية الستعادة الميثان هي صفر .الخبث هي صفر

يجب اإلبالغ عنه في قطاع الطاقة مع الوضع في االعتبار تفادي ازدواجية حساب التمييز بين اإلشعال واستعادة الميثان لتوليد لطاقة، والذي 
  .االنبعاثات الناجمة عن اإلشعال والطاقة المستخدمة

ومع ذلك ال تكون االنبعاثات الناجمة عن اإلشعال آبيرة، حيث تكون انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من أصل حيوي، وتكون انبعاثات الميثان وأآسيد 
ومع ذلك فعند الرغبة في القيام بذلك، يجب اإلبالغ عن هذه  . في قطاع النفايات ال تتطلب تقديرهاالممارسة السليمةلنيتروز صغيرة للغاية، لذا فإن ا

ال تتم  . أآثر، مناقشة لالنبعاثات الناجمة عن اإلشعال، آما وردت تفاصيل2-4، الطاقة، الفصل 2ورد في المجلد  .االنبعاثات ضمن قطاع النفايات
 .1معالجة االنبعاثات الناجمة عن اإلشعال في المستوى 
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 النفايات: 5المجلد 

 النفایات المنزلية 6-2-2

 األسلوب اختيار 6-2-2-1
  . لمياه النفايات المنزليةات شجرة قرار2-6ورد في الشكل 

  انبعاثات الميثان الناجمة عن مياه النفایات المنزليةات شجرة قرار2-6الشكل 

 

 1المستوى : 1المربع 

2المستوى : 2المربع 

3المستوى : 3المربع 

هل تم تصنيف 
مسارات معالجة
 مياه النفایات؟

 

هل هذه الفئة 
 ؟1الرئيسية

هل تتوفر معامالت 
االنبعاثات الخاصة 
بالبلد للمسارات 

الرئيسية؟

هل یتوفر 
أسلوب خاصة

 بالبلد؟
 

 هل تتوفر 
وفر بيانات قياسات تت

أو بيانات تصاعدیة من
 أهم المسارات؟

 

 البدایة

اجمع بيانات حول 
نصيب معالجة مياه 
.النفایات في آل مسار

قدر االنبعاثات باستخدام معامالت 
ومعامل  Bo) االنبعاثات االفتراضية

 تصحيح الميثان وما إلى ذلك

ت باستخدام معامالت قدر االنبعاثا
، معاملBo (االنبعاثات الخاصة بالبلد

 .)تصحيح الميثان، وما إلى ذلك

قدر االنبعاثات 
باستخدام البيانات
 .التصاعدیة

ومعامل    Bo قدر قيم
تصحيح الميثان للمسارات 

 .الميثان

ال

 

ال

 

ال

 

 نعم

 

 

ال

نعم

نعم

 

نعم

 

نعم

 

ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .واستخدام شجرات القراراتالرئيسية 
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 معالجة مياه النفايات والمكبات: 6الفصل 

 

  :المنزلية في إعداد قائمة حصر الميثان لمياه النفايات الممارسة السليمةفيما يلي خطوات 

  .(TOW) لتقدير إجمالي الكربون القابل للتحلل عضوًيا في مياه النفايات 3-6معادلة الاستخدام  :1 الخطوة

للحصول على معامل االنبعاث  2-6استخدام المعادلة  .وفًقا لبيانات األنشطة الخاصة بالبلد) 1-6انظر الشكل (تحديد المسار واألنظمة  :2الخطوة 
 .المنزلية النفايات همكبات ميا/نظام لمعالجةلكل مسار أو  

  .نظام/أو استعادة الميثان وجمع النتائج لكل مسار/ لتقدير االنبعاثات، فقط إلزالة الخبث الممكن و1-6استخدام المعادلة  :3الخطوة 

لتحديد استخدام آل نوع من  . بواسطة نظام معينآما ورد من قبل، يحدد تصنيف مياه النفايات آسر مياه النفايات الذي تتم معالجته أو التخلص منه
في حالة عدم توفر  ).على سبيل المثال، من السلطات التنظيمية( الرجوع إلى اإلحصائيات الوطنية الممارسة السليمةنظام المكبات أو المعالجة، من 

فايات أو المنظمات الدولية ،على سبيل المثال منظمة الصحة العالمية هذه البيانات، ربما تتوفر بيانات استخدام النظام لدى االتحادات المعنية بمياه الن
)WHO.(  

 ).1 تجميع البيانات، في المجلد مقتربات، 2انظر الفصل (بدًال من ذلك، يمكن إجراء مشاورات مع خبراء الصحة العامة واستطالع آراء الخبراء 
 .على سبيل المثال أحجام المدن وتوزيع الدخليمكن أيًضا االستعانة بالبيانات المعنية بمظاهر التحضر، 

في حالة استخدام المعامالت االفتراضية، يمكن  .في حالة ممارسة فصل الخبث وتوفر إحصائيات مالئمة، يمكن فصل هذه الفئة على أنها فئة فرعية
 الخبث، من األهمية بمكان أال يتم تضمين انبعاثات بغض النظر عن أسلوب التعامل مع .تقدير االنبعاثات الناجمة عن مياه النفايات والخبث مًعا

في  .الميثان الناجمة عن الخبث المرسل إلى المكبات األرضية للنفايات أو المترمدة أو المستخدمة في الزراعة في فئة مكبات ومعالجة مياه النفايات
ت والفئات، ويجب أن تكون الكمية التي تم التخلص منها في مواقع حالة توفر بيانات إزالة الخبث، يجب أن تكون البيانات متسقة في آافة القطاعا

النفايات الصلبة لمياه النفايات والمطبقة على األراضي الزراعية والمترمدة أو المستخدمة في مكان آخر مساوية للمكون العضوي المزال على أنه 
، قطاع الزراعة والحراجة واستعماالت 1األراضي الزراعية في المجلد يجب دراسة مياه النفايات والخبث المستخدم في  .1-6خبث في المعادلة 

، انبعاثات أآسيد النيتروز من األراضي المدارة، 11، انبعاثات أآسيد النيتروز من األراضي المدارة، وفي الفصل 2-11األرض األخرى، القسم 
 .واليوريا وانبعاثات ثاني أآسيد الكربون من استعماالت الجير

أيًضا في البلدان النامية، من المحتمل أن تكون هناك اختالفات  .نظام معالجة مياه النفايات بين سكان الحضر والريف/ما يختلف استخدام مسارغالًبا 
 . للتعبير عن آسر آل مجموعة دخلUومن ثم، فقد تم تقديم المعامل  .بين سكان الحضر ذوي الدخل المرتفع وسكان الحضر ذوي الدخل المنخفض

يوصى  .سكان الريف وسكان الحضر مرتفعو الدخل وسكان الحضر منخفضو الدخل بشكل منفصل :تناول الفئات الثالث التالية الممارسة السليمةن م
 . أدناه5-6أيًضا باستخدام جدول بيانات، آما هو موضح في الجدول 

 

  :فايات المنزليةفيما يلي المعادلة العامة لتقدير انبعاثات الميثان الناجمة عن مياه الن

 1-6 المعادلة
 المنزلية النفایات مياه عن الناجمة الميثان انبعاثات إجمالي

( ) ( ) RSTOWEFTUEmissionsCH
ji

jjii4 −−
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
••= ∑

,
. 

 :حيث

CH4 Emissions = سنة/انبعاثات الميثان في سنة الحصر، آجم ميثان 

TOW = سنة / الكيميائيإجمال المواد العضوية في مياه النفايات في سنة الحصر، آجم طلب األآسجين الحيوي 

S =  سنة/المكون العضوي المزال على أنه خبث في سنة الحصر، آجم طلب األآسجين الحيوي الكيميائي 

Ui =   آسر السكان في مجموعة الدخلi 5-6 في سنة الحصر، انظر الجدول. 

Ti,j =  المعالجة، /درجة استخدام نظام أو مسار المكباتj لكل آسر مجموعة دخل ،i 5-6لحصر، انظر الجدول في سنة ا. 

i =  الريف والحضر عالي الدخل والحضر منخفض الدخل :مجموعة الدخل 

j =  معالجة/آل مسار أو نظام مكبات 

EFj    =   آجم طلب األآسجين الحيوي الكيميائي/معامل االنبعاث، آجم ميثان 

R =  سنة/آمية الميثان المستعادة في سنة الحصر، آجم ميثان 
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 النفايات: 5المجلد 

 االنبعاث معامالت اختيار 6-2-2-2
دالة على ) 1-6المربعات الطرفية المزودة بإطارات سوداء عريضة في الشكل (يعتبر معامل انبعاث مسار ونظام  مكبات ومعالجة مياه النفايات 

 .2-6موضح في المعادلة ت، آما هو ا لنظام مكبات ومعالجة مياه النفاي(MCF)إنتاج الميثان ومعامل تصحيح الميثان ) Bo(الحد األقصى الحتمالية 
آما تم التعبير عنه في طلب األآسجين الحيوي (هو الحد األقصى لكمية الميثان التي يمكن إنتاجها من آمية معينة من المواد العضوية  Boالرمز 

 في آل نوع (Bo)إنتاج الميثان  إلى حد تحقيق سعة (MCF)يشير معامل تصحيح الميثان  .في مياه النفايات) الكيميائي أو طلب األآسجين الكيميائي
 .لذا، فإنه يشير إلى درجة الهوائية النظام .من نظام ومسار المكبات والمعالجة

 

 2-6 المعادلة
 المنزلية النفایات مياه مكبات/لمعالجة نظام  أو مسار لكل الميثان انبعاث معامل

joj MCFBEF •=

 :حيث

EFj =   طلب األآسجين الحيوي الكيميائيآجم/معامل االنبعاث، آجم ميثان  

j =  معالجة/آل مسارأو نظام مكبات 

Bo=  آجم طلب األآسجين الحيوي الكيميائي/الحد األقصى لسعة إنتاج الميثان، آجم ميثان 

MCFj=   3-6، انظر الجدول )آسر(معامل تصحيح الميثان 

 

-آجم طلب أآسجين حيوي/، عند توفرها، مع التعبير عنها في آجم ميثانBoقيمة  استخدام بيانات خاصة بالبلد للحصول على الممارسة السليمةمن 
آجم / آجم ميثان0.6في حالة عدم توفر بيانات خاصة بالبلد، يمكن استخدام قيمة افتراضية،  .آيميائي المزال حتى تكون متسقة مع بيانات األنشطة

التي تعتمد على طلب األآسجين الكيميائي يمكن تحولها إلى قيمة تعتمد  Boية، فإن قيمة بالنسبة لمياه النفايات المنزل .آيميائي-طلب أآسجين حيوي
 لمياه (Bo) على الحد األقصى االفتراضي لسعة إنتاج الميثان 2-6يشتمل الجدول  .4-2الكيميائي بمضاعفة معامل -على طلب األآسجين الحيوي

 .النفايات المنزلية

 

 2-6 الجدول
 المنزلية النفایات لمياه (BO) الميثان إنتاج لسعة اضياالفتر األقصى الحد

0.6 kg CH4/kg BOD 

0.25 kg CH4/kg COD 

  )1997(، آخريناعتماًدا على آراء الخبراء بواسطة المؤلفين الرئيسيين وعلى دورن و
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 معالجة مياه النفايات والمكبات: 6الفصل 

 . على قيم معامل تصحيح الميثان االفتراضية3-6يشتمل الجدول 

 3-6 الجدول
 المنزلية النفایات لمياه االفتراضية الميثان تصحيح معامل يمق

معامل تصحيح 
 

نوع المعالجة ونظام أو مسار 
 النطاق 1الميثان  التعليقـات المكبات

    نظام غير معالج

يمكن أن تتحول األنهار التي تحتوي على أحمال مواد 
0.2   –   0 0.1  .عضوية عالية إلى الهوائية  مكبات البحر والنهر والبحيرة 

0.8  –   0.4 0.5 مجارير راآدة المفتوحة والدافئة  

آميات ليست آبيرة من ( .سريعة الحرآة والنظيفةدفقة 
 )الميثان من محطات الدفن وما إلى ذلك

المفتوحة أو (المجارير المت
 0 0 )المغلقة

    النظام المعالج

يمكن أن ينبعث بعض  .إلدارةيجب أن تكون جيدة ا
0.1  –   0 0  .الميثان من األحواض المستقرة والمناطق األخرى  مصنع معالجة هوائي  ومرآزي 

0.4  –  0.2 0.3 مصنع معالجة هوائي  ومرآزي .زائد الحمل غير مدار جيًدا  

1.0  –  0.8 0.8 وحدة سحق الهوائ .لم يتم وضع استعادة الميثان في االعتبار هناية للخبث  

1.0  –  0.8 0.8 مفاعل الهوا .م يتم وضع استعادة الميثان في االعتبار هنالئي  

0.3  –  0 0.2 بحيرة مسطحة الهوا  . متر، استخدم آراء الخبراء2عمق أقل من ئية  

1.0  –  0.8 0.8  بحيرة عميقة الهوائ عمق أآثر من مترينية  

الكيميائي يستقر في -نصف طلب األآسجين الحيوي متعفن
 0.5 0.5 نظام .الهوائيالخزان ال

مناخ جاف ومستوى مياه أرضية تقل عن حيض
0.15  – 0.05 0.1 المرا ) أشخاص5-3(المراحيض، عائلة صغيرة   

مناخ جاف ومستوى مياه أرضية تقل عن حيض
0.6  –  0.4 0.5 المرا )العديد من المستخدمين(المراحيض، عامة   

مياه استخدام مياه مسطحة، ومستوى /مناخ رطبحيض
1.0  –  0.7 0.7 المرا أرضية يزيد عن المراحيض  

 0.1 0.1 المرا اإلزالة الدورية للرواسب للمخصباتحيض
 .اعتماًدا على آراء الخبراء بواسطة المؤلفين الرئيسيين لهذا القسم 1

 

 األنشطة بيانات اختيار 6-2-2-3
هذا الباراميتر عبارة عن دالة على عدد السكان  .وًيا في مياه النفاياتبيانات األنشطة لفئة المصدر هذه هي إجمالي آمية المواد القابلة للتحلل عض

آجم طلب األآسجين الحيوي (ويتم التعبير عنه في مصطلحات طلب األآسجين الحيوي الكيميائي  .وتوليد طلب األآسجين الحيوي الكيميائي للفرد
 :معادلة المواد القابلة للتحلل عضوًيا هي ).سنة/الكيميائي

 3-6 لةالمعاد
 المنزلية النفایات مياه في عضوًیا للتحلل القابلة المواد إجمالي

365001.0 ••••= IBODPTOW

 :حيث

TOW = سنة /إجمال المواد العضوية في مياه النفايات في سنة الحصر، آجم طلب األآسجين الحيوي الكيميائي 

P =  ،شخص(عدد سكان البلد في سنة الحصر( 

BOD = 4-6سنة، انظر الجدول /شخص/الكيميائي للفرد بالنسبة للبلد في سنة الحصر، جم-طلب األآسجين الحيوي. 

  الكيميائي- الكيميائي إلى آجم طلب األآسجين الحيوي –التحويل من جرامات طلب األآسجين الحيوي  = 0.001
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 النفايات: 5المجلد 
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I = 1.25 فإن االفتراضي هو بالنسبة للمجمع(الكيميائية المفرغ في المجارير -معامل التصحيح لطلب األآسجين الحيوي ،
 )1.00وبالنسبة لغير المجمع فاالفتراضي هو 

الكيميائي من الصناعات -وهو يعبر عن طلب األآسجين الحيوي . على آراء الخبراء حسب المؤلفين3-6الواردة في المعادلة  Iتعتمد قيم المعامل 
في بعض البلدان، ربما  .التي يتم تفريغه مع مياه النفايات المنزلية) حالت البقالةعلى سبيل المثال، المطاعم أو المتاجر أو المجازر أو م(والمؤسسات 

يجب أن تتوفر إحصائيات إجمالي السكان  من هيئات  .وإال فيوصى باستخدام آراء الخبراء. iتتوفر معلومات من المكبات الصناعية لتحسين قيمة 
 على 4-6 وليشتمل الجد )./http://esa.un.org/unppلمثال إحصائيات األمم المتحدة، انظر على سبيل ا(اإلحصائيات الوطنية أو الهيئات الدولية 

 – تحديد القيمة االفتراضية لطلب األآسجين الحيوي الممارسة السليمةمن  . الكيميائي للبلدان المحددة–القيم االفتراضية لطلب األآسجين الحيوي 
على (يمكن استعادة درجة التحضر من العديد من المصادر  .ي حالة عدم توفر البيانات الخاصة بالبلدالكيميائي من بلد قريبة من حيث المقارنة ف

يمكن تحديد آسري المناطق  ).سبيل المثال، نشرة البيئة العالمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومؤشرات التطور العالمي ومنظمة الصحية العالمية
يشتمل الجدول  .الحضرية منخفضة الدخل في حالة عدم توفر معلومات إحصائية أو أخرى قابلة للمقارنة أخرىالحضرية مرتفعة الدخل والمناطق 

 . للبلدان المحددةTi,j  و Ui على القيم االفتراضية التي تخص 6-5

 4-6 الجدول
 ةدالمحد والمناطق للبلدان المنزلية النفایات مياه في المقدرة BOD5 قيم

 البلد/المنطقة
BOD5  

 )یوم/شخص/جم(
 المرجع النطاق

 1 45 – 35 37 إفريقيا

 1 41 – 27 34 مصر

 1 45 – 35 40 آسيا والشرق األوسط وأمريكا الالتينية

 1 41 – 27 34 الهند

 1 68 – 32 50 )فلسطين(الضفة الغربية وقطاع غزة 

 1 45 – 40 42 اليابان

 2 55 – 45 50 البرازيل
الدول المطلة على المحيط آندا وأوروبا وروسيا و

 1 70 – 50 60 الهادي

 1 68 – 55 62 الدنمرك

 1 68 – 55 62 ألمانيا 

 1 60 – 55 57 اليونان

 3 60 – 49 60 إيطاليا

 1 82 – 68 75 السويد

 1 50 – 27 38 ترآيا

 4 120 – 50 85 الواليات المتحدة

 .استخدام القيم االفتراضية عند توفرهايرجى  .تعتمد هذه القيم على تقييم لألدبيات :مالحظة
  :المرجع
 ).1999(دورن وليلز  .1
  ).1983( .فيتشم وآخرون .2
  ).1996(ماسوتي  .3
  ).2003(ميتكالف وإيدي  .4



 
 معالجلة مياه النفايات والمكبات: 6الفصل 

 5-6 الجدول
 بلد لكل دخل مجموعة لكل  المكبات أو معالجة مسار أو (Ti,j) ألسلوب االستخدام ودرجة )U( للتحضر المقترحة القيم

  3 ( Ti,j)درجة استخدام أسلوب أو مسار المكبات أو المعالجة لكل مجموعة دخل  U( 1(ر التحض

U = لدخل U = ریفي حضر مرتفع الدخل U = حضر منخفض ا آسر السكان 

 ال یوجد 4المجاریر  أخرى المراحيضخزان متعفن ال یوجد 4یر المجار أخرى المراحيضخزان متعفن  ال یوجد 4المجاریر   أخرى المراحيضخزان متعفن 2 منخفض–حضر  2مرتفع-حضر ریفي البلد

          إفریقيا
 0.20 0.34 0.05 0.24 0.17 0.00 0.37 0.00 0.31 0.32 0.56 0.10 0.04 0.28 0.02 0.38 0.10 0.52 نيجيريا
 0.20 0.34 0.05 0.24 0.17 0.00 0.70 0.10 0.05 0.15 0.56 0.10 0.04 0.28 0.02 0.34 0.09 0.57 مصر
 0.20 0.34 0.05 0.24 0.17 0.00 0.37 0.00 0.31 0.32 0.56 0.10 0.04 0.28 0.02 0.30 0.08 آ 0.62ينيا

 0.20 0.34 0.05 0.24 0.17 0.00 0.70 0.00 0.15 0.15 0.48 0.10 0.04 0.28 0.10 0.49 0.12 جنوب إ 0.39فريقيا
                   آسيا

 0.05 0.68 0.03 0.10 0.14 0.00 0.67 0.07 0.08 0.18 0.3 0.00 0.50 0.47 0.00 0.29 0.12 الصين 0.59
 0.20 0.53 0.03 0.10 0.14 0.00 0.67 0.07 0.08 0.18 0.33 0.10 0.10 0.47 0.00 0.23 0.06 اله 0.71ند

 إندون 0.54 0.20 0.53 0.03 0.10 0.14 0.00 0.74 0.00 0.08 0.18 0.43 0.10 0.00 0.47 0.00 0.34 0.12يسيا
 باآستان 0.65 0.20 0.53 0.03 0.10 0.14 0.00 0.74 0.00 0.08 0.18 0.43 0.10 0.00 0.47 0.00 0.28 0.07
 بنجالديش 0.72 0.20 0.53 0.03 0.10 0.14 0.00 0.74 0.00 0.08 0.18 0.43 0.10 0.00 0.47 0.00 0.22 0.06

 0 0.90 0 0 0.10 0.00 0.90 0.10 0.00 0.00 0.00 0.30 0.50 0.00 0.20 0.00 0.80 اليابان 0.20

                   أوروبا

 غير متاح متاح رو 0.27 0.00 0.90 0.00 0.00 0.10 0.00 0.60 0.00 0.10 0.30 0.00 0.73 غير متاح غير متاح غير متاحغير سيا

غير   غير متاح متاح غير متاح 0.06 0.00 0.95 0.00 0.00 0.05 0.00 0.80 0.00 0.00 0.20 0.00 0.94 غير متاح غير متاح 5ألمانيا

 غير متاح متاح المملكة المتحدة 0.10 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 0.11 0.00 0.90 غير متاح غير متاح غير متاحغير 

غير   غير متاح متاح غير متاح فرنسا 0.24 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.37 0.00 0.76 غير متاح غير متاح

 غير متاح متاح إيطاليا 0.32 0.00 0.96 0.00 0.00 0.04 0.00 0.58 0.00 0.00 0.42 0.00 0.68 غير متاح غير متاح غير متاحغير 

                   أمریكا الشمالية
 غير متاح متاح الواليات المتحدة 0.22 0.00 0.95 0.00 0.00 0.05 0.00 0.08 0.00 0.02 0.90 0.00 0.78 غير متاح غير متاح غير متاحغير 

 غير متاح متاح آندا 0.20 0.00 0.95 0.00 0.00 0.05 0.00 0.08 0.00 0.02 0.90 0.00 0.80 غير متاح غير متاح غير متاحغير 

دول أمریكا الالتينية ومنطقة 
                   الكاریبي

 البراز 0.16 0.20 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.80 0.00 0.20 0.00 0.45 0.10 0.00 0.45 0.00 0.59 0.25يل
 المكسيك 0.25 0.20 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.80 0.00 0.20 0.00 0.45 0.10 0.00 0.45 0.00 0.56 0.19

                   منطقة المحيط الهادي

 غير متاح متاح  ونيوزيلنداأسترال 0.08 0.00 0.95 0.00 0.00 0.05 0.00 0.08 0.00 0.02 0.90 0.00 0.92 غير متاح غير متاح غير متاحغير يا

 :مالحظات
  ).2002األمم المتحدة،  (2005توقعات  التحضر لعام   .1
 .راء البيانات الخاصة بهم أو أفضل اآليوصى بأن تستخدم البلدان .تقسيم الحضر مرتفع الدخل والحضر منخفض الدخل  .2
 ).1999دورن وليلز، (اعتماًدا على  آراء الخبراء  .Tiقيم   .3
 .3-3ربما تكون المجارير مفتوحة أو مغلقة وهو ما يحكم اختيار معامل تصحيح الميثان، انظر الجدول . 4
  .2001ديستاتيس، . 5

 .يرجى استخدام القيم االفتراضية عند توفرها .ًقا آلراء الخبراءتم تحديد هذه القيم من األدبيات أو ووف :مالحظة
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  النفايات: 5المجلد 

 مثال
الحظ أن الجدول يمكن توسيعه بسهولة مع عمود لمعامل تصحيح  .ال يعرض الجدول الفئات ذات الكميات المنخفضة : على مثال6-6يشتمل الجدول 
 . في المائة65درجة التحضر لهذا البلد تبلغ  .الميثان لكل فئة

 
 6-6 جدولال

 االفتراضية القيم تطبيق على مثال
 الدخل مجموعات حسب )T( المعالجة استخدام لدرجات

T(%)  مالحظات مسار أو نظام المكبات أو المعالجة 

 بال ميثان حضر مرتفع الدخل إلى البحر 10

 إضافة مكون  إلي مصنع هوائي صناعي 20

لمتجمعة 10  غير ا  إلى نظام متعفن

لمجمعة 10   ا الدخلحضر منخفض  إلى البحر

لمتجمعة 15  غير ا  إلى المراحيض المحفورة

إلى األنهار والبحيرات 
 15 ريفي والبحر

 إلى المراحيض المحفورة 15 

5 

لمتجمعة

  إلى الخزانات المتعفنة

 غير ا

100% لى    في 100يجب  أن يصل إ اإلجمالي 
 المائة

 ).1999(دورن وليلز  :المرجع

  الزمنية المتسلسلة اتساق 6-2-2-4
لكن ال يجب تغيير معامل تصحيح  .يجب استخدام نفس األسلوب ومجموعات البيانات لتقدير انبعاثات الميثان الناجمة عن مياه النفايات لكل سنة

اه النفايات المعالجة ألنظمة في حالة تغيير جزء مي .الميثان ألنظمة المعالجة المختلفة من سنة ألخرى، إال إذا آان التغيير ضرورًيا ويتم توثيقه
 .المعالجة المختلفة  خالل الفترة الزمنية، يجب توثيق األسباب التي تكمن وراء هذه التغييرات

ويجب تضمين استعادة الميثان فقط في حالة وجود بيانات  .يجب تقدير  إزالة الخبث واستعادة الميثان بشكل متسق في آل سنوات المتسلسلة الزمنية
  .1-6يجب طرح آمية الميثان المستعاد من الميثان المنتج آما هو موضح في المعادلة  .فيةمنشأة آا

نتيجة ألن بيانات األنشطة يتم اشتقاقها من بيانات السكان، والمتوفرة في آل البلدان وآل السنوات، يجب أن تكون البلدان قادرة على إنشاء متسلسلة 
في حالة فقدان جزء مياه النفايات غير المتجمعة التي تمت معالجتها في الموقع في مقابل غير  .وغير المتجمعةزمنية آاملة لمياه النفايات المتجمعة 

، اإلبالغ والتوجيهات العامة، 1 من المجلد 5االستقراء الواردة في الفصل /المعالجة لسنة أو أآثر، فإن البيانات البديلة وأساليب التراآيب لالستيفاء
 .جدير بالذآر أن االنبعاثات الناجمة عن مياه النفايات ال تتغير بشكل آبير من سنة ألخرى .لتقدير االنبعاثاتيمكن استخدامها 

 التيقن عدم حاالت 6-2-2-5
ويشتمل على خطوط توجيهية حول  .، نصائح حول تحديد درجات عدم التيقن في الممارسة1، حاالت عدم التيقن، في المجلد 3ورد في الفصل 
 نطاقات 7-6يوفر الجدول  .م آراء الخبراء، والتي يمكن أن توفر تقديرات عامة لعدم التيقن في حالة جمعها مع البيانات التجريبيةاستنباط واستخدا

م من المعتقد أن الباراميترات التالية تتسم بدرجة عالية من عد .عدم التيقن االفتراضية لمعامل االنبعاث وبيانات األنشطة لمياه النفايات المنزلية
 :التيقن

متعفنة أو تتم إزالتها بواسطة المجارير، بالنسبة للمجموعات الحضرية  أنظمة أو درجات معالجة مياه النفايات بالبلدان النامية في مراحيض •
  .(Ti,,j)مرتفعة الدخول ومنخفضة الدخل وسكان الريف 

 .الميثان منها سينبعث والتي النامية البلدان في ةالمفتوح المجارير الهوائية درجة إلى باإلضافة ،"المفتوحة "المجارير آسر •
 سامة تكون أن المحتمل والمكونات المستقرة غير الطبقة بينها من أخرى معامالت وعلى الحرارة، ودرجة االحتجاز وقت على ذلكسيعتمد 
  ).معينة صناعية نفايات مياه مكبات المثال، سبيل على (الالهوائية للبكتريا

 .من الصعب تحديد آمية المواد الصناعية القابلة للتحلل عضوًيا في مياه النفايات في المجارير المنزلية المفتوحة أو المغلقة لكل بلد •

  االحتباس الحراري بشأن القوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات 2006الخطوط التوجيهية للهيئة لعام   6-16



معالجة مياه النفايات والمكبات: 6الفصل  
  

 7-6 الجدول
 المنزلية النفایات لمياه التيقن لعدم االفتراضية النطاقات

قن  نطاق عدم التي الباراميتر

  معامل االنبعاث

 )Bo(لميثان أقصى سعة إلنتاج ا %  ±30 

آما أن نطاق  .3-6انظر الجدول  .يعتمد معامل تصحيح الميثان على التقنية
يجب أن يتم تحديد نطاق عدم التيقن بواسطة  .عدم التيقن يعتمد على التقنية

حيح الميثان هو آسر الخبراء، مع الوضع في االعتبار أن معامل تص
 .فيما يلي النطاقات المقترحة. 1 و0ويجب أن يكون بين 

معامل (الكسر الذي تمت معالجته ال هوائًيا 
 )تصحيح الميثان

 %50±المراحيض واألنظمة غير المعالجة 

  %30±البحيرات ومصانع المعالجة سيئة اإلدارة 

 %10±المفاعالت ووحدات الهضم والمصانع المرآزية المدارة جيًدا 

  بيانات األنشطة

 )P(التعداد السكاني البشري  %  5 ±

وي  %  ±30  سجين الحي ب األآ ائي -طل الكيمي
 للشخص

ومع ذلك تتوفر بيانات جيدة حول التحضر، وربما يعتمد التمييز بين سكان )U(آسر مجموعة دخل السكان  
  ± .الحضر مرتفعي الدخل والحضر منخفضي الدخل على آراء الخبراء

15  % 

لى  درجة استخدام نظام أو مسار المكبات أو 
  3 ( Ti,j)ة لكل مجموعة دخل المعالج

للبلدان التي تمتلك سجالت جيدة ونظام % 3±يمكن أن يكون منخفًضا إ
تحقق من  .األسلوب الفردي/للمسار% 50±يمكن أن يكون  .أو اثنين فقط
 Ti,j =  100%أن إجمالي 

تيقن  -معامل تصحيح لطلب األآسجين الحيوي
الكيميائي اإلضافي الصناعي المكب إلى 

 )I(ر المجاري

بالنسبة للجميع، تبلغ  %.0بالنسبة لغير المجمع، تبلغ درجة عدم ال
 %20±درجة عدم التيقن 

 )مؤلفو هذا القسم(أراء مجموعة من الخبراء  :المصدر
 
 
 

  والتوثيق واإلبالغ واالستيفاء الجودة مراقبة/الجودة ضمان 6-2-2-6
فيما يلي بعض إجراءات . 1، المجلد 6ام بإجراءات ضمان الجودة آما ورد في الفصل  إجراء فحوصات مراقبة الجودة والقيالممارسة السليمةمن 

 .مراقبة الجودة/ضمان الجودة

 بيانات األنشطة
غير والنسبة المئوية لمياه النفايات ) الهوائية و الالهوائية(قم بتصنيف آل مياه النفايات وفًقا للنسب المئوية المتدفقة إلى أنظمة المعالجة المختلفة  •

  . في المائة من مياه النفايات المولدة في البلد100تأآد من تصنيع آل مياه النفايات بحيث يتدفق ما يصل إلى  .المعالجة

 الكيميائي في مياه النفايات المنزلية بالقيمة -يجب أن يقارن القائمون على الحصر البيانات الخاصة بالبلد المعنية بطلب األآسجين الحيوي  •
في حالة استخدام القائمين على الحصر للقيم الخاصة بالبلد، عليهم أن يقدموا تبريًرا موثًقا لتحديد لماذا تعتبر  .ة التي تقدمها الهيئةاالفتراضي

 .القيم الخاصة بالبلد الخاصة بهم أآثر مالءمة للظروف الوطنية

 معامالت االنبعاثات
 آجم 0.25(  مع القيم االفتراضية للهيئة Boلى الحصر مقارنة القيم الخاصة بالبلد لـ بالنسبة لمياه النفايات المنزلية، يستطيع القائمون ع •

على الرغم من عدم وجود قيم افتراضية تخص  ). آيميائي–آجم طلب أآسجين حيوي / آجم ميثان0.6آجم طلب أآسجين آيميائي أو /ميثان
 بأن يقارن القائمون على الحصر قيم معامل تصحيح الميثان بالقيم الخاصة الهيئة لكسر مياه النفايات التي تمت معالجتها الهوائًيا، يوصى

  .بالبلدان األخرى التي تستخدم ممارسات تناول مشابهة

يجب أن يعتمد  .Boيجب أن يتأآد  القائمون على الحصر من االتفاق بين الوحدات المستخدمة للكربون القابل للتحلل في النفايات مع وحدات  •
يجب أن  .لحساب االنبعاثات)  الكيميائي أو طلب األآسجين الكيميائي–إما طلب األآسجين الحيوي (يترين على نفس الوحدات آال البارام

 .يوضع ذلك األمر أيًضا في االعتبار عند مقارنة االنبعاثات
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  النفايات: 5المجلد 

 إزالة الخبث واستعادة الميثان
تدفق طلب ( الموجود في تيار التدفق الداخل وتيار التدفق الخارج يمكن استخدم فحص لتوازن الكربون لضمان إمكانية مقارنة الكربون •

 ). الكيميائي، وانبعاث الميثان واستعادة الميثان–األآسجين الحيوي 

في حالة اإلبالغ عن إزالة الخبث في قائمة حصر مياه النفايات، يجب فحص درجة االتساق مع تقديرات الخبث المطبقة على األراضي  •
 .ث الذي تم ترميده والخبث المترسب في موقع التخلص من النفايات الصلبةالزراعية والخب

  مختلفةمقترباتمقارنة تقدیرات االنبعاثات باستخدام 
 أو أساليب أعلى، يمكن أن يفحص القائمون على الحصر التقدير الوطني 2بالنسبة للبلدان التي تستخدم باراميترات خاصة بالبلد أو المستوى  •

 .ت باستخدام الباراميترات واألسلوب االفتراضي للهيئةمع االنبعاثا

 االستيفاء

 . في المائة100 مساوًيا لـ Tويجب أن يكون مجموع  ).T(يمكن التحقق من االستيفاء على أساس درجة استخدام مسار أو نظام المكبات أو المعالجة 
آافة مسارات وأنظمة المكبات والمعالجة الهوائية المحتملة، بما في ذلك  للبلد لتضمين 6.1 رسم شكل تخطيطي يشبه الشكل الممارسة السليمةمن 

يجب أن تشتمل فئة مياه النفايات المتجمعة على آافة مياه النفايات الصناعية  .المتجمعة وغير المتجمعة، باإلضافة إلى المعالجة وغير المعالجة
 إزالة الخبث بغرض الترميد أو تم التخلص من في المكبات األرضية أو في شكل في حالة .المعالجة في منشآت معالجة مياه النفايات المنزلية

مخصبات في األراضي الزراعية، فإن  آمية المادة العضوية المزالة آخبث يجب أن تكون متسقة مع البيانات المستخدمة في القطاعات المعنية 
 ).2-2-6 القسم فيانظر النص (

 اإلبالغ والتوثيق

وردت أوراق العمل في نهاية هذا  . توثيق  واإلبالغ عن ملخص لألساليب المستخدمة وبيانات األنشطة ومعامالت االنبعاثلسليمةالممارسة امن  
أو معامالت انبعاث، يجب أن يتضمن اإلبالغ وأن يتم توثيق أسباب االختيار، عالوة على مراجع /في حالة استخدام أساليب خاصة بالبلد و .المجلد

القياسات واألدبيات وآراء الخبراء (التي تم الحصول عليها ) القياسات واألدبيات وآراء الخبراء وما إلى ذلك(دام البيانات الخاصة بالبلد آيفية استخ
 ). وما إلى ذلك

ت المرتبطة بها في حالة ترميد الخبث أو وضعه في مكبات أرضية أو توزيعه على األراضي الزراعية، يجب اإلبالغ عن آميات الخبث واالنبعاثا
 .في ترميد مياه النفايات أو مواقع التخلص من النفايات الصلبة أو الفئات الزراعية على التوالي

، 1-2-6آما ورد في القسم  . الناتجة ضمن قطاع الطاقةاالحتباس الحراريعند استعادة الميثان لالستخدام المولد للطاقة، يجب اإلبالغ عن غازات 
ومع ذلك فعند الرغبة  . في قطاع المياه ال تتطلب تقدير انبعاثات الميثان وأآسيد النيتروز الناجمة عن إشعال أو استعادة الميثانةالممارسة السليمفإن 

 .في تقدير االنبعاثات الناجمة عن اإلشعال، يجب اإلبالغ عن هذه االنبعاثات ضمن قطاع المياه

  . التوثيق واألرشفة واإلبالغ11-6، القسم 6، الفصل 1 والتوثيق في المجلد يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول اإلبالغ

 النفایات الصناعية 6-2-3
في حالة إطالقها في نظام المجارير المنزلية، يتم  .ربما تتم معالجة مياه النفايات الصلبة في الموقع أو يتم إطالقها في  أنظمة المجارير المنزلية

يتناول هذا القسم تقدير انبعاثات الميثان الناجمة عن معالجة مياه النفايات الصناعية  .مياه النفايات الصناعية المنزليةتضمين االنبعاثات في انبعاثات 
يتم إنتاج الميثان فقط من مياه النفايات الصناعية ذات حمل الكربون الكبير التي تتم معالجتها ضمن ظروف الهوائية متعمدة أو غير  .في الموقع
 .ادة ما يتم التعبير عن المواد العضوية في مياه النفايات الصناعية في طلب األآسجين الكيمائي، وهو المستخدم هناوع .متعمدة
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 األسلوب اختيار 6-2-3-1
  .مياه النفايات الصناعيةات  شجرة قرار3-6ورد في الشكل 

 .ة انبعاثات الميثان الناجمة عن معالجة مياه النفایات الصناعياتشجرة قرار  3-6الشكل 
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هذه القطاعات ل
الصناعية هل یتوفر
أسلوب خاص بالبد
من المنشآت الفردیة
 أو الشرآات؟

 بالنسبة لهذه 
القطاعات الصناعية، هل تتوفر
بيانات طلب األآسجين الكيميائي

 وتدفق مياه النفایات؟
 

هل تتوفر معامالت
انبعاث خاصة بالبلد
للقطاعات الصناعية

 المحددة؟
 

 

 قدر التدفق باستخدام 

 

قدر االنبعاثات 
باستخدام البيانات 

 .فتراضيةاال

تعرف على قطاعات الصناعية 
خدام االحتماالت تالرئيسية باس

 .المرتفعة النبعاثات الميثان

 2المستوى : 2المربع 

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

 
لى ترآيب المواد العضوية القابلة للتحلل في مياه النفايات وحجم مياه النفايات يعتمد تقييم إنتاج الميثان المحتمل من تيارات مياه النفايات الصناعية ع

باستخدام هذه المعايير، يمكن آما يلي التعرض على مصادر  .والميل إلى القطاع الصناعي لمعالجة مياه النفايات الخاصة بهم في أنظمة ال هوائية
  :ة إنتاج غاز الميثان المرتفعةمياه النفايات الصناعية الرئيسية مع ارتفاع احتمالي

 تصنيع الورق واللمبات، •

 ،)المجازر(معالجة الدواجن واللحوم  •
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  النفايات: 5المجلد 

 ،اإنتاج الكحول والنبيذ والنش •

 إنتاج المواد الكيميائية العضوية، •

 ).ئر و ما إلى ذلكمنتجات األلبان والزيوت النباتية والفاآهة والخضروات والمعلبات وصناعة العصا(معالجة المشروبات واألغذية األخرى  •

ينتج عن آل من صناعة الورق واللمبات وصناعة الدواجن واللحوم آميات آبيرة من مياه النفايات الصناعية التي تحتوي على آميات آبيرة من 
مة عنها، في حين تستعين وتستعين منشآت معالجة الدواجن واللحوم ببحيرات الهوائية لمعالجة مياه النفايات الناج .المواد العضوية القابلة للتحلل

وتنتج صناعات المشروبات واألغذية التي ال تعتمد على الحيوانات آميات آبيرة  من مياه  .صناعة الورق واللمبات ببحيرات ومفاعالت الهوائية
 .ات والمفاعالت الالهوائيةهوائية على سبيل المثال البحيرالنفايات ذات مستويات آربون عضوي عالية وُتعرف أيًضا باستخدامها للعمليات الال

يجب .وعادة ما تكون المفاعالت الالهوائية التي تعالج التدفقات الصناعية في منشآت الغاز الحيوي باستعادة الميثان المولد ألغراض توليد الطاقة
 .ق التي تمت الستعادة الطاقة ضمن قطاع الطاقةااإلبالغ عن االنبعاثات الناجمة عن عملية اإلحر

 الواردة في اتقرارالانظر شجرة  .أسلوب تقدير االنبعاثات الناجمة عن مياه النفايات الصناعية األسلوب المستخدم لمياه النفايات المنزليةويشبه 
صناعات التي ويتسم إعداد معامالت االنبعاث وبيانات األنشطة بأنه أآثر تعقيًدا حيث توجد العديد من أنواع مياه النفايات والعديد من ال .3-6الجدول 

نظًرا الرتفاع تكاليف  .وتعتمد أدق تقديرات االنبعاثات الخاصة بفئة المصدر هذه على البيانات التي تم قياسها من نقاط المصدر .ينبغي تتبعها
دم القائمون على الحصر من المقترح أن يستخ .القياسات والعدد الكبير المحتمل لنقاط المصدر، فإنه يكون من الصعب للغاية جمع بيانات قياس شاملة

   :شتمل على الخطوات العامة التالية ي تنازليمقترب

 .i لتقدير إجمالي الكربون القابل للتحلل عضوًيا في مياه النفايات لقطاع الصناعة6-6استخدم المعادلة  :1الخطوة 
لكل  . للحصول على معامل االنبعاث5-6استخدم المعادلة  .وفًقا لبيانات األنشطة الخاصة بالبلد) 1-6الشكل (تحديد المسار واألنظمة  :2الخطوة 

 .قطاع صناعي، قم بتقدير معامل االنبعاث باستخدام أقصى سعة إلنتاج الميثان ومتوسط معامل تصحيح الميثان الخاص بالبلد
 .النتائج وجمع ميثانال استعادة أو نة لتقدير االنبعاثات، واضبطها إلزالة الخبث الممك4-6استخدام المعادلة  :3الخطوة 

 :فيما يلي المعادلة العامة لتقدير انبعاثات الميثان الناجمة عن مياه النفايات الصناعية

 4-6 المعادلة
 الصناعية النفایات مياه عن الناجمة الميثان انبعاثات إجمالي

( )[ ]∑ −−=
i

iiii4 REFSTOWEmissionsCH 

 :حيث

CH4 Emissions =  سنة/انانبعاثات الميثان في سنة الحصر، آجم ميث 

TOWi =   إجمال المواد القابلة للتحلل عضوًيا في مياه النفايات من الصناعةiسنة/ في سنة الحصر، آجم طلب أآسجين آيميائي 

i  =  القطاع الصناعي 

Si  =  سنة/المكون العضوي المزال على أنه خبث في سنة الحصر، آجم طلب األآسجين الكيميائي 

EFi  =  ة معامل االنبعاث للصناعiالمعالجة المستخدم /المكبات) أنظمة(آجم طلب أآسجين آيميائي لمسار أو نظام /، آجم ميثان
 في سنة الحصر

في حالة استخدام أآثر من ممارسة معالجة واحدة في إحدى الصناعات، سيتطلب األمر أن يكون هذا المعالج متوسًطا     
 .موزوًنا

Ri  =  سنة/ر، آجم ميثانآمية الميثان المستعادة في سنة الحص 

  .1-2-6يجب معالجة الغاز المستعاد آما ورد في القسم  .4-6 في المعادلة Rويتم التعبير عن آمية الميثان التي تمت استعادتها برمز 

 االنبعاث معامالت اختيار 6-2-3-2
إلى الحد الممكن، يجب جمع البيانات لتحديد  .اعيةيوجد العديد من االختالفات في احتمالية انبعاث الميثان من األنواع المختلفة لمياه النفايات الصن

 في آل (Bo)وآما ورد من قبل، يشير معمل تصحيح الميثان إلى مدى تحقيق احتمالية إنتاج الميثان  . في آل صناعة(Bo)أقصى سعة إلنتاج الميثان 
  .5-6 انظر المعادلة .لذا، فإنه يشير إلى درجة الهوائية النظام .نوع من أساليب المعالجة

 5-6 المعادلة
 الصناعية النفایات لمياه الميثان انبعاث معامل

joj MCFBEF •= 

 :حيث

EFj   = 8-6انظر الجدول (آجم طلب أآسجين آيميائي /معالجة، آجم ميثان/معامل االنبعاث لكل نظام أو مسار مكبات( 

j  = معالجة/أو نظام مكبات آل مسار 

Bo= آجم طلب األآسجين الكيميائي/اج الميثان، آجم ميثانالحد األقصى لسعة إنت 
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MCFj =  8-6انظر الجدول ) (آسر(معامل تصحيح الميثان( 

 . استخدام البيانات الخاصة بالبلد والصناعة التي تتوفر من الهيئات الحكومية أو المنظمات الصناعية أو الخبراء الصناعيينالممارسة السليمةمن 
في حالة توفر بيانات  .ائمين على الحصر لن يجدوا بيانات خاصة بالقطاع في الصناعة متوفرة أو أنها ستكون غير آاملةومع ذلك، فإن معظم الق

آجم طلب أآسجين / آجم ميثانBo) 0.25 استخدام معامل طلب األآسجين الكيميائي الخاص بالهيئة لقيمة الممارسة السليمةخاصة بالبلد، فمن 
 ).آيميائي

ومن األساليب األآثر  .مل تصحيح الميثان، وهو آسر للنفايات التي تتم معالجتها الهوائًيا، يوصى بوضع آراء الخبراء في االعتبارعند تحديد معا
يجب القيام بالمسوح  .إفادة استخدام مسح لممارسات معالجة مياه النفايات الصناعية التي راجعها نظراء في الصناعة وذلك لتقدير هذه االنبعاثات

 جمع البيانات، في المجلد مقتربات، 2يصف الفصل  ). سنوات5-3أي، آل (ل متكرر وآاٍف لمعرفة االتجاهات الرئيسية في ممارسات الصناعة بشك
ت يمكن استخدام بروتوآوالت استنباط مشابهة للحصول على المعلومات الضرورية ألنواع البيانا . آيفية استنباط آراء الخبراء لنطاقات عدم التيقن1

 على قيم تصحيح الميثان االفتراضية، التي تعتمد على آراء 8-6يشتمل الجدول  .األخرى في حالة عدم توفر البيانات واإلحصائيات المنشورة
 .الخبراء

 8-6 الجدول
 الصناعية النفایات لمياه االفتراضية الميثان تصحيح معامل قيم

امل مع
تصحيح 
 

نوع المعالجة ونظام أو مسار 
 التعليقـات المكبات

 1الميثان
 النطاق

 غير المعالجة

 أحمال على تحتوي التي األنهار تتحول أن يمكن
الهوائية، ومع ذلك لم  إلى عالية عضوية مواد

 .يتم ضع هذا في االعتبار هنا
0.1    0  –  0.2  مكبات البحر والنهر والبحيرة 

 المعالجة

يمكن أن ينبعث  .يجب أن يكون جيدة اإلدارة
بعض الميثان من األحواض المستقرة والمناطق 

  .األخرى
  0    0  –  0.1  مصنع معالجة هوائية 

  0.4  –  0.2 0.3 مصنع معالجة هوائية .زائد الحمل غير مدار جيًدا
         

1.0  –  0.8 0.8 وحدة سحق الهوائ .لم يتم وضع استعادة الميثان في االعتبار هناية للخبث  

ى سبيل المثال عل(مفاعل الهوائي 
UASB1.0  –  0.8 0.8 .لم يتم وضع استعادة الميثان في االعتبار هنا ) أو مفاعل ثابت الشريط  

0.3  –  0    0.2 بحيرة مسطحة الهوا  . متر، استخدم آراء الخبراء2عمق أقل من ئية  

1.0  –  0.8 0.8  بحيرة عميقة الهوائ عمق أآثر من مترينية  
 .ء الخبراء بواسطة المؤلفين الرئيسيين لهذا القسماعتماًدا على آرا 1

 

 األنشطة بيانات اختيار 6-2-3-3
 P) المنتج(هذا الباراميتر هو دالة لإلخراج الصناعي  .بيانات األنشطة لفئة المصدر هذه هي آمية المواد القابلة للتحلل عضوًيا في مياه النفايات

آجم ( وترآيب المواد العضوية القابلة للتحلل في طلب األآسجين الكيميائي في مياه النفايات )طن المنتج/3م) (w(وتوليد مياه النفايات ) سنة/طن(
 :يتطلب األمر اتباع الخطوات التالية لتحديد المواد القابلة للتحلل عضوًيا .6-6انظر المعادلة  ).3م/طلب أآسجين آيميائي

 على آميات آبيرة من الكربون العضوي، وذلك بتقدير إجمالي التعرف على القطاعات الصناعية التي تولد مياه نفايات )1( تحتوي
 .المنتج الصناعي والمواد العضوية القابلة للتحلل في مياه النفايات ومياه النفايات الناتجة

 على تحتوي قد التي القطاعات تلك ذلك في بما .الالهوائية المعالجة تستخدم التي الصناعية القطاعات على التعرف )2(

 صناعية قطاعات أربعة أو ثالثة أن الخبرات أظهروقد  .المعالجة نظام حمل لزيادة نتيجة متعمدة غير وائياله معالجة
  .الرئيسية القطاعات هي تكون

 .)TOW (لكل قطاع محدد، يجب تقدير إجمالي الكربون القابل للتحلل عضوًيا
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  النفايات: 5المجلد 

 6-6 المعادلة
 اعيةالصن النفایات مياه في عضوًیا للتحلل القابلة المواد

iiii CODWPTOW ••= 

 :حيث

TOWi =  إجمالي المواد القابلة للتحلل عضوًيا في مياه النفايات الصناعيةiسنة/، آجم طلب أآسجين آيميائي 

i  = القطاع الصناعي 

Pi  =  إجمال المنتج الصناعي للقطاع الصناعيiسنة/، طن 

Wi  = 3مياه النفايات المنتجة، م/t product 

CODi = 3م/آجم طلب أآسجين آيميائي) المكون العضوي الصناعي القابل للتحلل في مياه النفايات(ألآسجين الكيميائي طلب ا 

يمكن الحصول على بيانات اإلنتاج الصناعي وتدفقات مياه النفايات من اإلحصائيات السنوية أو الهيئات التنظيمية أو اتحادات معالجة مياه النفايات أو 
في بعض  .في بعض الحاالت ربما يتطلب تحديد حمل طلب األآسجين الكيميائي في مياه النفايات الرجوع إلى آراء الخبراء .االتحادات الصناعية

وبدًال من ذلك، يمكن الحصول على  .البلدان، ربما تتوفر بيانات طلب األآسجين الكيميائي وجمال استخدام المياه للقطاع مباشرة من الهيئة التنظيمية
 أمثلة 9-6يوفر الجدول  .الخاصة باإلخراج الصناعي وأطنان طلب األآسجين الكيميائي الذي تم إنتاجه لكل طن للمنتج من األدبيات المتوفرةالبيانات 

 .يجب استخدام هذه األمثلة بحرص، ألنها تخص الصناعة والعمليات والبلد .يمكن استخدامها على أنها قيم افتراضية

  9-6 الجدول
 الصناعية النفایات ناتبيا على أمثلة

طلب األآسجين  
نطاق طلب األآسجين نوع الصناعة توليد مياه النفایات نطاق النفایات الكيميائي

 الكيميائي
) ( )3م/آجم  )3م/آجم  )طن/3م( )طن/3م(

5  11 32–  16 تكرير الكحول  – 22 24 
 6.3 7 – 2 2.9 9.0–   5.0 الجعة والبيرة

3   9 – غ م غ م القهوة  – 15 
 7 5.2 – 1.5 2.7 10–  3   منتجات األلبان

8   غ م األسماك  –18 2.5  
 7 – 2 4.1 18–  8   13 اللحوم والدواجن

        3 400–  0    المواد الكيميائية العضوية
0.8 – 5 67 

        1.0 1.2–  0.3 0.6 معامل تكرير البترول
0.4 – 1.6 

        3.7 1.2– 0.3 0.6 البالستيك  والراتينج
0.8 – 5 

85   )مجمعة(اللمبات والورق   –240 9   1  – 15 162 
 1.2 – 0.5 غ م 5.0– 1.0 غ م الصابون والمطهرات

4  9  إنتاج النشاء  –18 10        
1.5 – 42 

4  غ م تكرير السكر  –18 3.2 1 – 6 
 1.2 – 0.5 غ م 5.0– 1.0 3.1 الزيوت النباتية

7  20خضروات والفاآهة والعصائرال  –35 5.0   2  – 10 
 23 3.0 – 0.7 1.5 46– 11 الخمر واللبن

 .غير متاح= غ م  :مالحظات
 ).1997( .دورن وآخرون :المصدر

  الزمنية المتسلسلة اتساق 6-2-3-4
اف القائمون على الحصر قطاًعا في حالة أض .مين قطاع صناعة في حساب قائمة الحصر، يجب تضمينه لكل سنة الحقةتض يتم أن بمجرد

، 1ورد في المجلد  .صناعًيا جديًدا إلى الحساب، فعليهم إعادة حساب المتسلسلة الزمنية بالكامل بحيث تكون المتسلسلة الزمنية متسقة من سنة ألخرى
  . المتسلسلة الزمنية، اتساق المتسلسلة الزمنية، الخطوط التوجيهية العامة المعنية بإعادة حساب التقديرات عبر5الفصل 

ويجب تضمين  .آما هو الحال مع مياه النفايات المنزلية، يجب تقدير  إزالة الخبث واستعادة الميثان بشكل متسق في سنوات المتسلسلة الزمنية
-6تج آما هو موضح في المعادلة يجب طرح آمية الميثان المستعاد من الميثان المن .استعادة الميثان فقط في حالة وجود بيانات آافية خاصة بالمنشأة

4. 
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 التيقن عدم 6-2-3-5
) P(واإلنتاج الصناعي ) MCF(ومعامل تصحيح الميثان ) Bo( تقديرات عدم التقييم لقيم آل من أقصى سعة إلنتاج الميثان 10-6ورد في الجدول  

 .د التقديرات على آراء الخبراءتعتم )COD(طلب األآسجين الكيميائي /ومياه نفايات الوحدة) W(مياه النفايات /وإنتاج الوحدة

6 الجدول 10-
 الصناعية النفایات لمياه التيقن لعدم االفتراضية النطاقات

قن  نطاق عدم التي الباراميتر

 معامل االنبعاث

 (Bo)أقصى سعة إلنتاج الميثان  %  ±30 

مع الوضع في االعتبار يجب تحديد نطاق عدم التيقن بواسطة آراء الخبراء، (MCF) معامل تصحيح الميثان  
 .1 و0أن هذا آسر وال يمكن أن تكون درجات  عدم التيقن خارج نطاق 

 بيانات األنشطة

استخدم آراء الخبراء فيما يتعلق مصدر جودة البيانات لتعيين نطاق )P(اإلنتاج الصناعي  % ±25
 .عدم تيقن أآثر دقة

 )W(مياه النفايات /إنتاج وحدة

 

مياه نفايات /طلب األآسجين الكيميائي
 )COD(الوحدة 

لبيانات بدرجة عالية من عدم التيقن حيث ربما يستخدم يمكن أن تتسم هذه ا
نفس القطاع إجراءات مختلفة للتعامل مع النفايات في مصانع مختلفة وفي 

 بدرجة (W•COD)من المتوقع أن يتسم منتج الباراميترات  .بلدان مختلفة
يمكن  إرجاع قيمة عدم التيقن مباشرة على آجم طلب  .أقل من عدم التيقن

أي معامل % (100+ و % 50-القيمة المقترحة  .طن منتج/ميائيأآسجين آي
2.( 

 ).هذا القسم مؤلفو ومحررو(مجموعة من الخبراء راء آ :المصدر
 

  والتوثيق واإلبالغ واالستيفاء الجودة مراقبة/الجودة ضمان 6-2-3-6
مراقبة /، ضمان الجودة1، المجلد 6ت مراقبة الجودة والقيام بإجراءات ضمان الجودة آما ورد في الفصل  إجراء فحوصاالممارسة السليمةمن 

 .مراقبة الجودة/فيما يلي بعض إجراءات ضمان الجودة. الجودة  والتحقق

 من المثال، لسبي على (الثانوية البيانات مجموعات الحصر على القائمون يراجع ربما الصناعية، النفايات لمياه بالنسبة •

 لتقدير استخدامها يتم والتي ،)الصناعية االتحادات أو النفايات مياه معالجة اتحادات أو التنظيمية الهيئات أو الوطنية اإلحصائيات

 هذه وفي الصناعية، المكبات على دورية مراقبة البلدان بعض تمارسربما  .الصناعي الكيميائي األآسجين طلب نفايات خارج وتصنيف
 .الصناعة أساس على النفايات مياه خصائص إلعداد الجودة ضمان/الجودة لمراقبة هامة بروتوآوالت بالفعل هناك تكون ربما االتالح

بالنسبة لمياه النفايات الصناعية، يجب أن يراجع القائمون على الحصر قيم معامل تصحيح الميثان مع القيم التي تم الحصول عليها من قوائم  •
 . األخرى التي تتسم بخصائص مياه نفايات مشابهةالحصر الوطنية

يجب أن يراجع القائمون على الحصر البيانات الخاصة بالمنشأة حول استعادة الميثان لضمان أنه قد تم اإلبالغ عنها وفًقا لمعايير القياسات  •
 .1 جمع البيانات، في الفصل مقتربات، 2الواردة في الفصل 

ن للتأآد من أن الكربون الموجود في استعادة الميثان أقل من الكربون الموجود في طلب األآسجين الحيوي يجب استخدام فحص توازن الكربو •
 . الكيميائي الداخل إلى المنشأة التي تبلغ عن استعادة الميثان-

مطبقة على األراضي في حالة اإلبالغ عن إزالة الخبث في قائمة حصر مياه النفايات، يجب فحص درجة االتساق مع تقديرات الخبث ال •
 .الزراعية والخبث الذي تم ترميده والخبث المترسب في موقع التخلص من النفايات الصلبة

بالنسبة للبلدان التي تستخدم باراميترات خاصة بالبلد أو أساليب مستويات أعلى، يجب أن يفحص القائمون على الحصر التقديرات الوطنية مع  •
  .ات واألسلوب االفتراضي للهيئةاالنبعاثات باستخدام الباراميتر
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  النفايات: 5المجلد 

  االستيفاء

في  .يعتمد استيفاء تقدير االنبعاثات الناجمة عن مياه النفايات الصناعية على التصنيف الدقيق للقطاعات الصناعية  التي تنتج مياه النفايات العضوية
 النفايات العضوية، لذا يجب أن يضمن القائمون على الحصر   قطاعات صناعية تقريًبا مسؤولة عن أغلبية حجم مياه4 إلى 3معظم البلدان، تكون 
يجب أن يعمل القائمون على الحصر دورًيا على إعادة مسح المصادر الصناعية، السيما في حالة نمو إحدى الصناعات بشكل  .تغطية هذه القطاعات

 .سريع

 الصناعية النفايات مياه عن الناجمة االنبعاثات تناول يجبآما  .فقط الموقع في معالجتها تتم التي النفايات مياه الفئة هذه تغطي أن يجب
 .المنزلية النفايات مياه في تضمينها يتم وأن المنزلية المجارير أنظمة إلى المطلقة

ة النفايات يشكل ذلك آمي .ربما يتم ترميد بعض الخبث الناجم عن معالجة مياه النفايات أو يتم ترسيبه في مكبات أرضية أو في أراض زراعية
 : أن يكون هناك اتساق بين القطاعاتالممارسة السليمة من .العضوية التي يتم طرحها من الكربون القابل للتحلل عضوًيا في مياه النفايات المتوفر

التخلص منه في المكبات يجب أن تكون آمية الخبث التي تتم إزالتها من الكربون القابل للتحلل عضوًيا في مياه النفايات مساوية للخبث الذي يتم 
  .األرضية، والمطبقة على األراضي الزراعية أو المترمدة أو المعالجة في مكان آخر

 اإلبالغ والتوثيق

وردت أوراق العمل في نهاية هذا  . توثيق  واإلبالغ عن ملخص لألساليب المستخدمة وبيانات األنشطة ومعامالت االنبعاثالممارسة السليمةمن 
أو معامالت انبعاث، يجب أن يتضمن اإلبالغ وأن يتم توثيق أسباب االختيار، عالوة على مراجع /الة استخدام أساليب خاصة بالبلد وفي ح .المجلد

ء القياسات واألدبيات وآراء الخبرا(التي تم الحصول عليها ) القياسات واألدبيات وآراء الخبراء وما إلى ذلك(آيفية استخدام البيانات الخاصة بالبلد 
 ). وما إلى ذلك

في حالة ترميد الخبث أو وضعه في مكبات أرضية أو توزيعه على األراضي الزراعية، يجب اإلبالغ عن آميات الخبث واالنبعاثات المرتبطة بها 
  .في ترميد مياه النفايات أو مواقع التخلص من النفايات الصلبة أو الفئات الزراعية على التوالي

يجب أن تكون  .ستعادة الميثان لمعالجة مياه النفايات الصناعية، يجب توثيق ذلك لإلشعال واستعادة الطاقة بشكل منفصلفي حالة توفر بيانات ا
معالجة الميثان المستعاد وآيفية اإلبالغ عن االنبعاثات الناجمة عن اإلشعال هي نفس الخطوط التوجيهية المستخدمة لمياه النفايات المنزلية في القسم 

6-2-2-6.  

 . التوثيق واألرشفة واإلبالغ11-6، القسم 6، الفصل 1يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول اإلبالغ والتوثيق في المجلد 

 انبعاثات أآسيد النيتروز من مياه النفایات 6-3

 موضوعات منهجية 6-3-1

 األسلوب اختيار 6-3-1-1
عالجة أو من االنبعاثات غير المباشرة من مياه النفايات بعد التخلص من يمكن أن تحدث انبعاثات أآسيد النيتروز آانبعاثات مباشرة من مصانع الم

يمكن اعتبار االنبعاثات المباشرة من عمليتي النترتة أو إزالة النترتة في مصانع معالجة مياه  .التدفقات في مجاري المياه أو البحيرات أو البحر
نموذجًيا، تكون هذه االنبعاثات أصغر آثيًرا من  . لتقدير هذه االنبعاثات1-6النفايات آمصدر صغير، وقد وردت خطوط توجيهية في المربع 

االنبعاثات الناجمة عن التدفقات وربما تهتم بها البلدان التي يوجد بها مصانع مرآزية متقدمة لمعالجة مياه النفايات مع خطوات عمليتي النترتة وإزلة 
 .النترتة

 تقدير انبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن تدفقات مياه النفايات المنزلية باستخدام األسلوب الوارد سة السليمةالممارال توجد مستويات أعلى، لذا فمن 
يجب تقدير االنبعاثات المباشرة فقط في البلدات التي توجد بها مصانع مرآزية متقدمة لمعالجة مياه النفايات مع  .اتهنا، ولم ترد أية شجرة قرار

 .ترتة وإزالة النترتةخطوات عمليتي الن

وتشبه  .ووفًقا لذلك، يتناول هذا القسم انبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة الناجمة عن تدفق معالجة مياه النفايات التي يتم آبها في بيئات مائية
، في 2-2-11، القسم 4شروحة في المجلد منهجية تقدير االنبعاثات الناجمة عن التدفق منهجية تقدير انبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة الم

فيما يلي المعادلة العامة  .واليوريا الجير استعماالت من الكربون أآسيد ثاني وانبعاثات المدارة، األراضي من النيتروز أآسيد ، انبعاثات11الفصل 
 :البسيطة

 7-6 المعادلة
 النفایات مياه تدفق من النيتروز أآسيد انبعاثات

28/44••= EFFLUENTEFFLUENT2 EFNEmissionsON 

  :حيث

N2O emissions   =  سنة/انبعاثات أآسيد النيتروز في سنة الحصر، آجم أآسيد النيتروز 

N EFFLUENT  =   سنة/النيتروجين في التدفق المفرغ إلى بيئات مائية، آجم نيتروجين  
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EFEFFLUENT     =   آجم /نيتروجين-ايات، آجم أآسيد النيتروزمعامل انبعاث النبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن الكب في مياه النف
    نيتروجين

 44\28معامل  .آجم نيتروز/نيتروجين-هو تحويل آجم أآسيد النيتروز

 االنبعاث معامالت اختيار 6-3-1-2
آجم ) 0.25-0.0005 (0.005يبلغ معامل االنبعاث االفتراضي للهيئة النبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن تدفق نيتروجين مياه النفايات المنزلية 

ويعتمد معامل االنبعاث هذا على البيانات الميدانية المحدودة وعلى افتراضات معينة تخص حدوث عمليتي النترتة . آجم نيتروجين/نيتروجين-نيتروز
ني هو أن إنتاج أآسيد واالفتراض الثا .واالفتراض األول هو أن آل النيتروجين يتم آبه في التدفق .وإزالة النترتة في األنهار ومصبات األنهار

، المربع 4انظر المجلد ( .النيتروز في األنهار ومصبات األنهار يرتبط مباشرة بعمليتي النترتة وإزالة النترتة، وبذلك يتم آب النيتروجين في النهر
 الجير استعماالت من الكربون أآسيد ثاني وانبعاثات المدارة، األراضي من النيتروز أآسيد ، انبعاثات11 في الفصل 2-2-11 من القسم 11-3

 ).اواليوري

 األنشطة بيانات اختيار 6-3-1-3
بيانات األنشطة المطلوبة لتقدير انبعاثات أآسيد النيتروز هي محتوى النيتروجين في تدفق مياه النفايات والتعداد السكاني للبلد والمتوسط السنوي 

الذي يمكن الحصول عليها من منظمة األغذية ) االستهالك(لفرد من معدل السحب يتكون إنتاج البروتين ل ).سنة/شخص/آجم(لتوليد البروتين للفرد 
والبروتين الزراعي " غير المستهلك"، مضاعًفا في معامالت لحساب البروتين اإلضافي )2004، (FAO)والزراعة  األغذية منظمة(والزراعة 

على سبيل المثال، نتيجة الستخدام عمليات التخلص من البقايا في (لمستهلكة األغذية غير ا) مخلفات(وربما يتم تصريف  .المفرغ في نظام المجارير
بالنسبة للبلدان المتقدمة التي تستخدم عمليات  .، وأيًضا من المتوقع أن مياه الحمامات والغسيل تساهم في أحمال النيتروجين)بعض البلدان المتقدمة

، في حين يبلغ بالنسبة للبدان النامية 1.4 غير المستهلك المفرغ في مسارات مياه النفايات يبلغ التخلص من البقايا، فإن القيمة االفتراضية للبروتين
على سبيل المثال من المجازر ومحالت (وربما تحتوي مياه نفايات المصادر الصناعية أو التجارية التي يتم آبها في المجارير على البروتين  .1.1
 :فيما يلي معادلة تقدير إجمالي النيتروجين في التدفق .1.25الكسر هي والقيمة االفتراضية لهذا  ).البقالة

 

 8-6 المعادلة
 التدفق في النيتروجين إجمالي

( ) SLUDGECOMINDCONNONNPREFFLUENT NFFFProteinPN −••••= −− 

 :حيث

NEFFLUENT  =  سنة/اإلجمالي السنوي لكمية النيتروجين في تدفق مياه النفايات، آجم نيتروجين 

P =  التعداد السكاني البشري 

Protein =  سنة/شخص/االستهالك السنوي للبروتين لكل فرد، آجم 

FNPR =   آجم بروتين/، آجم نيتروجين0.16= آسر النيتروجين في البروتين، االفتراضي   

FNON-CON =  معامل البروتين غير المستهلك المضاف إلى مياه النفايات  

FIND-COM =  نظام المجاريرمعامل البروتين الصناعي والتجاري الذي يتم آبه في   

NSLUDGE  =   سنة/، آجم نيتروجين)صفر=االفتراضي(النيتروجين المزال مع الخبث 
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  النفايات: 5المجلد 

 1-6 المربع
  النفایات مياه لمعالجة المتقدمة المرآزیة المصانع انبعاثات  - الفرعية الفئة

ت أصغر من انبعاثات التدفق، وربما تهتم بها فقط البلدان نموذجًيا، تكون انبعاثات المصانع المرآزية المتقدمة لمعالجة مياه النفايا
ويبلغ معامل االنبعاث الكلي  .التي توجد بها مصانع مرآزية متقدمة لمعالجة مياه النفايات تستخدم خطوات النترتة وإزالة النترتة

 تم تحديد معامل االنبعاث هذا خالل وقد .سنة/شخص/ جم أآسيد نيتروز3.2لتقدير انبعاثات أآسيد النيتروز من مثل هذه المصانع 
تم الحصول  ).1995، آخرونزيبيل و(االختبارات الميدانية في مصنع معالجة مياه النفايات المنزلية في شمال الواليات المتحدة 

وتين غير وقد تم تضمين هذه المياه بالفعل في البر .على بيانات االنبعاث من المصنع الذي تلقى مياه النفايات المنزلية فقط
ال تتوفر أي معامالت انبعاث أخرى خاصة  .المستهلك، لكنها ال تتضمن أي مياه نفايات تجارية وصناعية تم آبها بشكل مشترك

 :يتم حساب انبعاثات أآسيد النيتروز  من العمليات المرآزية لمعالجة مياه النفايات آما يلي .بالبلد

 

 

 

 

 

 

PLANTCOMINDPLANTPLANTS2 EFFTPON •••= − 

 

 :حيث

N2OPLANTS =  سنة/ أآسيد النيتروز في سنة الحصر، آجم أآسيد النيتروزإجمالي انبعاثات 

P =  التعداد السكاني البشري 

TPLANT =  ت، ادرجة استخدام المصانع المرآزية الحديثة لمعالجة مياه النفاي% 

FIND-COMM =   1.25= االفتراضي (آسر البروتين التجاري والصناعي الذي تم آبه بشكل مشترك،  

 )ءالخبراراء آو) 2003( البيانات الموجودة في ميتكالف وإيدي اعتماًدا على    

EFPLANT =   ،سنة/شخص/جم أآسيد نيتروز 3.2معامل االنبعاث 

عندما تختار إحدى البلدان تضمين انبعاثات أآسيد النيتروز من المصانع، يجب إعادة حساب آمية النيتروجين المرتبطة  :مالحظة
  .NEFFLUENTا من  وطرحه(NWWT)بهذه االنبعاثات 

 .، باستخدام األوزان الجزيئية44\28في  N2OPLANTS ضربب NWWTيمكن حساب 
 

 

 اتساق المتسلسلة الزمنية 6-3-2
يجب معالجة إزالة الخبث  .إذا ما قررت البلد تضمين االنبعاثات الناجمة عن المصنع في التقدير، يجب أن يتم هذا التغيير في آل المتسلسلة الزمنية

  .كل متسق في آل سنوات المتسلسلة الزمنيةالمحتمل بش

 عدم التيقن 6-3-3
والبيانات الميدانية غير الكافية الحالية  .ترتبط درجات عدم التيقن الكبرى بمعامل االنبعاث االفتراضي للهيئة ألآسيد النيتروز الناجم عن التدفق

يشتمل  .صانع يتسم بعدم التيقن، نظًرا ألنه يعتمد على اختيار ميدان واحدأيًضا فإن معامل انبعاث أآسيد النيتروز للم .موجودة لتحسين هذا المعامل
 . التالي على نطاقات عدم التيقن اعتماًدا على آراء الخبراء11-6الجدول 
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 11-6 الجدول
 النيتروز أآسيد لمنهجية االفتراضية البيانات

 النطاق  التعریف القيمة االفتراضية
   معامل االنبعاث

EFEFFLUENT  ،آجم/نيتروجين-آجم أآسيد نيتروز(معامل االنبعاث-
   0.25 – 0.0005     0.005 )نيتروجين

EFPLANTS 3.2 2 – 8  )سنة/شخص/جم أآسيد نيتروز(معامل االنبعاث،  
   بيانات األنشطة

P 10±  التعداد السكاني في البلد خاص بالبلد%  
Protein 10±  استهالك البروتين السنوي لكل فرد خاص بالبلد%  

FNPR  آسر النيتروجين في البروتين 
0.17 – 0.15  0.16(  )آجم بروتين/آجم نيتروجين  

Tplant 20±  درجة الستخدام للمصانع الكبيرة لمعالجة مياه النفايات خاص بالبلد%  

FNON-CON 

 للبلدان التي ال تتوفر بها 1.1
ل التخلص من بيانات حو

 الفضالت،
 للبلدان ا معامل ضبط البروتين غير المستهلك  1.5 – 1.0 لتي تتوفر بها1.4

بيانات حول التخلص من 
 الفضالت،

معامل يسمح بالكب المشترك للنيتروجين الصناعي في 
بالنسبة للبلدان التي توجد بها مصانع آبيرة  .المجارير

 FIND-COM  .لألسماك، ربما يكون هذا المعامل أعلى

 .ء الخبراءيوصى باالستعانة بآرا

1.25 1.0 – 1.5  

 

 مراقبة الجودة واالستيفاء واإلبالغ والتوثيق/ضمان الجودة 6-3-4
يوصى بالحصول على نصيحة الخبراء عند تقدير مالءمة المعامالت االفتراضية  .يستعين هذا األسلوب بالعديد من الباراميترات االفتراضية

  .المقترحة

 االستيفاء

ة الخبث، فإن منهجية تقدير االنبعاثات الناجمة عن التدفق تعتمد على التعداد السكاني وعلى افتراض أن آل النيتروجين إال في حالة توفر بيانات إزال
 .المرتبط باالستهالك واالستخدام المنزلي، باإلضافة إلى النيتروجين الناجم عن مياه النفايات الصناعية المكبة، سيدخل في النهاية المجرى المائي

 .ن اعتبار هذا التقدير بأنه تقدير متحفظ ويغطي المصدر الكامل المرتبط باستخدام مياه النفايات المنزليةولذلك، يمك

ال تشتمل المنهجية على انبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن المصادر الصناعية، باستثناء مياه النفايات الصناعية التي يتم آبها مع مياه النفايات 
ت أآسيد النيتروز الناجمة عن مصادر صناعية آبيرة مقارنة باالنبعاثات الناجمة عن مياه اومن المعتمد أن انبعاث .مجاريرالمنزلية في نظام ال

 .النفايات المنزلية

 الحصر في حالة وجود هذه البيانات، يوصى بأن تكون متاحة لفرق قائمة .يجمع عدد قليل من البلدان البيانات المعنية بتناول خبث مياه النفايات
 .المعنية

معامل االنبعاث المستخدم النبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن التدفق هو نفسه معامل االنبعاث المستخدم في تقدير انبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة 
  .عن قطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى

 اإلبالغ والتوثيق

وردت أوراق العمل في نهاية هذا  .الغ عن ملخص لألساليب المستخدمة وبيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث توثيق  واإلبالممارسة السليمةمن 
أو معامالت انبعاث، يجب أن يتضمن اإلبالغ وأن يتم توثيق أسباب االختيار، عالوة على مراجع /في حالة استخدام أساليب خاصة بالبلد و .المجلد

القياسات واألدبيات وآراء الخبراء (التي تم الحصول عليها ) القياسات واألدبيات وآراء الخبراء وما إلى ذلك( بالبلد آيفية استخدام البيانات الخاصة
   ). وما إلى ذلك

في حالة ترميد الخبث أو وضعه في مكبات أرضية أو توزيعه على األراضي الزراعية، يجب اإلبالغ عن آميات الخبث في ترميد مياه النفايات أو 
  .واقع التخلص من النفايات الصلبة أو الفئات الزراعية على التواليم

  . التوثيق واألرشفة واإلبالغ11-6، القسم 6، الفصل 1يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول اإلبالغ والتوثيق في المجلد 
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