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 الرئيسان المشارآان الجتماع الخبراء بشأن االنبعاثات الناتجة عن النفايات
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 محرر المراجعة
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 )فنلندا(و ريتا بيباتي ) الهند(بيد . د.أ

 مؤلفا ورقة الخلفية

 )فنلندا(و ريتا بيباتي ) النرويج(فروالند ينسن . يينس إ
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 آارمن  ؛)النمسا(؛ غيرد ماوشيتز    )البرازيل(؛ أزوالدو لوآون    )النرويج(؛ تور آليفيلغارد    )الواليات المتحدة األمريكية  (آار  

؛ )هولندا(؛ هانز أونك     )ةالواليات المتحدة األمريكي  (؛ مايكل موندشاين     )المملكة المتحدة (؛ مارتن ميلتون     )البرازيل(ميداليا  

) تايالند(؛ سيرنتورنثب توبرايون    )البرازيل(؛ إيغل نوفايس تييخيرا      )بولندا(؛ آاترزينا ستيشكو    )سلوفينيا(بوستيان باراديز   

 ).آازاخستان(فا و إرينا ياسرآيبو

 فريق الخبراء المعني بانبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز من معالجة مياه مخلفات 

 الرئيسان المشارآان

 )المغرب(وفوزي سنحاجي ) هولندا(ميكيل دورن 

 مؤلف ورقة الخلفية

 )المملكة المتحدة(جون هوبسون 
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 النفايات  ٥

 ات الصلبةانبعاثات غاز الميثان من مكبات النفاي ١-٥

 المسائل المنهجية ١-١-٥

وتتحلل النفايات   .    ينطلق غاز الميثان أثناء التحلل الالهوائي للنفايات العضوية التي ُتلَقى في مكبات النفايات الصلبة                               

 .  العضوية بمعدل متناقص وتستغرق سنوات آثيرة آي تتحلل تماما

 اختيار الطريقة ١-١-١-٥

  بشأن القوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري                   ١٩٩٦ المعدلة لعام        الخطوط التوجيهية للهيئة      تبين

طريقتين لتقدير انبعاثات غاز الميثان المنطلقة من مكبات النفايات الصلبة، وهما الطريقة                            )الخطوط التوجيهية للهيئة    (

طريقة   والفرق الرئيسي بين الطريقتين هو أن        ).٢المستوى  (وطريقة االنحالل من الرتبة األولى       )  ١المستوى  (االفتراضية  

االنحالل من الرتبة األولى تعطي صورة لالنبعاثات تتعلق بعنصر الزمن، وهي صورة تعبر بشكل أفضل عن النمط                                    

الحقيقي لعملية التحلل مع مرور الوقت،  في حين أن الطريقة االفتراضية تستند إلى افتراض أن آل غاز الميثان المحتمل                            

وتعطي الطريقة االفتراضية تقديرا سنويا معقوال لالنبعاثات الفعلية إذا          .    في السنة التي يتم فيها التخلص من النفايات        ينطلق  

على أنه إن آان    .    آان مقدار وترآيب النفايات المتخلص منها ثابتا أو بطئ التغير على مدى فترة زمنية تمتد إلى عدة عقود                    

ي مكبات النفايات الصلبة سريع التغير مع مرور الوقت فلن توفر الطريقة االفتراضية                        مقدار وترآيب النفايات الملقاة ف        

ومثال ذلك أنه في حالة تخفيض مقدار الكربون المتخلص منه في مواقع النفايات الصلبة                 .     اتجاها دقيقا  الهيئةالمقترحة من   

 .ما تبالغ في تقدير قيمة التخفيضاتفإن الطريقة االفتراضية تعطي تقديرًا لالنبعاثات أقل من الواقع، بين

شجرة الخيار    (١-٥وتبين شجرة القرارات في الشكل         .    على الظروف الوطنية     الممارسة السليمة ويتوقف اختيار طريقة      

استعمال طريقة    الممارسة السليمة ومن  .    عملية االختيار بين الطرق     )  النبعاثات غاز الميثان من مكبات النفايات الصلبة           

ويتطلب استخدام هذه الطريقة بيانات       .       من الرتبة األولى، إن أمكن، ألنها تعبر بشكل أدق عن اتجاه االنبعاثات                  االنحالل

الممارسة ومن  .      عن آميات النفايات الحالية والسابقة وترآيبها والممارسات المتبعة في التخلص منها على مدى عدة عقود                
انظر الفصل السابع       (فئة المصادر رئيسية      تتوافر هذه البيانات، عندما تكون               تقدير البيانات التاريخية،  إن لم            السليمة

 .  أو إذا طرأت تغييرات آبيرة على ممارسات معالجة النفايات") االختيار المنهجي وإعادة الحساب"المعنون 

مطلوبة لتطبيق طريقة االنحالل     قيما أو طرقا افتراضية لتقدير بعض المعالم الرئيسية ال          الخطوط التوجيهية للهيئة     وال توفر   

وتعتمد هذه البيانات بشدة على الظروف الخاصة بكل بلد وال تتوافر حاليا بيانات آافية لتحديد قيم أو                           .    من الرتبة األولى   

وتشجَّع وآاالت الحصر على الحصول على البيانات من البحوث الوطنية أو                        .    طرق افتراضية يمكن االعتماد عليها         

يث إن عدم قدرة وآاالت الحصر على استخدام طريقة االنحالل من الرتبة األولى، في الحاالت التي تشير فيها                      اإلقليمية، ح 

وينبغي لوآاالت الحصر التي تختار .  إلى خالف ذلك، تقلل من إمكانية المقارنة بين قوائم الحصر الوطنية        الممارسة السليمة 

أن تبرر هذا االختيار استنادا إلى ما تقدمه من دقة مكافئة أو                    ة للهيئة    الخطوط التوجيهي طريقة خالف الطرق المبينة في          

 . متزايدة ومن االستيفاء في تقديرات االنبعاثات
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 اختيار معامالت االنبعاث وبيانات األنشطة ٢-١-١-٥

فريد الذي تتسم به      بيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث معا نظرا للطابع ال               الختيار  الممارسات السليمة يتناول هذا القسم      

 .طرق تقدير مستويات االنبعاثات

 ٢ المستوى -طريقة االنحالل من الرتبة األولى

طريقة االنحالل من الدرجة األولى      )   من الدليل المرجعي    ١١-٦ إلى   ١٠-٦الصفحتان    (للهيئة  الخطوط التوجيهية تعرض  

نبعاثات المنطلقة من موقع واحد من أماآن طمر النفايات          وتستخدم المعادلة األولى  لتقدير مستويات اال       .    في ثالث معادالت  

وأما المعادلة الثانية التي تناسب التقديرات الوطنية واإلقليمية فإنها تحسب االنبعاثات               .    أو ربما من مجموعة مواقع محددة       

ادلة الثالثة إلى تقدير       وترمي المع  .    الناتجة عن آل النفايات الصلبة الملقاة في مكبات النفايات الصلبة في سنة واحدة                            

 .االنبعاثات السنوية الجارية الناتجة عن التخلص من النفايات في السنة الجارية والسنوات السابقة
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 شجرة قرارات النبعاثات غاز الميثان  من مكبات النفايات الصلبة  ١-٥الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  أدناه ٢-٥ أو المعادلة    ١-٥ولى سواء وبشكل متكافيء باستخدام المعادلة        ويمكن التعبير عن طريقة االنحالل من الرتبة األ         

 من  ١٠انظر صفحة    ( إلى مشتق المعادلة العامة المستخدمة في طريقة االنحالل من الرتبة األولى                      ١-٥وتستند المعادلة    

الذي يصحح الحقيقة    "  التسويةمل  معا" التي تمثل      t-x بالقيمة    tمع إبدال    )  الخطوط التوجيهية للهيئة   الدليل المرجعي في      

 . المتمثلة في أن تقييم سنة بمفردها يعد تقديرا زمنيا متقطعا وليس باألحرى تقديرا زمنيا متصال

 ١-٥ المعادلة 

CH4 generated in year t (Gg/yr)  =  ∑x [(A  •  k  •  MSWT (x)  •  MSWF (x)  •  L0(x)) 

        •  e
–k(t – x)

] 

for x = initial year to t 

  في السنة األولىx=tوحيث ) سنة/جيغا غرام (tالميثان المتولد في سنة 

 :حيث

t = سنة الحصر 

 

 ١اإلطار 
 ال

 ٢اإلطار 

ال

نعم

 هل يمكن الحصول
على البيانات المتعلقة بأنشطة 
التخلص من النفايات في سنة 

 الحصر الجارية؟

تستخدم القيم االفتراضية 
 أو الطرق الهيئةالمحددة من 

الفردية أو غيرها من الطرق 
 لتقدير بيانات األنشطة

تقدر انبعاثات غاز الميثان
 الهيئةباستخدام طريقة 

 االفتراضية 

 هل تتوافر البيانات
  المتعلقة 

بأنشطة التخلص من النفايات في 
 ة؟السنوات السابق

 فئة مصادر هل هذه 
 ؟رئيسية

 )١ملحوظة (

تقدر انبعاثات غاز الميثان
باستخدام طريقة االنحالل 

 من الرتبة األولى

يتم الحصول على البيانات 
تعلقة بالتغيرات الم

التاريخية في التخلص من 
النفايات الصلبة أو تقدر هذه

 البيانات

 نعم

 ال

 نعم

عاثات غازات هي تلك الفئة التي تحظى بأولوية في نظام  الحصر الوطني ألن تقديرها يؤثر بشدة على مجموع  الحصر الذي يجريه البلد النب                            فئة المصادر الرئيسية  :  ١ملحوظة  

من الفصل السابع"  تحديد فئات المصادر الرئيسية الوطنية       " المعنون    ٢-٧أنظر القسم    (الدفيئة المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما                        

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"المعنون 
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x = السنوات التي ينبغي إضافة مدخالت البيانات المتعلقة بها 

A = (1 – e–k) / k؛ معامل التسوية لتصحيح الجمع  

k =  سنة/١(ثابت معدل توليد غاز الميثان( 

MSWT (x) = المتكونة في السنة البلدية جموع النفايات الصلبة مx) سنة/جيغا غرام( 

MSWF (x) =  الملقاة في مكبات النفايات الصلبة في السنة البلدية جزء النفايات الصلبةx 

L0 (x) = إمكانية توليد غاز الميثان وهو 

[MCF (x) • DOC (x) • DOCF • F • 16 / 12 (Gg CH4/Gg waste)] 

MCF (x) =  معامل تصحيح غاز الميثان في السنةx) آسر( 

DOC (x) =  الكربون العضوي القابل للتحلل في السنةx) جيغا غرام من النفايات/جيغا غرام من الكربون) (آسر( 

DOCF  =الجزء المتباين من الكربون العضوي القابل للتحلل 

F  = اتالجزء بحسب الحجم من غاز الميثان في غاز أماآن طمر النفاي 

 التحول من الكربون إلى الميثان= 12 / 16

 )x(ويجمع ما يتم الحصول عليه من نتائج لكل السنوات 

٢-٥المعادلة   

CH4 emitted in year t (Gg/yr)  = [CH4 generated in year t  –  R(t)]  •  (1  –  OX)  

 t -[R(t)   • (OX  – 1 )الميثان المتولد في سنة [= tالميثان المنبعث في سنة 

 :حيث

R(t) =  الميثان المستخلص في سنة الحصرt) سنة/جيغا غرام( 

OX =  آسر(معامل األآسدة( 

ثان              ه يجب طرح غاز المي  من المقدار المتولد قبل تطبيق معامل األآسدة ألن غاز أماآن طمر      R(t)المستخلص   ويالحظ أن

ذي يتعرض لألآسدة في الطب               يد ال ر المستجمع هو الوح نفايات غي نفايات     ال ان طمر ال يا من مك  وإضافة إلى ذلك، .  قة العل

وزن               ثان حسب ال يد غاز المي ية تول ر عن وحدة  إمكان يغا غرام من الميثان   (ينبغي التعبي وليس ) جيغا غرام من النفايات/ج

ر مكعب   (حسب الحجم      نفايات      /مت يغا غرام من ال ا هو مدون حاليا في  ) م يق التوافق وذلك لتحق الخطوط التوجيهية للهيئةآم

 . بين  نتائج الطريقة االفتراضية وبين طريقة االنحالل من الرتبة األولى



                      النفايات  ٥الفصل 

 

 

 راري ودرجة عدم التيقن في تقديراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الح                                    ٩-٥  

ثان  يد المي دل تول ت مع رتبط ثاب ربون   kوي تغرقه الك ذي يس زمن ال ى بال رتبة األول ن ال ريقة االنحالل م ي ط ر ف ذي يظه  ال

ته األ                       ى نصف آتل نفايات في االنحالل إل تحلل الموجود في ال ل لل على النحو  ) t1/2أو  " العمر النصفي ("ولية  العضوي القاب

 :التالي

  k = ln2 / t1/2  = ٢(لوغاريثم طبيعي/ (  t1/2 

يانات عن ممارسات توليد ومعالجة النفايات                   ى ب رتبة األول تطلب طريقة االنحالل من ال ومن الضروري عادة في قوائم    .  وت

يانات عن      ية إدراج ب آما تنبغي .  ية للوصول إلى نتيجة تتسم بقدر مقبول من الدقة من األعمار النصف٥ إلى ٣الحصر الوطن

نفايات                  ى ممارسات معالجة ال ي تطرأ عل رات الت راعاة التغي ثل تغطية   (م نفايات، وتحسين الصرف،           / م اآن طمر ال سد أم

 .ريخيةعند تجميع البيانات التا) وضغط  النفايات، ومنع التخلص من النفايات الخطرة في مكبات النفايات الصلبة

يمة     تحدد ق نفايات الصلبة بعدد آبير من العوامل المقترنة بترآيب النفايات         kوت بات ال يد من مك ع وح ى أي موق  المنطبقة عل

ع    والقياسات المأخوذة من مكبات النفايات الصلبة في الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وهولندا   .  وظروف الموق

يم  دعم ق راوح ب kت ي تت نويا ٠٫٢ و٠٫٠٣ين  الت وم، ( س ك وب دالت  ).  ١٩٩٥أون رع المع رن أس ر ٠٫٢ = k(وتقت  أو العم

ذي يساوي نحو          ثل فضالت األغذية               )  سنوات  ٣النصفي ال تحلل، م واد السريعة ال رطوبة والم اع ال وتقترن .  بظروف ارتف

أ        روف الجفاف في الموقع والنفايات     بظ)  عاما ٢٣ أو العمر النصفي الذي يساوي نحو          ٠٫٠٣ = k(معدالت االنحالل األبط

 k أو استخدام قيمها الخاصة للثابت   kوتشجع وآاالت الحصر على تحديد قيم الثابت        .  البطيئة التحلل، مثل الخشب أو الورق     

ع ، ينبغي لوآاالت الحصر تحديد ترآيب النفايات الملقاة في مكبات النفايات الصلبة مkولتقدير قيم  .  إن آانت متاحة وموثقة    

ع          وقت ودراسة ظروف الموق ع (مرور ال نفايات فإن القيمة المقترحة آقيمة        ).  المواق واع ال يانات عن أن ر أي ب م تتواف إن ل ف

 ).   عاما١٤العمر النصفي الذي يساوي نحو  (٠٫٠٥ هي kافتراضية للثابت 

يانات التاريخية المتعلقة بالتخلص من النفايات وتر                 ر الب وآاالت الحصر تقدي آيبها، مع افتراض تناسبها مع السكان      ويمكن ل

تخلص منها بشكل منظم في المناطق                           تم ال نفايات أو ال ي يها ال ي ال تجمع ف ناطق الحضرية  في الحاالت الت أو مع سكان الم

ريفية  ان لها ما يسوغها، وتقديم تقرير عن األسباب الداعية إلى              .   ال ات أخرى إذا آ وآاالت الحصر استعمال عالق ويمكن ل

 .  تيارهااخ

 ١ المستوى -الطريقة االفتراضية

 :تستند الطريقة االفتراضية إلى المعادلة التالية

٣-٥المعادلة   

CH4 emissions (Gg/yr)  = [(MSWT  •  MSWF  •  L0 ) –  R]  •  (1  –  OX) 

 )سنة/جيغا غرام(انبعاثات الميثان 

 :حيث

MSWT =  سنة/جيغا غرام(المتكونة البلدية مجموع النفايات الصلبة( 

MSWF =  المتخلص منها في مكبات النفايات الصلبةالبلدية جزء النفايات الصلبة 



 ٥     الفصل    النفايات

 

 

 ١٠-٥                   دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها
                                                                                                                                                      

L0 =  إمكانية توليد غاز الميثان[MCF • DOC • DOCF • F • 16 / 12 (Gg CH4/Gg waste)] 

MCF =  آسر(معامل تصحيح الميثان( 

DOC =  البلديةجيغا غرام من النفايات الصلبة /الكربونجيغا غرام من (آسر [الكربون العضوي القابل للتحلل[( 

DOCF   =الجزء المتباين من الكربون العضوي القابل للتحلل 

F = الجزء بحسب الحجم من غاز الميثان في غاز أماآن طمر النفايات 

R =  سنة/جيغا غرام(المستخلص الميثان( 

OX =  آسر(معامل األآسدة( 

 يمكن أن تتغير مع مرور الوقت، تبعا التجاهات التخلص من النفايات والممارسات ويالحظ أن آل المعالم النموذجية  

 . المتعلقة بكل واحد من المعالم النموذجية السالفة الذآرالممارسات السليمةوترد أدناه .  المتبعة في معالجتها

 ).MSWF(صلبة والجزء المرسل منها إلى مكبات النفايات ال) MSWT( البلديةمجموع النفايات الصلبة 

د ال يصف مصطلح         نفايات الصلبة     "ق بلدية   ال تم إلقاؤها في مكبات النفايات الصلبة              " ال ي ي نفايات الت واع ال ة أن وينبغي .  بدق

ناتجة عن آل أنواع النفايات الصلبة، بما في ذلك النفايات الصناعية واألوحال                   بعاثات ال ر مستوى االن وآاالت الحصر تقدي ل

ناتجة    نفايات ال ات            وال دم والمخلف ناء واله ال الب بلدية  عن أعم وقد يتعذر الحصول   .  ، والتي ُتلقى في مكبات النفايات الصلبة      ال

نفايات الصناعية في آثير من البلدان، ولكن ينبغي رغم ذلك بذل الجهود للحصول عليها        يانات عن ال ى ب وتشمل أمثلة .  (عل

نفايات التي يمكن أن تولد غاز الميثان عند التخ          ، والنفايات الناتجة عن    ١الزراعية-لص منها نفايات الصناعات الغذائية    ال

ة األخشاب                   ناتجة عن معالج نفايات ال ر، وال ال المجاري ة أوح ورق ومعالج وقد تتوافر في آثير من البلدان      ).  صناعة ال

ية لمجموع النفايات المتخلص منها        رات وطن  قيام وآاالت الحصر  ويفضل االعتماد على البيانات الوطنية شريطة     .  تقدي

ذي يتم إجراؤه                                وع االستقصاء ال ي يجري استقصاؤها ون ع الت دد المواق ك ع ي ذل ا ف يانات، بم ع الب يق طريقة جم .  بتوث

يانات الوطنية، يمكن لوآاالت الحصر تقدير البيانات باستخدام الفرضيات االفتراضية الواردة        ر الب دم تواف ة ع ي حال وف

ي الجدول      يل المر   ١-٦ف ئة     جعي   ، الدل ية للهي دالت توليد النفايات الصلبة           .   للخطوط التوجيه ذا الجدول مع ويتضمن ه

بلدية    ر من المناطق والبلدان          ال ي آثي نها ف تخلص م وفي حالة عدم وجود أي قيم افتراضية، يمكن لوآاالت الحصر          .  وال

ي ال   ددة  ف يم المح تخدام الق الم باس ذه المع ر ه راء لتقدي ام الخب تعانة بأحك ابهةاالس روف المش مل .  (بلدان ذات الظ وتش

دخل الوطني ونوع                             كانية وال ثافة الس رافية والك يها الظروف الجغ وآالة الحصر النظر ف ن ل ي يمك ة الت عناصر المقارن

 ).وحجم الصناعة

                                                 

 .ينبغي تفادي تكرار حسابها في قطاع الزراعة ١



                      النفايات  ٥الفصل 

 

 

 راري ودرجة عدم التيقن في تقديراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الح                                    ١١-٥  

 ٢)MCF(معامل تصحيح الميثان 

ين من                          دار مع نطلقة من مق ثان الم بعاثات غاز المي ة ان ثان قل نفايات الملقاة في مكبات النفايات        يفسر معامل تصحيح المي  ال

ر المدارة  بالمقارنة مع المواقع المدارة حيث يتحلل جزء أآبر من النفايات بمعزل عن الهواء في الطبقات الفوقية              الصلبة غي

دارة        ر الم ع غي  وينبغي وينطبق معامل تصحيح غاز الميثان المرتبط بإدارة النفايات الصلبة بهذا المجال تحديدا         .  من المواق

ه  يره بأن نفايات"تفس ل تصحيح إلدارة ال نفايات" معام إدارة ال تعلق ب ذلك عن الجانب الم ر ب ين .  ليعب ط ب دم الخل وينبغي ع

الخطوط التوجيهية المشار إليه في " معامل تحول الميثان"المستخدم في هذا السياق وبين " معامل تصحيح الميثان "مصطلح   
 .عاثات الناتجة عن مياه المخلفات ومعالجة روث الحيوانات في صدد الحديث عن االنبللهيئة

 . أدناه١-٥قيما افتراضية لمعامل تصحيح الميثان نورده في الجدول الخطوط التوجيهية للهيئة  وتتضمن 

 ١-٥الجدول 
 تصنيف مكبات النفايات الصلبة ومعامالت تصحيح غاز الميثان

 نوع الموقع القيم االفتراضية لعامل تصحيح غاز الميثان 
 )أ(مدار  ١

 ) أمتار من النفايات٥ ≥(  عميق -غير مدار ٠٫٨
 ) أمتار من النفايات٥< ( سطحي -غير مدار ٠٫٤
 )ب(مواقع غير مصنفة للتخلص من النفايات الصلبة  ٠٫٦

اء النفايات في المواقع المدارة          ) أ( نة إلق تحكم في أمك د من ال توضع محددة ودرجة من التحكم في الكسح أي توجيه النفايات إلى مناطق (الب

 .مواد للتغطية، وعمليات ضغط أو تسوية ميكانيكية للنفايات: وتتضمن هذه المواقع بعض ما يلي) الترسيبي ودرجة من التحكم ضد الحرائق

يمة االفتراضية        ) ب( م الق د ال تالئ رتفع فيها نسبة ا       ٠٫٦ق ي ت ية الت بلدان النام ر المصنفة ال بات غي لمواقع السطحية غير المدارة حيث   للمك

 آعامل لتصحيح ٠٫٤ولذلك تشجعَّ وآاالت الحصر في البلدان النامية على استخدام          .  يحتمل أن يفضي ذلك إلى مبالغة في تقدير االنبعاثات          

 .الميثان ما لم تكن لديهم بيانات موثقة تشير إلى ممارسات في إدارة  أماآن طمر النفايات في بلدانهم

 .الخطوط التوجيهية للهيئةالدليل المرجعي في : رالمصد

 

 (DOC) الكربون العضوي القابل للتحلل

ذي يمكن أن يخضع لعملية تحلل آيمائي حيوي وينبغي التعبير عنه بالجيغا غرام من الكربون لكل                         ربون العضوي ال هو الك

نفايات       يغا غرام من ال باستعمال متوسط مرجح للمحتوى من الكربون في وهو  يستند إلى ترآيب النفايات ويمكن حسابه .  ج

نفايات  يار ال ونات ت تلف مك ي   .  مخ ا ف ية، بصورتها المعروضة به ة التال ئةوالمعادل ية للهي وط التوجيه دار الخط در مق ، تق

 :الكربون العضوي القابل للتحلل باستخدام القيم االفتراضية للمحتوى من الكربون

                                                 

ينجم عن مكبات النفايات الصلبة غير المدارة مشاآل بيئية وصحية خطيرة، مثل حوادث الحرائق واالنفجارات وتلوث الهواء والمياه القريبة                                   ٢

دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس         ومن    الخطوط التوجيهية للهيئة  على أن الغرض من     .    فات واألوبئة وتفشي اآل 
 .ليس سوى معالجة الجوانب المتعلقة بانبعاثات غازات االحتباس الحراري)  تقرير الممارسات السليمة (الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها



 ٥     الفصل    النفايات
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٤-٥المعادلة   

ابل للتحللالكربون العضوي الق  = DOC =  ( 0.4  •  A )  +  ( 0.17  •  B )  +  ( 0.15  •  C )  +  ( 0.3  •  D ) 

 :حيث

A =  المؤلف من الورق والمنسوجاتالبلدية جزء النفايات الصلبة 

B =        نفايات الصلبة بلدية   جزء ال ك من الفضالت            ال ر ذل زهات أو غي ات المنت ات الحدائق أو مخلف المؤلف من مخلف

 ذائية غير العضوية المتعفنةالغ

C =  فضالت الطعامالمؤلف من البلدية جزء النفايات الصلبة 

D =  المؤلف من الخشب أو القشالبلدية جزء النفايات الصلبة 

يم االفتراضية للمحتوى من الكربون في هذه األجزاء من            ى الق  ٣-٦الجدول ( الخطوط التوجيهية للهيئةويمكن الحصول عل

يل ا     ية إن توافرت البيانات               ٣).لمرجعي من الدل يم الوطن ى استخدام الق ويمكن الحصول على هذه القيم الوطنية   .    ويشجَّع عل

ر إجراء دراسات عن تكون النفايات وأخذ عينات من مكبات النفايات الصلبة في البلد                 وفي حالة استخدام القيم الوطنية،     .  عب

ت              يانات االستقصاء ون ر عن ب ومن المهم باإلضافة إلى ذلك أن تستبعد وآاالت الحصر مادة          .  ائج المعاينة ينبغي إعداد تقاري

يمة االفتراضية                         تحلل في حال استخدامها للق ل لل ربون العضوي القاب ابات الك للجزء المتباين من   ) ٠٫٧٧(الخشبين من حس

 .الكربون العضوي القابل للتحلل آما هو مبين أدناه

 (DOCF) ي القابل للتحللالجزء المتباين من الكربون العضو

ر لجزء الكربون المتحلل والمنطلق في نهاية المطاف من مكبات النفايات الصلبة، وهو يشير إلى أن بعض الكربون      هو تقدي

قيمة  الخطوط التوجيهية للهيئة  وتتضمن  .  العضوي ال يتحلل أو أنه يتحلل ببطء شديد عند وضعه في مكبات النفايات الصلبة              

دا تحلل ٠٫٧٧رها افتراضية مق ل لل ربون العضوي القاب زء الك ة   .   لج ي اآلون يات ف ن أدب ر م ا نش راجعة م ى م تنادا إل واس

د تبدو هذه القيمة االفتراضية مبالغ فيها        رة فق وينبغي عدم استعمالها ما لم يستبعد الخشبين من قيمة الكربون العضوي .  األخي

تحلل    ل لل يم التجريبية ال        .  القاب ك أن الق ثال ذل قد استخدمت في هولندا    ) بما فيها آربون الخشبين    (٠٫٦ و ٠٫٥متراوحة بين   وم

وم،     ( بت أنها تحقق تقديرات موثوقة للغاز المتولد والمستخلص في أماآن طمر النفايات في هولندا              ) ١٩٩٥أونك وب آما .  وث

ليمة   أن من     ويمكن استخدام القيم   ).  ن الخشبين بما فيها آربو   (٠٫٦ و ٠٫٥استخدام قيمة افتراضية تتراوح بين        الممارسة الس

ربون العضوي القابل للتحلل أو القيم المأخوذة من بلدان مشابهة في ظروفها، شريطة استنادها إلى بحوث                 ية لجزء الك الوطن

 .موثقة جيدًا

                                                 

 ).١٩٨٧( عن بنجيمر وآروتزن نقال ٣



                      النفايات  ٥الفصل 
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 (F)جزء الميثان في غاز أماآن طمر النفايات 

ي أآ               ثان وثان ه من المي نفايات في معظم اآن طمر ال تألف غاز أم ربون  ي يد الك بلغ جزء الميثان في العادة   .  س  ولكنه ٠٫٥وي

ين        راوح ب بعا لعدة عوامل، منها ترآيب النفايات  ٠٫٦ و٠٫٤يمكن أن يت وقد يقل ).  مثل المواد الكربوهيدراتية والسليلوز(، ت

يمة الفعلية نتيجة لتخفيف الترآيز ا                          نفايات  المستخلص عن الق اآن طمر ال ثان في غاز أم ز المي لمحتمل بسبب الهواء،   ترآي

 .ولذلك فإن القيم  المقدرة بهذه الطريقة لجزء الميثان في الغاز ال تكون تمثيلية بالضرورة

 (RF) استخالص الميثان

ثان هو مقدار الميثان المتولد في مكبات النفايات الصلبة  الذي يتم استخالصه وحرقه باإلشعال أو في  جهاز              استخالص المي

ة    ًا من إجمالي االنبعاثات                    .الستخالص الطاق نطلق  الحق ثان المستخلص والم والقيمة االفتراضية  .    وينبغي عدم طرح المي

اوي صفرا تخلص تس ثان المس دار  .  للمي يق مق راجع لتوث ود م ة وج ي حال يمة االفتراضية إال ف ذه الق ديل ه دم تع وينبغي ع

ثان المستخلص    ستخلص في شكل ميثان وليس آغاز حفر طمر النفايات حيث          وينبغي تقديم تقارير عن مقادير الغاز الم      .  المي

ثان                 ى جزء من المي نفايات ال يحتوى إال عل ر طمر ال   ويعتبر إصدار التقارير المستندة إلى قياس آل الغازات ٤.إن غاز حف

ن     عال م ة واإلش ي الطاق تخدام ف ليمةالمستخلصة لالس ات الس رات غ .  الممارس تخدام تقدي م اس ر المالئ ن غي وثقة وم ر م ي

 .إلمكانيات استخالص غاز أماآن طمر النفايات نظرا لنزوع هذه التقديرات إلى المبالغة في تقدير مقدار االستخالص

 (OX)معامل األآسدة 

بات النفايات الصلبة والذي يتأآسد في التربة أو غيرها من المواد                              بعث من مك ثان المن دار المي ر معامل األآسدة عن مق  يعب

ي تغطي ا   وإذا آان معامل األآسدة يساوي صفرا فإن ذلك معناه عدم حدوث أآسدة، وأما إذا آان معامل األآسدة .   لنفاياتالت

ئذ        ١يساوي    ثان    ١٠٠% فسوف يتأآسد حين تائج األآسدة في أماآن طمر مخلفات المجاري             .   من المي ين الدراسات أن ن وتب

دارة ر الم ة غي بات القمام ي مك نها ف ى م ون أعل ثا.  تك واد  وم ن الم بقة م اة بط ع المغط ي المواق دة ف ل األآس ك أن معام ل ذل

د يختلف بشكل ملموس عنه في المواقع غير المغطاة  أو التي يمكن أن تتسرب منها مقادير آبيرة                      تهوية ق يدة ال السميكة والج

 .  من الميثان من خالل الشقوق في الغطاء

وتشير القياسات الميدانية والمخبرية إلى .   يساوي صفرا  يهية للهيئة الخطوط التوج  ومعامل األآسدة االفتراضي المحدد في           

نطاق تائج واسعة ال نن زيد عن ، ولك ي ت يم الت ية٠٫١ الق وائم الحصر الوطن بة لق دا بالنس رتفعة ج ون م د تك وينبغي أال .    ق

ي أآ                   ثان وثان بعاثات غاز المي دفقات ان زات وت رية لترآي ية والمخب إذ أن هذه .  سيد الكربون مباشرةتستعمل القياسات الميدان

تماثلة والمتجانسة                 ربة الم ثان من طبقات الت ام أآسدة غاز المي رية تحدد بشكل ع ية والمخب تجارب الميدان وال ينتشر في .  ال

تولد من خالل هذه الطبقة المتجانسة               ثان الم ع سوى جزء من غاز المي ويتسرب جزء آخر من خالل الشقوق أو عن .   الواق

ي دون أن يتأآسد       طريق اال   د تفضي النتائج الميدانية والمعملية إلى المبالغة في تقديرات األآسدة في              .  نتشار الجانب ذلك فق ول

 .التربة التي تشكل غطاءا ألماآن طمر النفايات

                                                 

انبعاثات ثاني أآسيد الكربون المتولدة عن احتراق الغاز المستخلص من أماآن طمر النفايات تأتي من أصل حيوي فينبغي عدم إدراجها في                                        ٤

 .المجاميع الوطنية



 ٥     الفصل    النفايات
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بلدان الصناعية التي لديها مواقع مدارة بشكل جيد للتخلص من النفايات الصلبة باستخدام م                     يا معظم ال وم حال عامل أآسدة  وتق

ته    تاحة              ٠٫١قيم ومات الم ى المعل تنادا إل ولة اس يها جودة ممارسات           . ، وهي فرضية معق ل ف ي تق ية الت بلدان النام ا في ال وأم

إن متوسط القيمة يكون أقرب إلى الصفر            نفايات ف  ألماآن طمر النفايات    ٠٫١ويعتبر استخدام معامل أآسدة قيمته      .  معالجة ال

دارة بشكل جيد  مبرراً       أما في الحاالت األخرى، فينبغي إجراء توثيق وإسناد مرجعي واضح عند استخدام معامل أآسدة              . الم

 .ال تساوي قيمته الصفر

 .ومن المهم مراعاة طرح أي آمية ميثان مستخلص من المقدار المتولد قبل تطبيق معامل األآسدة

 االستيفاء ٣-١-١-٥

ى وآاالت الحصر بذل الجهود إلدراج ا          تم عل النبعاثات الناتجة عن مكبات النفايات الصلبة التي تطمر أنواعا أخرى من           يتح

نفايات الصلبة    ر ال نفايات غي بلدية ال ياه     .  ال ناتجة عن معالجة م ات ال بات المخلف نفايات الصناعية ومك ع ال ذه تشمل مواق وه

دم               ناء واله ال الب ناتجة عن أعم نفايات ال بات ال ذلك مك ر وآ ثلما في حال .  المجاري ، البد من تقييم البلدية ة النفايات الصلبة وم

تحلل لتقييم األهمية المحتملة لفئة المصادر الثانوية             ل لل ربون العضوي القاب وقد يصعب الحصول على بيانات عن توليد .  الك

ا قد تكون سرية أو ال تقدم تقارير عنها        نها ألنه تخلص م نفايات الصناعية أو عن ال فايات األخرى وتعتبر عادة مكبات الن.  ال

 . من حيث انبعاثات الميثانالبلدية أقل أهمية من مكبات النفايات الصلبة 

تيفاء ألن طريقة االنحالل من الرتبة األولى والطرق                ًا في وجه االس ة عائق نفايات الصلبة المغلق بات ال ثل مك وينبغي أال تم

ولذلك ينبغي أيضا مراعاة النفايات الموجودة في مواقع        . يااالفتراضية تعتمد على مقادير النفايات التي يتم التخلص منها سنو          

 . طمر النفايات المغلقة

 وضع متسلسلة زمنية متسقة ٤-١-١-٥

تائج      يث الن ن ح بع وم نهج المت يث ال ن ح ريقة االفتراضية م ين الط ى وب رتبة األول ن ال ريقة االنحالل م ين ط روق ب إن الف

ية متسقة              لة زمن توقعة، تقتضي وضع متسلس ين الطرق          (مع الطريقة المستخدمة       الم ط ب فإذا قررت  ).  أي ينبغي عدم الخل

ة الحصر التحول من الطريقة االفتراضية إلى طريقة االنحالل من الرتبة األولى فيتعين عليها حينئذ إعادة حسابات سنة                    وآال

دة           زمنية باستخدام المنهجية الجدي ة ستحتاج     . التأسيس وآامل السلسلة ال ذه الحال تقاق متسلسل   وفي ه ى اش وآالة إل  زمنية ةال

دعم النهج القائم على االنحالل من الرتبة األولى                         نفايات ل تخلص من ال تعلقة بال يانات التاريخية الم ى الب تمادًا عل وينبغي .  اع

تقاق وعدد السنوات المشمولة            ذا االش ولضمان استمرار االتساق عبر الزمن فإن من .  توخى الوضوح في وصف طريقة ه

ليمة     الم ؤآد أن التوجهات التي تبديها                مارسة الس ا ي ة بم ابقة والجاري بعاثات باستخدام الطرق الس رات االن ادة حساب تقدي إع

رات في المنهجيات المتبعة في إجراء التقديرات                    ة عن تغي بعاثات صحيحة وليست ناجم وينبغي إجراء عمليات إعادة    .  االن

ا  واردة في القسم          بالحس ا لإلرشادات ال ادة الحساب البديلة، في الفصل السابع المعنون   ٢-٢-٣-٧ وفق يات إع االختيار "، تقن

 ."المنهجي وإعادة الحساب

ة الطريقة االفتراضية، ينبغي لوآاالت الحصر                         ية ومحدودي وائم الحصر الوطن ذه في ق ئة المصادر ه ية ف ى أهم وبالنظر إل

ا               تفاظ به يانات التاريخية واالح در ممكن من الب ر ق يع أآب  للتمكين من إعادة  الحساب في المستقبل باستخدام طرق أآثر تجم



                      النفايات  ٥الفصل 

 

 

 راري ودرجة عدم التيقن في تقديراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الح                                    ١٥-٥  

ة  راعاة عنصر الزمن الذي تتعلق به المعالم العديدة المرتبطة بمكونات النفايات وتصميم                     .  دق وآاالت الحصر م ا ينبغي ل آم

 .أماآن الطمر

 تقييم عدم التيقن ٥-١-١-٥

ين الجدول      يقن في          ٢-٥يب رات عدم الت نفايا    تقدي بلدية   ت الصلبة    مجموع ال ومعالم البلدية المتكونة ومقدار النفايات الصلبة  ال

نموذج االفتراضية    راء          .  ال ام الخب ى أحك واردة في الجدول إل رات ال تند التقدي ة الحصر للقيم      .  وتس ة استخدام وآال وفي حال

يم عدم التيقن المقترن بهذه القيم بما يتوافق مع                امالت فينبغي أن تق ذه المع ية له  اإلرشادات الواردة في الفصل السادس الوطن

 ."التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن"المعنون 

ر بعض المعلومات عن عدم التيقن المقترن بـ            عامل تصحيح غاز الميثان    م(إمكانية توليد غاز الميثان التي تساوي        L0وتتواف

تحلل          • ل لل ربون العضوي القاب ربون ا         •الك باين من الك تحلل       الجزء المت ل لل دار    •لعضوي القاب ثان في غاز أماآن      مق المي

نفايات      رتبة األولى                       )١٦/١٢ •طمر ال ادالت الطريقة االفتراضية وطريقة االنحالل من ال ذي يظهر آمعامل في مع .  ، وال

يانات عالية الجودة، تشير التقديرات إلى أن عدم التيقن المقترن بتوليد الميثان لك                  ر ب ندا حيث تتواف ل طن متري من وفي هول

بلغ        نفايات ي وفي البلدان التي تتوافر لديها بيانات بنفس الجودة، من المتوقع     ).  ١٩٩٥أونك وبوم،    (تقريبا في المائة    ١٥�ال

وأما في البلدان التي .  أن تكون نسبة عدم التيقن في آميات غاز الميثان المتولد لكل طن متري من النفايات شبيهة بهذا الرقم     

ر    ى تفتق تولد لكل طن متري من النفايات فيمكن أن  تبلغ نسبة عدم التيقن                       إل ثان الم يدة عن المي يانات الج .   في المائة٥٠� الب

 .وينبغي إجراء توثيق دقيق لتقييم مقدار عدم التيقن

واردة في الجدول              يانات ال نون     ٢ -٥ويتضح من الب يم االفتر            "  المع رنة بالق يقن المقت رات مستويات عدم الت اضية للمعالم في   تقدي

ئة الطريقة االفتراضية      ر مستوى انبعاثات غاز الميثان من مكبات النفايات الصلبة           للهي ى لتقدي رتبة األول أنه "  وطريقة االنحالل من ال

اع مستوى عدم التيقن اإلجمالي في تقدير انبعاثات غاز الميثان من مكبات النفايات الصلبة       توقع ارتف وقد تصل قيمة . من الم

يق للبيانات الوطنية                 المع ة التوصيف الدق ى في حال ين، حت ى اثن ويقدم .  وينبغي استعمال البيانات الوطنية آلما أمكن     .  امل إل

نون  ادس المع يقن"الفصل الس دم الت دار ع ياس مق ي لق يق العمل ي  " التطب يقن ف دم الت ه ع تحديد الكمي ألوج أن ال نصائح بش

ي يق العمل تخ.  التطب تماس واس ك ال ن، إضافة ويشمل ذل ي يمك راء الت ام الخب ىدام أحك راء إل يح إج ية، أن تت يانات العمل  الب

 . تقديرات لعدم التيقن اإلجمالي



 ٥     الفصل    النفايات
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 ٢-٥الجدول 
 وطريقة االنحالل من الرتبة األولى لتقدير مستوى للهيئةتقديرات مستويات عدم التيقن المقترنة بالقيم االفتراضية للمعالم في الطريقة االفتراضية 

 )أ(اثات غاز الميثان من مكبات النفايات الصلبة انبع

 
 المعلم )ب(نطاق عدم التيقن 

 :على مستوى بلدان محددة
ة لنطاق عدم        %.  ١٠+ > % ١٠-< % (١٠ ±>  يمة المطلق وتكون الق

في البلدان التي تتوافر لديها بيانات عالية الجودة      %) ١٠التيقن أآبر من    
 )ت الصلبةمثل الوزن في آل مكبات النفايا(
 

 أآثر من معامل اثنين: وفي البلدان التي تفتقر فيها البيانات إلى الجودة

لبة    نفايات الص وع ال بلدية مجم بات     ال ى مك نها إل ل م زء المرس والج
 النفايات الصلبة

ل للتحلل         %٢٠+، %٥٠- ربون العضوي القاب القيمة  االفتراضية القصوى     (٠٫٢١= الك
 ) ة للهيئةالخطوط التوجيهيالواردة في 

 ٠٫٧٧= الجزء المتباين من الكربون العضوي القابل للتحلل  %٠، %٣٠-
 
-٠+، % ١٠% 
-٣٠+، % ٣٠% 
-٦٠+، % ٥٠% 

 معامل تصحيح غاز الميثان
=١ 

 =٠٫٤ 
=٠٫٦ 

 ٠٫٥=جزء غاز الميثان في غاز أماآن طمر النفايات  %٢٠+، %٠-
ر ال  ر مقادي ية تقدي ى آيف يقن عل دم الت توقف نطاق ع ثان المستخلصة ي مي

رجح أن تكون صغيرة نسبيا مقارنة                 والمحروقة أو المستخدمة، ولكن ي
 .مع أوجه عدم التيقن األخرى في حالة استخدام أجهزة للقياس

 استخالص غاز الميثان

ر  يمة غي تخدمت ق يقن إن اس دم الت يل ع ي تحل دة ف ل األآس تضمين معام
 ينبغي أن تشمل مبررات     وفي هذه الحالة  .  صفرية لمعامل األآسدة نفسه    

ر الصفرية دراسة أوجه عدم التيقن آما هو محدد في                 يمة غي استخدام الق
م  نوان  ٢-١-١-٥القس ت ع يانات   " تح بعاث وب امالت االن يار مع اخت
 ." األنشطة

 معامل األآسدة

 ٠٫٠٥= ثابت معدل توليد غاز الميثان  %٣٠٠+، %٤٠-

 .أو في الجدول، وهي تستند إلى أحكام الخبراء الخطوط التوجيهية للهيئةم االفتراضية المبينة في ال تنطبق هذه التقديرات إال على القي) أ(

يانات لتعديل القيم االفتراضية فسوف يتغير أيضا نطاق عدم التيقن              ) ب( ى ب الم إل يانات اإلضافية عن المع يم الب  قيم موفي حالة استخدا.  إذا أسفر تقي
 . مصحوبة بقيم مالئمة لعدم التيقنخاصة بكل بلد فينبغي أن تكون

 ).الرؤساء المشارآون والمحررون والخبراء؛ انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن التخلص من النفايات الصلبة:  انظر(أحكام فريق الخبراء : المصدر

 

 التقارير والوثائق ٢-١-٥

ليمة     من    ية حص       الممارسة الس وبة لعمل ومات المطل يق وأرشفة آل المعل ر مستويات االنبعاثات الوطنية آما هو مبين في توث

وفيما يلي  ."  ضمان ومراقبة الجودة  "من الفصل الثامن المعنون     " الوثائق الداخلية واألرشيف  " تحت عنوان     ١-١٠-٨القسم   

 :بعض أمثلة الوثائق والتقارير ذات الصلة بفئة هذه المصادر

ي        • يانات التاريخ يق الب دل ت    ةينبغي توث يم ثابت مع ثان في حالة استخدام طريقة االنحالل من الرتبة     وق يد غاز المي ول

 .األولى

دارة وغير المدارة ألغراض معامل تصحيح غاز الميثان                       • ع الم نفايات في المواق وزيعات ال ينبغي أيضا أن توثق ت

 .فضال عن توثيق المعلومات المساندة



                      النفايات  ٥الفصل 
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الغ عن استخالص غاز الميثان، يحبذ إجراء حصر لم              • ة اإلب وينبغي الفصل  .  نشآت االستخالص المعروفة  في حال

 .في التوثيق بين عمليتي الحرق واستخالص الطاقة

ر الحصر السنوي               ي إدراج آل الوثائق في تقري ر العمل ينبغي تضمين الحصر ملخصات للطرق المتبعة على أنه .  ومن غي

ى تتسم تقديرات االنبعاثات المبلغ                 يانات حت ى  مصادر الب  عنها بالشفافية وحتى يتسنى تعقب الخطوات      وإشارات مرجعية إل

 . التي اتبعت في حسابها

 مراقبة جودة الحصر/ضمان ٣-١-٥

اإلجراءات العامة لمراقبة جودة      (١-٨إجراء اختبارات لمراقبة الجودة على النحو المبين في الجدول              الممارسة السليمة من  

وقد يكون من المالئم أيضا إجراء اختبارات        ".    اقبة الجودة ضمان ومر "من الفصل الثامن المعنون        )  ١ المستوى   -الحصر

في الفصل الثامن واتباع إجراءات ضمان الجودة،          "  ٢اإلجراءات من المستوى     "إضافية لمراقبة الجودة  آما هو مبين في          

جًّع وآاالت  وتش.    وبخاصة في حالة استخدام طرق ذات مستويات عليا لتحديد االنبعاثات المتولدة عن فئة المصادر هذه                         

 آما  فئات المصادر الرئيسية  مراقبة الجودة عند التعامل مع         /الحصر على استعمال الطرق ذات المستويات العليا في ضمان         

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"هو محدد في الفصل السابع المعنون 

 : لما يجري من عمل في المجاالت التاليةوإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين الشفافية بتوفير وثائق وتقديم تفسيرات واضحة

 تقدير االنبعاثات باتباع نهج مختلفة

في حال تقدير االنبعاثات باستخدام طريقة االنحالل من الرتبة األولى، ينبغي لوآاالت الحصر أن تقوم أيضا                                 •

ائج على إجراء مقارنة    ويمكن أن تساعد النت   .    الهيئةبتقدير االنبعاثات مستخدمة الطريقة االفتراضية المحددة من          

وينبغي لوآاالت الحصر أن تسجل نتائج هذه المقارنات للرجوع إليها آوثائق داخلية               .    متبادلة مع البلدان األخرى   

 .وأن تحقق في أي تضارب

 مراجعة معامالت االنبعاث

ع القيم االفتراضية   ينبغي لوآاالت الحصر التحقق من القيم الخاصة بكل بلد المستخدمة في التقديرات بمقارنتها م                   •

والغرض من هذه المقارنة هو معرفة ما إن آانت المعالم الوطنية المستخدمة معقولة بالنسبة                 .    الهيئةالمحددة من   

 االفتراضية، وذلك بالنظر إلى أوجه التشابه أو التفاوت بين فئة المصادر الوطنية ومصادر                                  الهيئةإلى قيم      

 .اضيةاالنبعاثات التي تمثلها القيم االفتر

 مراجعة بيانات األنشطة

 االفتراضية من حيث معالم       الهيئةينبغي لوآاالت الحصر المقارنة بين البيانات الخاصة ببلدان محددة وبين قيم                    •

الملقاة في   البلدية   ، ومجموع مقدار النفايات الصلبة            البلديةمجموع النفايات الصلبة       :  مستويات األنشطة التالية    

وينبغي تحديد ما إن آانت المعالم الوطنية معقولة،             .     والكربون العضوي القابل للتحلل       مكبات النفايات الصلبة،   

فإذا تباينت القيم تباينا آبيرا فينبغي لوآاالت الحصر توصيف                 .    والتأآد من عدم حدوث أخطاء في الحسابات            

 .والنفايات الصلبة الصناعية آل على حدةالبلدية النفايات الصلبة 



 ٥     الفصل    النفايات

 

 

 ١٨-٥                   دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها
                                                                                                                                                      

 تستخدم فيها بيانات االستقصاء وتحصيل العينات لتجميع القيم الوطنية لبيانات األنشطة المتعلقة                 في الحاالت التي   •

 :بالنفايات الصلبة، ينبغي أن تشمل إجراءات مراقبة الجودة ما يلي

. مراجعة طرق جمع بيانات االستقصاء والتحقق من البيانات للتأآد من تجميعها وجمعها بشكل صحيح             

 الحصر التحقق من البيانات بمقارنتها مع بيانات السنوات السابقة للتحقق من آونها                   وينبغي لوآاالت 

 .ضمن الحدود المقبولة

’١’ 

مراقبة الجودة المقترنة بإعداد البيانات         /تقييم مصادر البيانات الثانوية واإلشارة إلى أنشطة ضمان               

تي تعد في األصل ألغراض غير إعداد        ويتسم ذلك بأهمية خاصة لبيانات النفايات الصلبة ال         .    الثانوية

 .قوائم حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري

’٢’ 

 اشتراك خبراء من الصناعة والحكومة في المراجعة

ومثال ذلك أنه ينبغي مراجعة     .    ينبغي لوآاالت الحصر إتاحة الفرصة أمام الخبراء لمراجعة قيم المعالم المدخلة             •

وطرق التخلص منها على يد أفراد ممن لديهم دراية فنية بممارسات معالجة                      خصائص تيار النفايات الصلبة        

 .وينبغي أن يستعرض خبراء آخرون معامالت تصحيح غاز الميثان.  النفايات الصلبة في البلد 

 التحقق من االنبعاثات

التي تتسم بخصائص   ينبغي لوآاالت الحصر المقارنة بين معدالت االنبعاثات الوطنية وبين المعدالت في البلدان                •

وينبغي إجراء هذه المقارنة مع البلدان التي تستخدم فيها وآاالت الحصر نفس                   .    ديمغرافية واقتصادية مشابهة   

وينبغي لوآاالت الحصر دراسة أوجه التضارب         .    طريقة تقدير غاز الميثان المتكون في أماآن طمر النفايات             

 .لحساب أم فروقًا فعليةالكبيرة، لتحديد ما إن آانت تمثل أخطاًء في ا

 

 



                      النفايات  ٥الفصل 

 

 

 راري ودرجة عدم التيقن في تقديراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الح                                    ١٩-٥  

 االنبعاثات الناتجة عن معالجة مياه المخلفات ٢-٥

  وسوف نتناول المساءل          ٥.تؤدي معالجة مياه المخلفات المنزلية والصناعية بمعزل عن الهواء إلى تولد غاز الميثان                             

الصناعية آًال على حدة نظرا الختالف         المنهجية المتعلقة بانبعاثات غاز الميثان من نظم معالجة مياه المخلفات المنزلية و                  

وسوف نتناول نظامي معالجة     .    أنواع بيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث المطلوبة لكل واحدة من فئات المصادر الثانوية               

 ).ضمان ومراقبة جودة الحصر (٣-٢-٥و )  التقارير والوثائق (٢-٢-٥مخلفات المياه في القسمين 

 المسائل المنهجية  ١-٢-٥

   مياه المخلفات المنزلية١-١-٢-٥

وأما في البلدان النامية فال      .  تعالج معظم مياه المخلفات المنزلية في البلدان المتقدمة في منشآت وبحيرات المعالجة الهوائية                 

يجمع سوى جزء صغير من مياه المخلفات المنزلية في نظم الصرف في حين يتجمع الجزء المتبقي في الحفر أو                                                

 .المراحيض

 .حيث تختلط بمياه المخلفات المنزليةالبلدية وقد تصرف بعض مياه المخلفات الصناعية عبر خطوط الصرف 

 اختيار الطريقة

وتعتبر االنبعاثات دالة   .    طريقة وحيدة لحساب انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن معالجة مياه المخلفات              الخطوط التوجيهية للهيئة  تبين  

وينبغي أن يطرح من مجموع         .    نة ومعامل انبعاث يوّصف مدى توليد هذه النفايات النبعاثات غاز الميثان                      لمقدار النفايات المتكو    

 :وفيما يلي المعادلة العامة المبسطة.  االنبعاثات أي مقدار لغاز ميثان المستخلص أو المحروق أو المستعمل في توليد الطاقة

٥-٥المعادلة    

Emissions = (Total Organic Waste  •  Emission Factor)  –  Methane Recovery  

  غاز الميثان المستخلص–)  معامل االنبعاث•مجموع النفايات العضوية = (االنبعاثات 

.  وتبعا لما هو متاح من بيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث، يمكن تطبيق هذه الطريقة على مختلف مستويات التجزئة                                

 آيفية  "شجرة قرارات النبعاثات غاز الميثان من مياه المخلفات المنزلية            " المعنون    ٢-٥  وتبين شجرة القرارات في الشكل      

الممارسة السليمة  وبغض النظر عن مستوى  التجزئة فإن خطوات             .    الهيئةتحديد مستوى التجزئة المالئم لتطبيق طريقة          
 :لحصر انبعاثات غاز الميثان من مياه المخلفات هي

 .فات في البلدوصف نظم مياه المخل ’١’

 .اختيار أنسب المعالم ’٢’

 .الهيئةتطبيق طريقة  ’٣’

                                                 

 النيتروز غير المباشرة الناتجة عن التخلص من مياه       تقدير مستويات انبعاثات أآسيد   ل  الممارسة السليمة  من الفصل الرابع طرق      ٨-٤يتناول القسم    ٥

الخطوط   وبالنظر إلى الحالة الراهنة بشأن توافر البيانات، فإن الطريقة الشديدة التبسيط الواردة في                .    المجارير مع مصادر أآسيد النيتروز األخرى      
.  بشكلها الذي وردت عليه     الممارسة السليمة تخلص من مياه المخلفات تمثل      لتقدير انبعاثات أآسيد النيتروز المباشرة الناتجة عن ال         التوجيهية للهيئة 

 .ومع ذلك فهذا المجال يحتاج إلى بذل جهود في المستقبل إلتاحة إمكانية تحقيق مستوى من التفصيل في األجزاء المناظرة من قطاع الزراعة



 ٥     الفصل    النفايات

 

 

 ٢٠-٥                   دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها
                                                                                                                                                      

 

 

 شجرة قرارات النبعاثات غاز الميثان من مياه المخلفات المنزلية  ٢-٥الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسجل مصادر مياه 
المخلفات التي تدخل منشآت 

معالجة مياه المخلفات 
 المنزلية

 
 يةهل توجد طريقة وطن
  موثقة توثيقا جيدا؟

 
 

 هل تتوافر بيانات
  لتوصيف مصادر
  مياه المخلفات

 
 
 

 آانت معالجةإذا 
 فئة مصادر مياه المخلفات تمثل 

  فهل تعتبر مياه مخلفات رئيسية
  المنزلية فئة مصادر ثانوية مهمة؟

 )٢ و١الملحوظتان (

تجمع البيانات أو تستخدم 
أحكام الخبراء لوصف مصادر

  مياه المخلفات

 هل تتوافر 
 المعالم القطرية

  المطلوبة لطريقة الهيئة

تقدر انبعاثات غاز الميثان الناتجة
عن معالجة مياه المخلفات 

 الخاصةالمعالم  ية باستخدامالمنزل
 بالبلد

تقدر انبعاثات غاز الميثان الناتجة
عن معالجة مياه المخلفات 

المنزلية باستخدام طريقة الهيئة 
  االفتراضيةالمعالم

تقدر انبعاثات غاز الميثان
الناتجة عن معالجة مياه 
المخلفات المنزلية باستخدام

 " االختبارطريقة "

تقدر انبعاثات غاز الميثان
الناتجة عن معالجة مياه 
المخلفات المنزلية باستخدام

 الطريقة الوطنية

 هي تلك الفئة التي تحظى بأولوية في نظام  الحصر الوطني ألن تقديرها يؤثر بشدة على  مجموع الحصر الذي يجريه البلد النبعاثات غازاتفئة المصادر الرئيسية  :  ١الملحوظة  

من الفصل"  تحديد فئات المصادر الرئيسية الوطنية      " المعنون    ٢-٧أنظر القسم    (مباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما                  االحتباس الحراري ال   

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"السابع المعنون 

 . في المائة من االنبعاثات الناجمة عن فئة المصادر٣٠ -٢٥ثانوية مهمة إن آانت تمثل آقاعدة تستند إلى الخبرة العملية، تعتبر فئة المصادر ال: ٢الملحوظة 

 ٣اإلطار 

 ٤اإلطار 

ال

 ٢اإلطار 

 ١اإلطار 

 ال

نعم

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

يحدد مقدار مياه مخلفات المصادر الصناعية التي 
-٥انظر الشكل ( مجارير المدينة  تصرف في شبكة

 تدفقات مخلفات المياه ونظم المعالجة " المعنون ٣
 ")وانبعاثات غاز الميثان المحتملة



                      النفايات  ٥الفصل 

 

 

 راري ودرجة عدم التيقن في تقديراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الح                                    ٢١-٥  

 
 ١-٥اإلطار 

 طريقة االختبار

 .وتتضمن المعادلة قيم المعالم االفتراضية للتمكين من حساب العينة.   طريقة سريعة الختبار التقديرات الوطنية٦-٥تعرض المعادلة 

 

 ٦-٥المعادلة 

WM  =  P  •  D  •  SBF  •  EF  •  FTA  •  365  •  10
–12 

 :حيث

  =WM )را غرامتي(انبعاثات غاز الميثان السنوية الناتجة عن مياه المخلفات المنزلية في بلد ما 

  =P )نسمة(سكان البلد أو سكان المدن في بعض البلدان النامية 

غرام من الطلب الكيمائي الحيوي (الحمولة العضوية في الطلب الكيمائي الحيوي لألآسجين لكل نسمة 

 ميو/نسمة/ غرام من األآسيجين الكيمائي الحيوي٦٠= ، القيمة االفتراضية الكلية )يوم/نسمة/لألآسجين

D=  

  =SBF ٠٫٥= جزء الطلب الكيمائي الحيوي لألآسجين الذي يترسب بسهولة، القيمة االفتراضية 

  = EF ٠٫٦= ، القيمة االفتراضية )غرام من الطلب الكيمائي الحيوي لألآسجين/غرام من غاز الميثان(معامل االنبعاث 

 =FTA ٠٫٨= ي تتحلل بمعزل عن الهواء، القيمة االفتراضية جزء الطلب الكيمائي الحيوي لألآسجين في نفايات األوحال الت

 في المائة من الطلب الكيمائي الحيوي لألآسجين في مياه المخلفات المنزلية مقترن بالمواد الصلبة غير القابلة للذوبان، وهي           ٥٠وهناك ما يزيد على     

 في المائة من     ٣٣ذلك أن خزانات الترسيب التقليدية تزيل في العادة           ومثال  .    مواد يترسب آثير منها بسرعة في ظل مجموعة آبيرة من الظروف             

 في المائة، مثل البحيرات وخزانات المراحيض              ٥٠المواد الصلبة المعلقة في حين أن النسبة المالئمة لكثير من العمليات األطول أجال هي                                 

ويعتقد إضافة إلى ذلك أن       .    لألآسجين في المعادلة الواردة أعاله      وهذا هو جزء الطلب الكيمائي الحيوي          .    والمراحيض والمجارير غير المصنفة    

جزءا آبيرا جدا من الطلب الكيمائي الحيوي لألآسجين القابل للترسب يتحلل بمعزل عن الهواء ويؤدي إلى زيادة جزء الطلب الكيمائي الحيوي                                  

  . الخطوط التوجيهية للهيئةما المعالم المتبقية فهي آما تحددها وأ).  ٠٫٨(لألآسجين في النفايات الكيمائية التي تتحلل بمعزل عن الهواء 

وفي البلدان التي توجد بها شبكة واسعة من المجارير وال تستخدم فيها إال عمليات المعالجة الهوائية وتعالج فيها  نفايات المجارير باتباع إجراءات ال                         

 مع احتراق الميثان، فإن جزء الطلب الكيمائي الحيوي لألآسجين في النفايات الكيمائية              تسفر عن توليد غاز الميثان أو عن طريق  الهضم الالهوائي           

الخطوط التوجيهية  وفي هذه الحاالت، تعتبر الطريقة الكاملة الواردة في            .  التي تتحلل بمعزل عن الهواء يكون أقل بشكل ملموس أو يكون معدوماً               
ال تتوافر فيها بيانات لتحديد نسبة السكان المتصلين بمختلف أنواع المعالجات المستخدمة أو على األخص     وفيما يتعلق بالبلدان التي     .     أآثر دقة  للهيئة

 قد تفوته انبعاثات آثيرة وينبغي مراجعة نتائجه            الهيئةعندما ال تتوافر شبكة مجاري لقطاع عريض من السكان فإن اإلجراء الكامل المحدد من                         

 .اربمقارنتها مع نتائج طريقة االختب

وبتحديد سكان العالم بستة     .    ويمكن استخدام هذه الطريقة إلجراء تقدير تقريبي النبعاثات غاز الميثان العالمية الناتجة عن مياه المخلفات المنزلية                       

 يعادل نفس مرتبة     سنة، وهو ما   / تيرا غرام   ٣٢ فإننا سنصل إلى مجموع انبعاثات غاز الميثان السنوية البالغة                ٠٫٦باليين نسمة ومعامل االنبعاث       

 ). ١٩٩٩(سنة بحسب دورن وليليز / تيرا غرام٢٩التقدير العالمي البالغ 

 



 ٥     الفصل    النفايات

 

 

 ٢٢-٥                   دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها
                                                                                                                                                      

 اختيار معامالت االنبعاث

معامل االنبعاث لكل نوع من النفايات دالة لإلمكانية القصوى لتوليد الميثان في آل نوع من النفايات والمتوسط المرجح                               

.  ٧-٥ظم معالجة مياه المخلفات المستخدمة في البلد على النحو المبين في المعادلة              لمعامالت تحول غاز الميثان في مختلف ن      

 .ويشير معامل تحول الميثان إلى مدى تحقيق إمكانية توليد غاز الميثان في آل نوع من طرق المعالجة

 ٧-٥المعادلة 
Emission Factor  =  Bo  •  Weighted Average of  MCFs 

  المتوسط الترجيحي لمعامل تحول الميثان•   Bo= معامل االنبعاثات 
 

 :حيث

 Bo    =       آيلو غرام من الطلب الكيمائي الحيوي لألآسجين        /آيلو غرام من الميثان   (القدرة القصوى على توليد الميثان

 )آيلو غرام من الطلب الكيمائي لألآسيجين/أو آيلو غرام من الميثان

MCF =  آسر(معامل تحول الميثان( 

 .ي وصف الشتقاق آل واحد من هذه الحدودوفيما يل

    Boالقدرة القصوى على توليد الميثان 

استخدام البيانات المتعلقة بالقدرة القصوى على توليد الميثان الخاصة بالبلد،  ويعبر عنها بالكيلو غرام                الممارسة السليمة   من  

وإذا لم تتوافر   .    تم إزالته لالتساق مع بيانات األنشطة       آيلو غرام من الطلب الكيمائي الحيوي لألآسيجين الذي ت           /من الميثان 

آيلو / آيلو غرام من الميثان     ٠٫٢٥وتقترح  قيمة افتراضية مقدارها       .    البيانات الخاصة بالبلد فيمكن استخدام قيمة افتراضية        

دورن (نية الشاملة     وتتماشى بيانات االختبار الميدا       .  غرام من الطلب الكيمائي لألآسجين استنادا إلى الحساب النظري                   

 .  بشكل جيد مع هذه القيمة االفتراضية٦)١٩٩٧وآخرون، 

ويالحظ أن الكربون القابل للتحلل في النفايات العضوية يمكن قياسه اعتمادًا على الطلب الكيمائي الحيوي لألآسيجين أو                            

مللي (يادية فإن الطلب الكيمائي لألآسيجين      وفيما يتعلق بمخلفات المجارير الخام المنزلية االعت      .    الطلب الكيمائي لألآسيجين  

ولذلك فمن المهم استخدام     .     مرة ٢٫٥ و ١بين  )  ليتر/  مللي غرام (يزيد عن الطلب الكيمائي الحيوي لألآسجين          )  ليتر/غرام

ة افتراضية   إال قيم  الخطوط التوجيهية للهيئة  وال توفر   .    معامالت انبعاث تتوافق مع المقياس المستخدم للكربون القابل للتحلل        

واحدة للقدرة القصوى على توليد الميثان، وهي قيمة البد من تطبيقها على الطلب الكيمائي والطلب الكيمائي الحيوي                                      

ويتعارض ذلك مع الفروق المشاهدة بين مستويات الطلب الكيمائي والطلب الكيمائي الحيوي                        .    لألآسجين على السواء    

 إلى الفروق في مقدار الطلب الكيمائي الحيوي والطلب الكيمائي لألآسيجين في مياه              وبالنظر.    لألآسيجين في مياه المجارير   

المخلفات فإن ذلك يمكن أن يسفر عن تقديرات مختلفة لمستويات االنبعاثات من نفس مقدار مياه المخلفات، تبعا للمقياس                              

 المخلفات بغض النظر عن مقياس الكربون              ولكفالة تماثل تقدير االنبعاثات الناتج من مقدار معين من مياه                   .    المستخدم

                                                 

 .آيلو غرام من الطلب الكيمائي لألآسيجين/لميثان آيلو غرام من ا٠٫٢١يشير هذا المرجع إلى قيمة تمثيلية مقدارها  ٦



                      النفايات  ٥الفصل 

 

 

 راري ودرجة عدم التيقن في تقديراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الح                                    ٢٣-٥  

العضوي، ينبغي تحويل قيمة القدرة القصوى على توليد الميثان المستندة إلى الطلب الكيمائي لألآسيجين إلى قيمة مستندة                          

ة  استخدام قيم  الممارسة السليمة وبذلك فمن   .    ٢٫٥إلى الطلب الكيمائي الحيوي عن طريق زيادتها بمعامل افتراضي مقداره             

 ٠٫٦آيلو غرام من الطلب الكيمائي لألآسجين أو قيمة افتراضية مقدارها               / آيلو غرام من الميثان     ٠٫٢٥افتراضية مقدارها   

 .آيلو غرام من الطلب الكيمائي الحيوي لألآسيجين/ آيلو غرام من الميثان

 MCFالمتوسط المرجح لمعامالت تحول الميثان 

مائي الحيوي أو الطلب الكيمائي لألآسيجين الذي يتحلل في نهاية المطاف بمعزل               معامل تحول الميثان هو جزء الطلب الكي       

والخطوة األولى في تحديد العامل المرجح لتحول الميثان هو وصف نظم معالجة مياه المخلفات في البلد عن                           .  عن الهواء 

ملة لتدفق مياه المخلفات المنزلية       أدناه صورة شا    ٥-٣ويعرض الشكل    .    طريق إعداد قائمة بمصادر انبعاثات غاز الميثان         

والخيارات المبينة في الشكل بحروف ثخينة هي مصادر انبعاثات غاز                .    والصناعية من خالل مختلف خيارات المعالجة        

 .الميثان المحتملة



 ٥     الفصل    النفايات

 

 

 ٢٤-٥                   دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها
                                                                                                                                                      

  تدفقات مياه المخلفات ونظم المعالجة وانبعاثات غاز الميثان المحتملة  ٣-٥الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :٨-٥لقيمة المرجحة لمعامل تحول غاز الميثان وفقا للمعادلة   وتحدد ا

٨-٥المعادلة   

Weighted MCFi  =  ∑x (WSix  •  MCFx) 

 :حيث

WSix = جزء مياه المخلفات من نوعi  المعالج باستخدام نظام معالجة مياه المخلفات x 

MCFx =  معامالت تحول غاز الميثان في آل نظام لمعالجة مياه المخلفات =x 

 إجراء حساب منفصل لمياه المخلفات واألوحال الناتجة عن معالجة مياه المجارير المزالة               الخطوط التوجيهية للهيئة  وتقترح  

على أن هذا التمييز ال يالئم معظم البلدان حيث يندر أن تجمع األوحال الناجمة عن معالجة مياه المجارير                  .  من مياه المخلفات  

لنفايات الناجمة عن معالجة مياه المجارير وتوافر اإلحصاءات المالئمة فينبغي حينئذ فصل                   وفي حالة فصل ا     .    على حدة 

ولن يؤثر هذا الفصل في التقدير اإلجمالي إال في حال وجود قياسات خاصة بالبلد للقدرة القصوى                     .  هاتين الفئتين الثانويتين  

 المنزلية/مياه المخلفات الصناعية

 غير المجمعة المجمعة

جةالمعال غير المعالجة  غير المعالجة 

الصرف نحو البحر أو
األنهار أو البحيرات

المصرفة إلى 
 المصانع

دورات (المعالجة في الموقع 
 ) المياه أو نظم المراحيض

 مياه المجارير 
ة\الراآد

إلى األرض
الصرف نحو 

البحر أو 
األنهار أو 
 الالهوائية الهوائية  البحيرات

 أوحال  بحيرات مفاعالت

الهضم 
الالهوائي 

تطبيقات 
 األراضي

 .  النص المائل داخل اإلطار السميك يشير إلى المجاالت التي تنطوي على إمكانية إطالق انبعاثات غاز الميثان: ملحوظة



                      النفايات  ٥الفصل 

 

 

 راري ودرجة عدم التيقن في تقديراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الح                                    ٢٥-٥  

والقيمة االفتراضية النظرية للقدرة     .  ر ومن مياه المخلفات    على توليد الميثان من األوحال الناتجة عن معالجة مياه المجاري              

القصوى على توليد الميثان من األوحال الناتجة عن معالجة مياه المجارير هي في العادة نفس قيمة القدرة القصوى على                              

 المتولدة عن مياه       وفي حالة استخدام المعامالت االفتراضية، يمكن تقدير االنبعاثات                .    توليد الميثان من مياه المخلفات         

وفي   .    iوفي هذه الحالة، ال يلزم إجراء الجمع عبر الحدود               .    المخلفات واألوحال الناتجة عن معالجة مياه المجارير معا           

حالة عدم إجراء تقدير منفصل لالنبعاثات من األوحال الناتجة عن معالجة مياه المجارير فقد يتعين زيادة القيمة المرجحة                           

 الميثان في المعالجة األولية والمعالجة الثانوية الهوائية لتكون أآبر من الصفر للتعبير عن الطرق                                   لعامل تحول غاز     

وبغض النظر عن آيفية معالجة أوحال المجارير فمن المهم أال تدرج في             .    االعتيادية لمعالجة أوحال المجارير في ذلك البلد      

والتي )  األوحال الناجمة عن معالجة مياه المجارير       (يات الحيوية الصلبة     هذا القطاع انبعاثات غاز الميثان المتولدة عن النفا          

 .ترسل إلى أماآن طمر النفايات أو تستخدم في الزراعة

.  وآما سبقت اإلشارة فإن توصيف مياه المخلفات يحدد مقدار آل نوع من أنواع مياه المخلفات المعالجة بنظام معين                                        

مثل (اإلشارة إلى اإلحصاءات الوطنية           الممارسة السليمة      م المعالجة فإن من           ولتحديد استخدام آل نوع من أنواع نظ               

وإذا لم تتوافر هذه البيانات فقد تتوافر بيانات عن استخدام النظم لدى رابطات                 ).  اإلحصاءات المتاحة من السلطات الرسمية     

األمر آذلك فقد يكون من المفيد التشاور مع          وإن لم يكن     .    مياه المخلفات أو المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية          

التطبيق العملي لقياس مقدار عدم        "انظر الفصل السادس المعنون        (خبراء األنظمة الصحية ويمكن تطبيق أحكام الخبراء             

وقد توفر إحصاءات العمران الحضري أداة        ).    لمعرفة اإلرشادات العامة بشأن طلب الحصول على أحكام الخبراء           "  التيقن

مع افتراض أن سكان المناطق الريفية ال يتمتعون على األرجح بإمكانية الحصول            )  مثل أحجام المدن أو توزيع الدخل     (دة  مفي

 .على نظم معالجة مياه المخلفات في معظم البلدان

ظمة الصحية   على النحو المبين أدناه لتضم أحكام مهندسي األن             ٨-٥وإذا لم تتوافر البيانات الوطنية فيمكن تعديل المعادلة              

 . وغيرهم من الخبراء

٩-٥المعادلة   

Weighted MCF  =  Fraction of BOD that will ultimately degrade anaerobically 

 جزء الطلب الكيمائي الحيوي لألآسيجين المتحلل في نهاية المطاف بمعزل عن الهواء= معامل تحول غاز الميثان المرجح 

 

ويمكن استخدام  .    مل تحول غاز الميثان المرجح من خالل أحكام الخبراء على الوجه األآمل              ينبغي توثيق عملية تحديد معا     

 . آأساس ألحكام الخبراءالخطوط التوجيهية للهيئةالبيانات االفتراضية الواردة في 

 اختيار بيانات األنشطة

جموع النفايات العضوية هو دالة لعدد         وم.    إن بيانات األنشطة لفئة هذه المصادر هو مقدار النفايات العضوية في بلد ما                     

آيلو غرام من    (السكان والنفايات المتولدة عن آل شخص، ويعبر عنها اعتمادًا على الطلب الكيمائي الحيوي لألآسيجين                         

 ):سنة/ الطلب الكيمائي الحيوي لألآسيجين



 ٥     الفصل    النفايات

 

 

 ٢٦-٥                   دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها
                                                                                                                                                      

١٠-٥المعادلة   

TOW  =  P  •  Ddom 

 :حيث

TOW = مجموع النفايات العضوية 

P = نسمة١٠٠٠(د السكان تعدا ( 

Ddom = سنة/  نسمة١٠٠٠/آيلو غرام من الطلب الكيمائي الحيوي لألآسيجين(المكون العضوي القابل للتحلل( 

وآما جاء من قبل فإن الكربون القابل للتحلل في النفايات العضوية يمكن قياسه آطلب آيمائي حيوي لألآسيجين أو آطلب                          

القيمة المستندة إلى الطلب الكيمائي لألآسيجين إلى قيمة مستندة إلى الطلب الكيمائي                     آيمائي لألآسيجين، وينبغي تحويل        

ويرجح توافر البيانات المتعلقة بالطلب الكيمائي الحيوي              .      ٢٫٥الحيوي لألآسيجين بضربه بمعامل افتراضي مقداره              

افتراضية للطلب الكيمائي الحيوي لألآسيجين في       قيما   الخطوط التوجيهية للهيئة  وتوفر  .    لألآسيجين لمياه المخلفات المنزلية   

 ).للخطوط التوجيهية للهيئة الدليل المرجعي ٥-٦انظر الجدول (مختلف مناطق العالم 

وإذا .    ويمكن الحصول على اإلحصاءات المتعلقة بمجموع السكان من الوآاالت اإلحصائية الوطنية أو من األمم المتحدة                       

قادير آبيرة من النفايات في المناطق الريفية مثلما في بعض البلدان النامية فإن من                              آان يتوقع حدوث تحلل هوائي لم           

 .   حساب التقدير اعتمادا فقط على سكان المناطق الحضريةالممارسة السليمة

 االستيفاء

 ٤-٦انظر الجدول    (نامية  الطرق الرئيسية لمعالجة مياه المخلفات في البلدان المتقدمة والبلدان ال                  الخطوط التوجيهية للهيئة   تعرض  

ويشير هذا الجدول إلى مصادر، مثل المراحيض وصرف األنهار وخطوط المجارير                ).    للخطوط التوجيهية للهيئة   الدليل المرجعي    

 لمعرفة المعلومات المتعلقة      ١٩٩٩انظر دورن وليليز،      .  (وخزانات المراحيض، ولكنها مصادر ال تتيح الطريقة الحالية إدراجها               

تدفقات مياه المخلفات ونظم المعالجة وانبعاثات         (٣-٥وقد يكون رسم بياني من قبيل الشكل          ).    ثات الناتجة عن هذه المصادر     باالنبعا

 . للخطوط التوجيهية للهيئة، الدليل المرجعي ٤-٦ أآثر فائدة من الجدول )غاز الميثان المحتملة

 وضع متسلسلة زمنية متسقة

عن معالجة مياه المخلفات المنزلية باستخدام نفس الطريقة ونفس مجموعات البيانات في                  ينبغي حساب االنبعاثات الناجمة       

وفي الحاالت التي ال تتوافر فيها البيانات المتسقة المطلوبة لنفس الطريقة في أي                   .    آل سنة من سنوات المتسلسلة الزمنية       

 تحت عنوان    ٢-٢-٣-٧شادات الواردة في القسم         سنة في المتسلسلة الزمنية، ينبغي إعادة حساب هذه الثغرات وفقا لإلر                    

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"من الفصل السابع المعنون " تقنيات إعادة الحساب"

 تقييم عدم التيقن

 . نطاقات عدم التيقن المعينة للمعالم التي سبق تناولها أعاله٣-٥يعرض الجدول 



                      النفايات  ٥الفصل 

 

 

 راري ودرجة عدم التيقن في تقديراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الح                                    ٢٧-٥  

 ٣-٥الجدول 
 ه المخلفات المنزليةنطاقات عدم التيقن االفتراضية لميا

 المعلم نطاق عدم التيقن
 السكان %٥+، %٥-
 نسمة/الطلب الكيمائي الحيوي لألآسيجين %٣٠+، %٣٠-
 القدرة القصوى على توليد غاز الميثان %٣٠+، %٣٠-

ينبغي تحديد نطاق عدم التيقن باستخدام أحكام الخبراء مع مراعاة أن هذا                     
 . ١ يمكنها تجاوز النطاق صفر إلى آسر وأن مستويات عدم التيقن ال

 الجزء المعالج بمعزل عن الهواء

ويوفر الفصل السادس المشورة بشأن قياس مقادير عدم التيقن آميا في التطبيق العملي، باإلضافة إلى إرشادات بشأن التماس     

 .ديرات إجمالية لعدم التيقنواستخدام أحكام الخبراء التي يمكنها، جنبا إلى جنب مع البيانات النظرية، أن توفر تق

  مياه المخلفات الصناعية٢-١-٢-٥

فينبغي البلدية  وإذا فرغت في نظم الصرف       .    البلديةقد تعالج مياه المخلفات الصناعية في الموقع أو تفرغ في نظم الصرف                

ت غاز الميثان الناجمة عن        ولذلك فإننا نتناول هنا تقدير مستويات انبعاثا           .    التعامل مع االنبعاثات في إطار ذلك القطاع            

 .معالجة مياه المخلفات الصناعية في المواقع

 اختيار الطريقة

 لحساب االنبعاثات الناجمة عن مياه المخلفات الصناعية تلك المستخدمة في حساب االنبعاثات الناجمة                      الهيئةتشبه طريقة    

األنشطة يعد أآثر تعقيدًا نظرا  لكثرة أنواع مياه                 ولكن تحديد معامالت االنبعاث وبيانات           .    عن مياه المخلفات المنزلية      

 .المخلفات والحاجة إلى تعقب العديد من مختلف أنواع الصناعات

ونظرا الرتفاع  .    وتستند أدق تقديرات االنبعاثات الناجمة عن هذه الفئة من المصادر إلى البيانات المأخوذة من نقاط المصدر                

ل من نقاط المصادر فإن جمع بيانات ذات مدلول عن القياسات يعد أمرا بالغ                              تكلفة القياسات واحتمال وجود عدد هائ           

.  الخطوط التوجيهية للهيئة   ولذلك ُيقترح أن تستخدم وآاالت الحصر نهجا نزوليا معدال من النهج الواردة في                      .      الصعوبة

لتتالءم مع  لخطوط التوجيهية للهيئة     ا لتعديل الطرق الواردة في         الممارسة السليمة    ٤-٥وتحدد شجرة القرارات في الشكل        

 .الظروف الخاصة بكل بلد

 اختيار معامالت االنبعاث

 توينبغي قدر المستطاع جمع البيانا      .    توجد فروق آبيرة في إمكانية انبعاث الميثان بين مختلف أنواع مياه المخلفات الصناعية                   

في آل  )  معامل تحول غاز الميثان المرجح     (ج بمعزل عن الهواء      لتحديد القدرة القصوى على توليد الميثان وجزء النفايات المعال           

استخدام البيانات الخاصة ببلدان محددة وقطاعات صناعية محددة، والمتاحة من السلطات                       الممارسة السليمة     ومن   .    صناعة

الوقت الحاضر من   على أن معظم وآاالت حصر الغازات لن تتمكن في             .    الحكومية أو المنظمات الصناعية أو خبراء الصناعة        

وفي حالة عدم توافر    .      الحصول على البيانات المتعلقة بقطاعات صناعية محددة أو أنها لن تحصل إال على بيانات غير مستوفاة                  

 الهيئة استخدام القيمة االفتراضية للقدرة القصوى على توليد غاز الميثان المحددة من                       الممارسة السليمة   نالبيانات الوطنية فم   

 ).آيلو غرام من الطلب الكيمائي لألآسيجين/ آيلو غرام من الميثان٠٫٢٥( إلى الطلب الكيمائي لألآسيجين استنادا

وعند تحديد جزء النفايات المعالج بمعزل عن الهواء، ينبغي استخدام أحكام الخبراء المستندة إلى مشورة المهندسين وغيرهم من                                

قدير هذه البيانات في إجراء استقصاءات يراجعها النظراء لممارسات معالجة مياه                     وتتمثل إحدى التقنيات المفيدة في ت          .    الخبراء
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 ٥ إلى   ٣أي آل   (  وينبغي إجراء االستقصاءات بتواتر آاف لتفسير االتجاهات الرئيسية في ممارسات الصناعة             .    المخلفات الصناعية 

آيفية الحصول على أحكام    "  الحساب العملي لعدم التيقن   "ن  من الفصل السادس المعنو   )  أحكام الخبراء   (٥-٢-٦ويبين القسم   ).    سنوات

ويمكن استخدام بروتوآوالت مشابهة لبروتوآوالت الحصول على أحكام الخبراء للحصول على              .    الخبراء بشأن نطاقات عدم التيقن     

 .المعلومات الالزمة ألنواع البيانات األخرى إن لم تتوافر البيانات واإلحصاءات المنشورة

 شجرة قرارات النبعاثات غاز الميثان من معالجة مياه المخلفات الصناعية  ٤-٥الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

تي تنتج اذآر الصناعات ال
آميات آبيرة من مياه 
 المخلفات العضوية

تحدد الصناعات الثالث أو األربع األولى 
التي تنطوي على أعلى إمكانية لتوليد 
 انبعاثات الميثان من مياه المخلفات

 هل يمكن جمع
  أو تقدير

 البيانات المتعلقة بالطلب الكيمائي 
 لألآسيجين في الصناعات الثالث أو

ر أهمية؟ األربع األآث  

 
 إذا آانت معالجة
 فئة مياه المخلفات تمثل 

  فهل تعتبر مصادر رئيسية
  مياه المخلفات الصناعية فئة

  مهمة من فئات المصادر الثانوية؟
 ) ٢ و١الملحوظتان (

يحسب مقدار انبعاثات 
غاز الميثان الناتجة عن
آل الصناعات باستخدام
أحكام الخبراء أو القيم 

انات االفتراضية لبي
الطلب الكيمائي 
 لألآسيجين

يقدر مقدار الطلب الكيمائي لألآسيجين من  
أي (الصناعات المهمة المعالجة في الموقع 
 )التي ال يتم تصريفها في مجارير المدينة

يجمع أو يقدر الطلب الكيمائي 
لألآسيجين في أهم ثالث أو أربع

صناعات

يحسب مقدار انبعاثات غاز 
المخلفات الميثان من مياه 

الصناعية استنادا إلى أهم 
 الصناعات المعالجة في الموقع

 هي تلك الفئة التي تحظى بأولوية في نظام الحصر الوطني ألن تقديرها يؤثر بشدة على  مجموع الحصر الذي يجريه البلد النبعاثات غازاتفئة المصادر الرئيسية   :  ١ملحوظة  

من الفصل"  تحديد فئات المصادر الرئيسية الوطنية      " المعنون    ٢-٧أنظر القسم    (وى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما             االحتباس الحراري المباشرة من حيث المست       

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"السابع المعنون 

 . في المائة من االنبعاثات الناجمة عن فئة المصادر٣٠-٢٥ت تمثل آقاعدة تستند إلى الخبرة العملية، تعتبر فئة المصادر الثانوية مهمة إذا آان: ٢الملحوظة 

 ٢اإلطار 

 ال

 نعم

 ١اإلطار 

 ال

 نعم
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 اختيار بيانات األنشطة

نفايات العضوية الصناعية المنتجة هو التوصيف بإعداد قائمة بقطاعات الصناعة التي                         ر مجموع ال ى في تقدي الخطوة األول

ات العضوية           ياه المخلف يات ضخمة من م تج آم ونظرا ألن قليال من الصناعات هي التي من المرجح أن تنتج معظم مياه .  تن

ات الصناعية      ويمكن .  الترآيز على هذه القطاعات الصناعية    الممارسة السليمة   فمن  ) مثل صناعات األغذية والورق   (المخلف

ومات من اإلحصاءات ال           ذه المعل ى ه وطنية أو الوآاالت الرسمية أو رابطات معالجة مياه المخلفات أو رابطات           الحصول عل

 .الصناعة

د حجم مدخالت الطلب الكيمائي لألآسجين في القطاعات الصناعية الثالثة أو األربعة األولى التي يتم             ك تحدي د ذل وينبغي بع

دها  تطلب ذلك بعض أحكام الخبراء       .  تحدي د ي ن البيانات المتعلقة بالطلب الكيمائي لألآسيجين      وقد تتوافر في بعض البلدا    .  وق

وآاالت الرسمية                      ياه في آل قطاع مباشرة من خالل ال والبديل عن ذلك هو الحصول على البيانات       .  ومجموع استخدام الم

يهية الخطوط التوج وتعرض  .  المتعلقة بقيمة الطلب الكيمائي لألآسيجين لكل طن متري من المنتجات من األدبيات المنشورة            
 ٤-٥على أن هذه القيم قد جرى تحديثها في الجدول          .   القيم االعتيادية للطلب الكيمائي لألآسيجين في بعض الصناعات        للهيئة

اه  وفيما يتعلق بالصناعات المتبقية، ينبغي .  ، تبعا للظروف الوطنيةالممارسة السليمةوآال المصدرين ال يتعارضان مع     .  أدن

ية  يمة اإلجمال ين الق يجينتعي ي لألآس ب الكيمائ ة للطل ن اإلحصاءات  . المجمع يها م يمكن الحصول عل تاج ف يانات االن ا ب أم

 .الوطنية

ر من مياه المخلفات الصناعية في المجارير                   تم تصريف جزء آبي د ي لمعالجتها أو التخلص منها مع مياه المخلفات       البلدية  وق

 .براء وتنبغي إضافته إلى حمولة مخلفات المياه المنزليةويرجح تقدير هذا الجزء باستخدام أحكام الخ.  المنزلية
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 ٤-٥الجدول 
 بيانات مخلفات المياه الصناعية

نطاق الطلب 
الكيمائي 
 لألآسيجين

(g/l) 

الطلب 
الكيمائي 
 لألآسيجين

(g/l) 

نطاق الطلب 
الكيمائي الحيوي 
 لألآسيجين

(g/l) 

الطلب 
الكيمائي 
الحيوي 
 لألآسيجين

(g/l) 

مخلفات نطاق توليد 
 المياه

(m3/Mg) 

توليد مخلفات 
 المياه

(m3/Mg) 

 نوع الصناعة

 علف الحيوانات ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 
 تكرير الكحول ٢٤ ٣٢-١٦ ال يوجد ١١-٣ ١١ ٢٢-٥
 البيرة  ٦٫٣ ٩-٥ ١٫٥ ٤-١ ٢٫٩ ٧-٢
 القهوة ال يوجد  ٥٫٤ ٩-٢ ٩ ١٥-٣

 الكوك   ١٫٥ ١٫٧-١٫٣ ال يوجد ٠٫١ ٠٫١ 
 منتجات األلبان ٧ ١٠-٣ ٢٫٤ ٤-١ ٢٫٧ ٥٫٢-١٫٥
 العقاقير واألدوية ال يوجد  ٠٫٩  ٥٫١ ١٠-١

 المتفجرات ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 
 تجهيز األسماك ال يوجد ١٨-٨ ١٫٥  ٢٫٥ 
 اللحوم والدواجن ١٣ ١٨-٨ ٢٫٥ ٣-٢ ٤٫١ ٧-٢
 المواد الكيماوية العضوية ٦٧ ٤٠٠-صفر ١٫١ ٢-١ ٣ ٥-٠٫٨
 الطالء ال يوجد ١٠-١ ال يوجد  ال يوجد ١٠-١
 مصافي تكرير البترول ٠٫٦ ١٫٢-٠،٣ ٠٫٤ ٨-١ ١ ١٫٦-٠٫٤
 البالستيك والراتنغ ٠٫٦ ١٫٢-٠،٣ ١٫٤ ٢-١ ٣٫٧ ٥-٠٫٨
 )معا(اللب والورق   ١٦٢ ٢٤٠-٨٥ ٠٫٤ ٨-٠٫٣ ٩ ١٥-١
 الصابون والمنظفات ال يوجد ٥-١ ال يوجد ٠٫٨-٠٫٣ ال يوجد ١٫٢-٠٫٥
 المشروبات الخفيفة ال يوجد ٢ ال يوجد ١ وجدال ي ٢
 إنتاج النشا ٩ ١٨-٤ ٢ ٢٥-١ ١٠ ٤٢-١٫٥
 تكرير السكر ال يوجد ١٨-٤ ال يوجد ٨-٢ ٣٫٢ ٦-١
 )الطبيعية(المنسوجات  ١٧٢ ١٨٥-١٠٠ ٠٫٤ ٠٫٨-٠٫٣ ٠٫٩ ١٫٦-٠٫٨
 الزيوت النباتية ٣٫١ ٥-١ ٠٫٥ ٠٫٨-٠٫٣ ال يوجد ١٫٢-٠٫٥
 والفاآهة تالخضراوا ٢٠ ٣٥-٧ ١ ٢-٠٫٥ ٥ ١٠-٢

 والعصائر
 الخمور والخل ٢٣ ٤٦-١١ ٠٫٧ ١٫٤-٠،٢ ١٫٥ ٣-٠٫٧

 :مالحظات
  %١٠٠+ و٥٠–في حال توافر بضع نقاط من البيانات، يفترض أن النطاق يتراوح بين 

 ).١٩٩٧(دورن وآخرون : المصدر

 

 االستيفاء

ناج                  بعاثات ال وائم حصر تشمل االن وم الصناعات بإعداد ق د تق ع            ق ات في الموق ياه المخلف الممارسة ومن  .  مة عن معالجة م
ليمة    رات شريطة أن تتسم بالشفافية وأال تتعارض مع مبادئ ضمان               الس ذه التقدي مراقبة الجودة المبينة في الفصل     /استخدام ه

 .سابوينبغي تقسيم طريقة التقدير الوطنية لمراعاة هذه االنبعاثات ومن ثم، تفادي ازدواجية الح.  الثامن

 وضع متسلسلة زمنية متسقة

ات الصناعية باستخدام نفس الطريقة ونفس مجموعات البيانات                             ياه المخلف ناجمة عن معالجة م بعاثات ال ينبغي حساب االن

زمنية   لة ال نوات المتسلس ل س ي آ تخدمة ف نوات     .  المس ن س نة م ي أي س ريقة ف نفس الط قة ل يانات متس ر ب ثما ال تتواف وحي



                      النفايات  ٥الفصل 

 

 

 راري ودرجة عدم التيقن في تقديراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الح                                    ٣١-٥  

ل  زمنية  ةالمتسلس ا لإلرشادات الواردة في ا        ال ذه الثغرات وفق ادة حساب ه تقنيات إعادة الحساب "، ٢-٢-٣-٧لقسم ، ينبغي إع

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"، من الفصل السابع المعنون "البديلة

 تقييم عدم التيقن

 . للمعالم التي سبق تناولها أعاله٥-٥عينت نطاقات عدم التيقن في الجدول 

 ٥-٥الجدول 
 النطاقات االفتراضية لعدم التيقن في مياه المخلفات الصناعية

 المعلم نطاق عدم التيقن
ودة    %.  ٢٥+، ٢٥- تعلق بج يما ي راء ف ام الخب تخدم أحك تس

 . نطاق أدق لعدم التيقننمصدر البيانات لتعيي
 اإلنتاج الصناعي

يقن      دم الت ن ع رة م ة آبي يانات بدرج ذه الب م ه ن أن تتس يمك
ت      د ت نفايات في نفس القطاع حيث ق فاوت إجراءات معالجة ال

بلدان    تفاوت ال وينبغي أن يتسم ناتج المعلم بدرجة أقل من         .  ب
يقن دم الت يلو   .  ع رة للك يقن مباش دم الت يمة ع زو ق ن ع ويمك

. طن متري من المنتج   /غرام من الطلب الكيمائي لألآسيجين      
 ). ٢أي معامل % (١٠٠+ ، ٥٠–وتقترح النسبة 

 إنتاج الوحدة/لفاتمياه المخ
 إنتاج الوحدة/الطلب الكيمائي لألآسيجين

 القدرة القصوى على توليد الميثان %٣٠+، ٣٠-

راء مع            ام الخب يقن باستخدام أحك د نطاق عدم الت ينبغي تحدي
ذا آسر وأن مستويات عدم التيقن ال يمكنها أن               راعاة أن ه م

 .١تتجاوز النطاق صفر إلى 

 الهواءالجزء المعالج بمعزل عن 

 )الرؤساء المشارآون والمحررون والخبراء؛ انبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز الناتجة عن معالجة مياه المخلفات:  أنظر(أحكام فريق الخبراء : المصدر

 

  التقارير والوثائق٢-٢-٥

ليمة     من    وبة إلعداد تقديرات حصر االن              الممارسة الس ومات المطل يق وأرشفة  آل المعل بعاثات الوطنية آما هو مبين في توث

ية واألرشيف، من  الفصل الثامن المعنون       ١-١٠-٨القسم    ونورد فيما يلي أمثلة ."  ضمان ومراقبة الجودة"، الوثائق الداخل

 .للوثائق والتقارير المحددة ذات الصلة بفئة المصادر هذه

.  را معقوال من الشفافية في فئة المصادر هذهوتوفر الجداول القطاعية القائمة التي ترفق بتقرير حصر تفصيلي قد  

ة مياه المخلفات الصناعية وبين معالجة مياه المخلفات المنزلية                  ين معالج داول بالضرورة ب وينبغي .  وتفصل الج

طة والفرضيات والمراجع في شكل نصي                       يانات األنش أن ب ية بش ومات المتبق ر الحصر المعل ر تقري ومن .  أن يوف

بالغة ت ية ال الم   األهم يم المع ع ق ند وض ية ع يانات االفتراض تخدام الب يق اس ر  .  وث ة الحص ر وآال ي أن توف وينبغ

 ).بحسب األرقام مثال(عمودين إضافيين في سجل العمل، أحدهما للتعليقات واآلخر للمراجع 

ي                   ر الحصر الوطن ي تقري ق ف ل الوثائ ي إدراج آ ر العمل ن غي مل الحصر ملخصات            .  وم ي أن يش ك ينبغ ع ذل وم

فافية  ل نها بالش بلغ ع بعاثات الم رات االن م تقدي ى تتس يانات حت ادر الب ى  مص رجعية إل ارات م بعة وإش رق المت لط

ي حسابها                 بعت ف ي ات وات الت ب الخط نى تعق ى يتس مثل التغيرات في القيم االفتراضية لمعامالت تحول غاز  (وحت

 . )الميثان



 ٥     الفصل    النفايات

 

 

 ٣٢-٥                   دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها
                                                                                                                                                      

 مراقبة جودة الحصر/ضمان ٣-٢-٥

 من الفصل الثامن ومراجعة         ١-٨جراء اختبارات لمراقبة الجودة على النحو المبين في الجدول                    إ  الممارسة السليمة  من   

-٨وقد يكون من المالئم أيضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في القسم      .    الخبراء لتقديرات االنبعاثات  

الة استخدام طرق المستويات العليا لتحديد االنبعاثات          من الفصل الثامن واتباع إجراءات ضمان الجودة، وبخاصة في ح               ٧

مراقبة الجودة  /وتشجع وآاالت الحصر على استعمال طرق المستويات العليا في ضمان               .    المتولدة عن فئة المصادر هذه       

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب" آما هو محدد في الفصل السابع المعنون لفئات المصادر الرئيسية

 :لى ذلك،  يمكن تحسين الشفافية بتوفير وثائق وتفسيرات واضحة لما يجري من عمل في المجاالت التاليةوإضافة إ

 مقارنة تقديرات االنبعاثات باتباع نهج مختلفة

ينبغي، حسب االقتضاء،  أن تقوم وآاالت الحصر بالتحقق من التقدير الوطني لمخلفات المياه المنزلية بمقارنتها                    •

وينبغي أن تكون   ."    طريقة االختبار " أو باتباع    للهيئةبعاثات المقدرة باستخدام القيم االفتراضية      مع مستويات االن  

وينبغي .    هذه المقارنة ممارسة قياسية لمراقبة الجودة آلما استخدمت معالم غير افتراضية في طريقة التقدير                       

أن تقوم بالبحث عن التضارب الذي ال       لوآاالت الحصر تسجيل نتائج هذه المقارنات ألغراض التوثيق الداخلي و          

 .يستند إلى أي تفسير

 مراجعة معامالت االنبعاث 

فيما يتعلق بمياه المخلفات المنزلية، ينبغي أن تقوم وآاالت الحصر بمقارنة قيم القدرة القصوى على توليد الميثان        •

آيلو غرام من الطلب       / الميثان   آيلو غرام من      ٠٫٢٥  (الهيئةالخاصة بالبلد مع القيم االفتراضية المحددة من                

).  آيلو غرام من الطلب الكيمائي الحيوي لألآسيجين          / آيلو غرام من غاز الميثان         ٠٫٦الكيمائي لألآسيجين أو      

 لمقدار النفايات المعالجة بمعزل عن الهواء فيحبذ أن         الهيئةوعلى الرغم من عدم وجود قيم افتراضية محددة من           

ن قيم معامالت تحول غاز الميثان في مقابل القيم المأخوذة عن البلدان األخرى                  تقوم وآاالت الحصر بالتحقق م     

 .  التي تتبع فيها ممارسات مشابهة في معالجة مياه المخلفات

ينبغي لوآاالت الحصر أن تؤآد االتساق بين الوحدات المستخدمة للكربون القابل للتحلل في النفايات العضوية                        •

وينبغي أن يستند آال المعلمين إلى نفس         .    القدرة القصوى على توليد غاز الميثان       وبين الوحدات المستخدمة في      

وينبغي مراعاة نفس     .    لحساب االنبعاثات  )  الطلب الكيمائي الحيوي أو الطلب الكيمائي لألآسيجين            (الوحدات   

 . عند مقارنة االنبعاثات مع طريقة االختبار أو مع االنبعاثات في أي بلد آخرءالشي
يتعلق بمياه المخلفات الصناعية، ينبغي لوآاالت الحصر أن تتحقق من قيم معامالت تحول غاز الميثان في                 وفيما   •

 .مقابل القيم الواردة في قوائم الحصر الوطنية األخرى التي لها نفس خصائص مياه المخلفات الصناعية
 مراجعة بيانات األنشطة

مثل (قوم وآاالت الحصر بمراجعة مجموعات البيانات الثانوية           فيما يتعلق بمياه المخلفات الصناعية، ينبغي أن ت           •

البيانات المستمدة من اإلحصاءات الوطنية أو الوآاالت الرسمية أو رابطات معالجة مياه المخلفات أو رابطات                          



                      النفايات  ٥الفصل 

 

 

 راري ودرجة عدم التيقن في تقديراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الح                                    ٣٣-٥  

قد و.    المستخدمة في تقدير وترتيب مخرجات النفايات الصناعية استنادا إلى الطلب الكيمائي لألآسيجين            )  الصناعة

تقوم بعض البلدان بإجراء مراقبة تنظيمية للنفايات الصناعية وربما تطبق بالفعل في هذه الحاالت قواعد مهمة                           

 .مراقبة الجودة عند تحديد خصائص مياه المخلفات على أساس الصناعة/لضمان

ي مياه المخلفات     الطلب الكيمائي الحيوي لألآسيجين ف        (ينبغي لوآاالت الحصر مقارنة البيانات الخاصة بالبلد                •

وإذا .    الهيئةمع القيم االفتراضية المحددة من          )  المنزلية أو مخرجات الطلب الكيمائي لألآسيجين في الصناعة             

استخدمت وآاالت الحصر قيما خاصة بالبلدان فينبغي أن توثق أسباب االختالف بين قيمها الخاصة بالبلدان أو                          

 .بصناعات محددة وبين القيم االفتراضية

 ستعانة بخبراء الصناعة في المراجعةاال

) وبخاصة في المناطق الحضرية    (تخضع معالجة مياه المخلفات المنزلية في بعض البلدان لفحص وتنظيم دقيقين                 •

وينبغي أن تضم مراجعة      .    ومن ثم فقد تتاح فرصة إلجراء مراجعة من النظراء لمدخالت حسابات االنبعاثات                   

وتتسم مراجعة الخبراء بأهمية آبيرة في التحقق من قيم معامل            .      بالمعلم المعين النظراء خبراء ممن لديهم دراية       

 إلجراء  الهيئةتحول غاز الميثان وغير ذلك من القيم والمعالم في الحاالت التي ال تتوافر فيها قيم افتراضية من                          

 .اختبارات مقارنة

 تشرك خبراء الصناعة ممن لديهم دراية بمعالم           فيما يتعلق بمياه المخلفات الصناعية، ينبغي لوآاالت الحصر أن            •

وينبغي مثال أن يقوم خبراء الصناعة بمراجعة خصائص مياه المخلفات الصناعية ومعالجتها                 .    المدخالت المعينة 

وتتسم مراجعات النظراء     .  اعتمادا على ما لديهم من دراية فنية في مجاالت اختصاصاتهم الصناعية المحددة                        

التحقق من قيم معامل تحول غاز الميثان وغير ذلك من المعالم في الحاالت التي ال تتوافر فيها قيم                  بأهمية بالغة في    

 . الستخدامها في إجراء اختبارات مقارنةالهيئةافتراضية من 



 ٥     الفصل    النفايات

 

 

 ٣٤-٥                   دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها
                                                                                                                                                      

 االنبعاثات الناتجة عن حرق النفايات ٣-٥

 المسائل المنهجية  ١-٣-٥

وال يرجح تولد    .    سيد الكربون وغاز الميثان وأآسيد النيتروز         يؤدي حرق النفايات إلى توليد انبعاثات ثاني أآ            

مثل ارتفاع درجة الحرارة وطول     (مقادير آبيرة من انبعاثات غاز الميثان نظرا لظروف االحتراق في المحارق              

 وانبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن إحراق النفايات تزيد في العادة آثيرا عن انبعاثات                     ).    مدد المكوث 

ويشيع إحراق النفايات حاليا في البلدان المتقدمة، وآذلك من الشائع إحراق النفايات الطبية في                 .    أآسيد النيتروز 

 .  آال من البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء

عاثات وينبغي تقديم تقرير عن االنب      .    وتنطبق المنهجية المبينة هنا على اإلحراق مع استخالص الطاقة وبدونه               

الناجمة عن إحراق النفايات بدون استخالص الطاقة في إطار قطاع النفايات وأما االنبعاثات الناجمة عن إحراق                    

 .  النفايات مع استخالص الطاقة فينبغي تقديم تقرير عنها في إطار قطاع الطاقة

 انبعاثات ثاني أآسيد الكربون      ، ينبغي أال تدرج في تقديرات االنبعاثات إال         الخطوط التوجيهية للهيئة  وتماشيا مع   

مثل البالستيك وبعض أنواع المنسوجات،          (الناتجة عن إحراق الكربون في النفايات ذات األصل األحفوري                      

مثل (وال يدرج جزء الكربون المشتق من مواد الكتلة الحيوية                   ).    والمطاط والمذيبات السائلة وزيت النفايات        

 ). لخشبيةالورق والنفايات الغذائية والمواد ا

 اختيار الطريقة ١-١-٣-٥

    ٦-٥ و ٥-٥وتحدد شجرتا القرارات في الشكلين       .   على الظروف الوطنية   السليمة  الممارسةيتوقف اختيار طريقة    
ويبين .     مع الظروف الخاصة بكل بلد       الخطوط التوجيهية للهيئة   الممارسات السليمة لتكييف الطرق الواردة في          

 . النيتروزأآسيدوالي اختيار طريقة تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون وانبعاثات  على الت٦-٥ و٥-٥الشكالن 

مثل النفايات الصلبة   ( ويمكن إجراء أدق تقديرات االنبعاثات بتحديد االنبعاثات الناجمة عن آل نوع من النفايات               

 ).وقاذورات المجارير والنفايات الطبية والنفايات الخطرةالبلدية 

رق المتبعة في تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون وأآسيد النيتروز من إحراق النفايات نظرا                              وتتفاوت الط  

 .ولهذا السبب فإننا نتناول أدناه آل طريقة على حدة.  لتفاوت العوامل المؤثرة على مستويات االنبعاثات

 تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون

وآما .    دير انبعاثات ثاني أآسيد الكرون المتولدة عن إحراق النفايات              طريقة لتق   الخطوط التوجيهية للهيئة   تبين  

 فإن بيانات األنشطة هي مدخالت النفايات في المحرقة ويستند معامل االنبعاث إلى                      ١١-٥يتضح من المعادلة      

نات وتنشأ أدق تقديرات االنبعاثات من تصنيف بيا          .    المحتوى من الكربون في النفايات األحفورية األصل فقط            

مثل النفايات الصلبة البلدية والنفايات الناتجة عن معالجة مياه المجارير           (األنشطة إلى أنواع مختلفة من النفايات        

 .آما ينبغي أن تدرج في الحساب آفاءة االحتراق في عملية االحتراق).  والنفايات الطبية والنفايات الخطرة



                      النفايات  ٥الفصل 

 

 

 راري ودرجة عدم التيقن في تقديراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الح                                    ٣٥-٥  

١١-٥المعادلة   

CO2 emissions (Gg/yr)  =  ∑i  IWi  •  CCWi  •  FCFi  •  EFi  •  44 / 12 ) 

 :حيث

i=   MSW :النفايات الصلبة البلدية 

 HW :النفايات الخطرة 

 CW :النفايات الطبية 

 SS :النفايات الناتجة عن معالجة مياه المجارير 

IWi =  مقدار النفايات المحروقة من النوعi) سنة/ جيغا غرام( 

CCWi =  النفايات من النوع جزء الكربون فيi 

FCFi =  جزء الكربون األحفوري في النفايات من النوعi 

EFi =  آفاءة االحتراق في عملية االحتراق في محارق نفايات النوعi) آسر( 

 التحويل من آربون إلى ثاني أآسيد الكربون = 12 / 44
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 لفاتشجرة قرارات النبعاثات ثاني أآسيد الكربون من إحراق المخ  ٥-٥الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هل تحرق النفايات
  في البلد؟

ال "يكتب في التقرير 

 "يوجد

تقدر انبعاثات ثاني أآسيد الكربون 
علقة باستخدام البيانات االفتراضية المت

 بمحتوى الكربون والجزء األحفوري

 هل تتوافر
  بيانات عن إحراق النفايات

مثل النفايات( بحسب نوع النفايات؟ 
 )الصلبة المحلية

فئات هل يعد ذلك من 
 ؟المصادر الرئيسية

 )١ملحوظة (
يفترض أن آل النفايات
هي نفايات صلبة محلية

تجمع بيانات 
األنشطة بحب نوع 

 النفايات

 
 ل تتوافر تحليالته

  خاصة بالبلد
  لمحتوى الكربون؟

تقدر انبعاثات ثاني أآسيد 
الكربون المتولدة عن آل نوع 
من النفايات باستخدام البيانات 
االفتراضية المتعلقة بمحتوى 
 الكربون والجزء األحفوري

 
 هل تتوافر بيانات

 عن جزء الكربونخاصة بالبلد  
  األحفوري في النفايات؟

 انبعاثات ثاني أآسيد الكربون تقدر
المتولدة عن آل نوع من النفايات 
باستخدام البيانات الخاصة بالبلد 

المتعلقة بمحتوى الكربون والبيانات 
االفتراضية المتعلقة بالجزء األحفوري

تقدر انبعاثات ثاني أآسيد 
الكربون المتولدة عن آل نوع 
من النفايات باستخدام البيانات 

بلد المتعلقة بمحتوى الخاصة بال
 الكربون والجزء األحفوري

 هي تلك الفئة التي تحظى بأولوية في نظام الحصر الوطني ألن تقديرها يؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي يجريه البلد النبعاثات غازاتفئة المصادر الرئيسية   :  ١ملحوظة

من الفصل"  تحديد فئات المصادر الرئيسية الوطنية       " المعنون    ٢-٧أنظر القسم    (ت أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما           االحتباس الحراري المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثا

").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"السابع المعنون 

 ال

 ١اإلطار 

 نعم

 ال

 ٣اإلطار
 نعم

 ال

 ٤اإلطار 

 نعم

 ٢اإلطار 

 ال

 نعم

 نعم

 ال
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  شجرة قرارات النبعاثات أآسيد النيتروز من إحراق النفايات ٦-٥الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هل تحرق النفايات
  في البلد؟

ال "يكتب في التقرير 
 "يوجد

آسيد النيتروز تقدر انبعاثات أ
باستخدام معامالت االنبعاثات 
االفتراضية للنفايات الصلبة 

 المحلية

 
 هل تتوافر بيانات
  عن إحراق النفايات

مثل النفايات(بحسب نوع النفايات؟ 
 )الصلبة المحلية

فئات هل يعتبر ذلك من 
 ؟  المصادر الرئيسية

 )١ملحوظة (

يفترض أن آل النفايات
هي نفايات صلبة بلدية

تجمع بيانات 
األنشطة بحسب نوع

 النفايات

 
 هل تتوافر البيانات 
 المتعلقة بقياسات

 امالت االنبعاثات؟ مع

تقدر انبعاثات أآسيد النيتروز 
المتولدة عن آل نوع من 

النفايات باستخدام معامالت 
 االنبعاث المستندة إلى القياس

 
 هل تتوافر معامالت  

الخاصة  انبعاثات أآسيد النيتروز 
 ؟بالبلد 

تقدر انبعاثات أآسيد النيتروز 
المتولدة عن آل نوع من 

ت باستخدام معامالت النفايا
 االنبعاثات الخاصة بالبلد

تقدر انبعاثات أآسيد النيتروز المتولدة عن 

آل نوع من النفايات باستخدام معامالت 

الهيئةاالنبعاثات االفتراضية المحددة من 

هي تلك الفئة التي تحظى بأولوية في نظام الحصر الوطني ألن تقديرها يؤثر بشدة على  مجموع الحصر الذي يجريه البلد النبعاثات غازات  فئة المصادر الرئيسية   :  ١ملحوظة

من الفصل"   الرئيسية الوطنية   تحديد فئات المصادر   " المعنون    ٢-٧أنظر القسم    (االحتباس الحراري المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"السابع المعنون 

 ال

 ١اإلطار 

 نعم
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دار انبعاثات ثاني أآسيد الكربون في آل واحد من مصانع            لتقدير مق  ٥-٥ويمكن استخدام شجرة القرارات المبينة في الشكل         

وتتحقق أفضل النتائج عند تحديد مقدار االنبعاثات في آل مصنع          .    إحراق النفايات وآذلك لتقدير االنبعاثات من آل المصانع       

 .ثم تجمع مقادير االنبعاثات بعد ذلك

 تقدير انبعاثات أآسيد النيتروز

 :النيتروز إلى مدخالت النفايات في محارق النفايات وإلى معامل االنبعاثيستند حساب انبعاثات أآسيد 

١٢-٥المعادلة   

N2O emissions (Gg/yr)  =  ∑i ( IWi  •  EFi )  •  10
–6

 

 :حيث

IWi =  مقدار النفايات المحروقة من النوعi) سنة/جيغا غرام( 

EFi  =      ت من النوع     الناتجة عن النفايا    المعامل اإلجمالي النبعاث الغازاتi)        جيغا /  آيلو غرام من أآسيد النيتروز

 )غرام

 أو

١٣-٥المعادلة   

N2O emissions (Gg/yr)  =   ∑i ( IWi  •  ECi  •  FGVi )  •  10
–9

 

 :حيث

IWi =  مقدار النفايات المحروقة من النوعi) سنة/جيغا غرام( 

ECi  =                 ن النفايات من النوع        ترآيز انبعاثات أآسيد النيتروز في غاز المداخن الناتج عi)        ميغا غرام من أآسيد

 )متر مكعب/ النيتروز

FGVi =  حجم غاز المداخن بحسب مقدار النفايات المحروقة من النوعi)  ميغا غرام/ متر مكعب( 

آما يمكن  .     شجرت قرارات عامة لتقدير انبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن إحراق النفايات                   ٦-٥ونعرض في الشكل      

وتتحقق أفضل النتائج إذا تحددت  انبعاثات       ).    مثل أآاسيد النيتروجين  (مال شجرة القرارات في تقدير الغازات األخرى         استع

 .أآسيد النيتروز في آل  مصنع استنادا إلى بيانات الرصد الخاصة بالمصنع ثم جمعت بعد ذلك

 اختيار معامالت االنبعاث وبيانات األنشطة ٢-١-٣-٥

 سيد الكربونانبعاثات ثاني أآ

ويمكن حسابه من مجموع المحتوى من الكربون       .    ال يجري في العادة رصد ثاني أآسيد الكربون مباشرة في غازات العوادم           



                      النفايات  ٥الفصل 

 

 

 راري ودرجة عدم التيقن في تقديراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الح                                    ٣٩-٥  

آما يمكن تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون باستخدام البيانات                   .    ويجري ذلك عادة في معظم البلدان           .    في النفايات  

البيانات االفتراضية لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد        " المعنون    ٦-٥انظر الجدول    (من الكربون    االفتراضية المتعلقة بالمحتوى     

على أنه في الحاالت التي ال يكون فيها المحتوى من الكربون معلوما وتتوافر لدى                ").    الكربون الناتجة عن إحراق النفايات    

آسيد الكربون الناجمة عن إحراق النفايات، ينبغي استخدام         وآاالت الحصر بيانات مقاسة جيدة التوثيق بشأن انبعاثات ثاني أ          

 .  هذه البيانات لمعرفة القيمة الخاصة بالبلد للمحتوى من الكربون في النفايات

ويمكن جمع بيانات لتحديد هذه     .    وقد يتعذر التمييز بين الجزء الحيوي وبين الجزء األحفوري في النفايات التي سيتم حرقها                

على أنه ال تتوافر في آثير من األحيان  بيانات فعلية عن أصل النفايات                   .    يل النفايات في آثير من البلدان       األجزاء من تحل  

 .وقد ال تكون مواآبة آلخر التطورات

ويرجح أن تتغير أجزاء الكربون األحفوري والحيوي تغيرا آبيرا في المستقبل جراء التشريعات األخيرة المطبقة في آثير                       

وسوف تؤثر هذه التشريعات على مجموع تدفقات النفايات        ).    ثل اليابان والنرويج والواليات المتحدة األمريكية     م(من البلدان   

وال تعرف على وجه التأآيد الكيفية التي          .    المحروقة وآذلك على المحتوى من الكربون األحفوري في النفايات المحروقة              

بون األحفوري وال تتوافر سوى بيانات محدودة حيث مازالت                     ستؤثر بها التشريعات الجديدة على المحتوى من الكر                  

 .التغيرات جارية

ويكون الكربون في النفايات الصلبة البلدية والنفايات الطبية           .  ويتفاوت جزء الكربون األحفوري في مختلف أنواع النفايات          

 في العادة تجاهل الكربون            ويمكن).     البيانات االفتراضية     ٦-٥يتضمن الجدول      (األحفوري والحيوي      :  من األصلين  

وأما ).    يقتصر على آثار المنظفات وغيرها من المواد الكيمائية        (  األحفوري في األوحال الناجمة عن معالجة مياه المجارير          

 ). على البيانات االفتراضية٦-٥يحتوى الجدول (الكربون في النفايات الخطرة فهو في العادة من أصل أحفوري 

افتراض أن ترآيب النفايات الصلبة البلدية المحروقة هو نفس ترآيب النفايات الصلبة البلدية المتولدة                ةالممارسة السليم ومن  

على أنه في حال إحراق جزء معين من النفايات الصلبة البلدية على حدة فالبد من تحديد المحتوى من الكربون في                   .    في البلد 

 .هذه التيارات على وجه الخصوص
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 ٦-٥الجدول 
 بيانات االفتراضية لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن إحراق النفاياتال

األوحال الناجمة عن  النفايات الطبية النفايات الخطرة
 معالجة مياه المجارير

النفايات الصلبة 
 البلدية

 

مادة (من النفايات      %  ٩٥-١
 )جافة

 %٥٠: النسبة االفتراضية

من النفايات       %  ٧٠-٥٠
 )أ() جافةمادة (

 %٦٠: النسبة االفتراضية

من النفايات     %  ٤٠-١٠
الناتجة عن معالجة مياه          

 )مادة جافة(المجارير 

 %٣٠: النسبة االفتراضية

من النفايات % ٥٠-٣٣
 )الرطبة(

 %٤٠: النسبة االفتراضية

المحتوى من الكربون          
 في النفايات

 )ب(% ١٠٠-٩٠

 %٩٠: النسبة االفتراضية

٥٠-٣٠% 

 %٤٠: راضيةالنسبة االفت

يلزم الحصول على مزيد           
 من المعلومات

 %٥٠-٣٠ صفر في المائة

 %٤٠: النسبة االفتراضية

الكربون األحفوري 
آنسبة مئوية من مجموع 

 الكربون

٩٩،٥-٩٥% 

 %٩٩٫٥: النسبة االفتراضية

٩٩،٥-٥٠% 

 %٩٥: النسبة االفتراضية

٩٩-٩٥ %٩٥% 

 %٩٥: النسبة االفتراضية

 )ج(آفاءة االحتراق 

المحتوى من الكربون في    :  ويمكن تقدير المحتوى من الكربون من العوامل التالية         .     في معظمها على الورق والبالستيك      الطبيةتحتوي النفايات   )  أ(

 %.٨٥-٧٥: ، والمحتوى من الكربون في البالستيك%٥٠: الورق

 .غليف وغيرها من المواد المشابهةقد يختزل الكربون األحفوري إذا آان يحتوي على آربون ناتج عن مواد الت) ب(

 .تبعا لتصميم المصنع وصيانته وعمره) ج(

 ).الرؤساء المشارآون والمحررون والخبراء؛ االنبعاثات الناتجة عن إحراق النفايات:  انظر(أحكام فريق الخبراء : المصدر

  

 انبعاثات أآسيد النيتروز

ومن العملي من الناحية التقنية إجراء        .    لنيتروز من قياسات االنبعاثات    ينبغي، آلما أمكن، اشتقاق معامالت انبعاث أآسيد ا          

وينبغي إجراء قياسات دورية بما يكفي لتفسير التغيرية في              .    للممارسة السليمة رصد مستمر لالنبعاثات ولكنه غير الزم           

مثل درجة حرارة      (رق   ومختلف ظروف تشغيل المحا       )  أي الناجمة عن تغير ترآيب النفايات             (توليد أآسيد النيتروز         

ضمان ومراقبة  "من الفصل الثامن المعنون       "  القياسات المباشرة لإلنبعاثات   " المعنون    ٣-١-٧-٨ويقدم القسم    ).    االحتراق

وفي حالة عدم توافر بيانات القياس، ينبغي استخدام الوسائل األخرى              .    مزيدا من المشورة بشأن الشمول التمثيلي       "  الجودة

شجرة قرارات النبعاثات أآسيد النيتروز من إحراق               " المعنون     ٦-٥انظر الشكل     (عامالت االنبعاث     الموثوقة لتحديد م    

 ").النفايات

وترتفع قيم معامالت االنبعاث في مصانع       .    وتتفاوت معامالت انبعاثات أآسيد النيتروز بتفاوت نوع المنشأة ونوع النفايات            

وتنخفض معامالت االنبعاث الناتجة عن النفايات           .    شتعال الشبكي  السرير السائل عن معامالت االنبعاث في مصانع اال              

عمليات (وتعبر نطاقات انبعاثات أآسيد النيتروز عن تقنيات التدمير   .    عن معامالت انبعاثات أوحال المجارير    البلدية  الصلبة  



                      النفايات  ٥الفصل 

 

 

 راري ودرجة عدم التيقن في تقديراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الح                                    ٤١-٥  

) د من انبعاثات أآسيد النيتروز      حقن النشادر أو اليوريا المستخدمة في بعض تكنولوجيات تدمير أآاسيد النيتروجين قد تزي                  

 .  وعن درجة الحرارة ومدة مكوث النفايات في المحرقة

انظر (وفي حالة عدم توافر معامالت انبعاثات أآسيد النيتروز خاصة بالمواقع فيمكن استخدام المعامالت االفتراضية                                 

 ").لنفاياتانبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن إحراق امعامالت " المعنون ٧-٥الجدول 

ويتوقع أن تتوافر بيانات خاصة بمصانع اإلحراق عن مقدار النفايات في آثير من البلدان التي تستخدم عمليات إحراق                                  

 .النفايات

وقد تزداد صعوبة الحصول على بيانات األنشطة المتعلقة بالنفايات الخطرة والنفايات الطبية نظرا لعدم إدراج النفايات                               

في اإلحصاءات   )  مثل المحارق في مواقع الصناعات الكيمائية وصناعات األدوية                ( المصانع     المحروقة في بعض هذه       

وقد ال تتوافر بيانات خاصة بالمصانع لهذه األنواع من النفايات، ولكن البيانات الشاملة لمجموع النفايات                 .    المتعلقة بالنفايات 

 .المحروقة قد تتوافر من القائمين على تنظيم النفايات

ففي اليابان مثال تصنف األوحال الناتجة عن معالجة مياه المجارير ضمن             (وت تصنيف أنواع النفايات فيما بين البلدان         ويتفا

.  ولذلك فقد يتعذر إجراء مقارنات بين أنواع النفايات       ).    على مستوى البلديات أو المناطق    (وآذلك داخلها   )  النفايات الصناعية 

 .  ات على النحو المبين أعاله لتيسير التوافق وإمكانية المقارنةوينبغي، آلما أمكن، تصنيف النفاي

  االستيفاء٣-١-٣-٥

فإذا آانت الطريقة تنفذ على مستوى المنشأة       .    يتوقف االستيفاء على التقارير المقدمة عن أنواع النفايات والمقادير المحروقة          

.  آد من إدراج آل المصانع التي تقوم بإحراق النفايات               التأ الممارسة السليمة ثم تجمع بعد ذلك عبر آل المنشآت فإن من                 

 .  وينبغي لوآاالت الحصر بذل الجهود إلعداد تقارير عن آل أنواع النفايات الناشئة في البلد

وتنبغي مالحظة إمكانية ازدواجية حساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون نظرا لحرق النفايات في منشآت مزودة بقدرات                             

آما يمكن استخدام النفايات آبدائل للوقود في المنشآت الصناعية األخرى غير مصانع إحراق النفايات                 .    قةالستخالص الطا 

وتفاديا الزدواجية الحساب، ينبغي تقديم تقرير عن االنبعاثات المتولدة عن          ).    مثل أفران األسمنت والطوب واألفران العالية     (

في قطاع الطاقة وليس في فئة مصادر االنبعاثات الناجمة عن التخلص من               "  أنواع الوقود األخرى  "هذه العمليات تحت بند      

 .النفايات



 ٥     الفصل    النفايات
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 ٧-٥الجدول 
 معامالت انبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن إحراق النفايات

من (النفايات الخطرة 
 )الصناعة

آيلو غرام من أآسيد 
جيغا غرام من /النيتروز

 )الجافة(النفايات 

 النفايات الطبية 

 غرام من آيلو
جيغا /أآسيد النيتروز

غرام من النفايات 
 )الجافة(

األوحال الناجمة عن معالجة 
 مياه المجارير

آيلو غرام من أآسيد 
جيغا غرام من النفايات /النيتروز

الناجمة عن معالجة مياه 
 )مادة جافة(المجارير 

 البلديةالنفايات الصلبة 

آيلو غرام من أآسيد 
نفايات جيغا غرام من ال/النيتروز

 )الجافة(

نوع مصنع إحراق 
 النفايات

 )ألمانيا (٦٦-٥٫٥ )رطبة: اليابان (٤٠٠ ال يوجد ال يوجد

 ١١-٥٫٥المتوسط 

المملكة  (٣٠القيمة العليا 
 )المتحدة

 )رطبة:اليابان (١٥٠-٤٠

أفران المجمرة أو           
 األفران الشبكية

 ةاألفران الدوار ال يوجد ال يوجد ال يوجد )ألمانيا (٢٤٠-٢١٠

 )ألمانيا (٨٠٠ ال يوجد ال يوجد

 )المملكة المتحدة (١٥٠٠-١٠٠

 )رطبة: اليابان (١٥٣٠-٣٠٠

 السرير السائل )رطبة: اليابان (٦٦٠-٢٤٠

 :المصدر

 ).١٩٩٣(ياسودا : ؛ اليابان)١٩٩٩(وآالة البيئة : ؛ المملكة المتحدة)١٩٩٩(يونك : ألمانيا

 

 وضع متسلسلة زمنية متسقة ٤-١-٣-٥

حساب االنبعاثات الناجمة عن إحراق النفايات باستخدام نفس الطريقة ونفس مجموعات البيانات في آل سنة من                              ينبغي   

وحيثما ال تتوافر بيانات متسقة لنفس الطريقة في أي سنة من سنوات المتسلسلة الزمنية فينبغي                   .    سنوات المتسلسلة الزمنية  

من الفصل السابع   "  تقنيات إعادة الحساب  " المعنون   ٢-٢-٣-٧ في القسم    وفقا لإلرشادات الواردة  إعادة حساب هذه الثغرات      

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"المعنون 

  تقييم عدم التيقن٥-١-٣-٥

 النطاقات االفتراضية لتقديرات انبعاثات ثاني أآسيد الكربون وأآسيد النيتروز، ولكن ينبغي                  ٧-٥ و ٦-٥يعرض الجدوالن    

تحدد مستويات عدم التيقن الخاصة بالبلد في معامالت االنبعاث، وبخاصة إذا آانت تستخدم بيانات                        لوآاالت الحصر أن      

 .مرصودة

وسوف يقل عدم التيقن المقترن بأحدث المعلومات ألنها تعبر عن تغير الممارسات أو تطور التقنيات أو تغير األجزاء                                   

ه عدم التيقن في مقدار النفايات المحروقة في آثير من البلدان                   وتقدر أوج .    في النفايات المحروقة   )  الحيوية واألحفورية (

 . في المائة ولكن عدم التيقن قد يزيد عن ذلك في بعض أنواع النفايات، مثل النفايات الطبية٥المتقدمة بنحو 



                      النفايات  ٥الفصل 

 

 

 راري ودرجة عدم التيقن في تقديراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الح                                    ٤٣-٥  

ى عدم التيقن    ويرتفع مستو .    و يتعلق عدم التيقن الرئيسي المقترن بثاني أآسيد الكربون بتقدير جزء الكربون األحفوري                     

 .المرتبط بالفصل بين جزء الكربون الحيوي وجزء الكربون األحفوري

وأما عدم التيقن المقترن بالرصد       .    وينخفض مستوى عدم التيقن في القياس أو الرصد المباشر النبعاثات أآسيد النيتروز                   

لتيقن في القياس الدوري على تواتر           آما يتوقف عدم ا      .  المستمر أو الدوري لالنبعاثات فيتوقف على دقة أجهزة القياس                 

 .المعاينة

وفي حالة استخدام القيم االفتراضية لتحديد معامالت انبعاثات أآسيد النيتروز فإن التقديرات تشير إلى أن نطاقات عدم التيقن                  

 . في المائة١٠٠سترتفع لتصل إلى 

لتطبيق العملي،  باإلضافة إلى التماس واستخدام        ويتضمن الفصل السادس المشورة بشأن قياس مقادير عدم التيقن آميا في ا              

 .أحكام الخبراء التي يمكنها، جنبا إلى جنب مع البيانات العملية، أن توفر تقديرات لعدم التيقن

 التقارير والوثائق ٢-٣-٥

 هو مبين في     توثيق وأرشفة  آل المعلومات المطلوبة إلعداد تقديرات حصر االنبعاثات الوطنية آما                الممارسة السليمة    من  

وفيما يلي  ."    ضمان ومراقبة الجودة  "من الفصل الثامن المعنون     "  الوثائق الداخلية واألرشيف  " تحت عنوان    ١-١٠-٨القسم  

 .بعض أمثلة الوثائق والتقارير ذات الصلة بفئة هذه المصادر

ر العملي إدراج آل الوثائق في تقرير الحصر الوطني            لحصر ملخصات للطرق المتبعة    ومع ذلك ينبغي أن يشمل ا     .  ومن غي

ى تتسم تقديرات االنبعاثات المبلغ عنها بالشفافية وحتى يتسنى تعقب الخطوات                       يانات حت ى  مصادر الب وإشارات مرجعية إل

 .المتبعة في حسابها

 ينبغي وفي هذه الحالة.  وتختلف مخططات تصنيف النفايات التي تستخدمها بعض البلدان على المستوى المحلي أو اإلقليمي       

وآالة الحصر أن تستعرض اتساق هذه المخططات مع مخططات التصنيف المحددة من                 وأن تسوق األسس المنطقية     الهيئةل

ئات المحددة من                    تالئم الف يانات ل يها تحويل الب تند إل ي يس ئة الت وآاالت الحصر أن تشير بوضوح إلى أنواع           .  الهي وينبغي ل

 .النفايات المدرجة في تقديرات النفايات

وري                ربون األحف ربون وجزء الك ى المحتوى من الك ية حصولها عل ومات عن آيف وآاالت الحصر إدراج معل ا ينبغي ل آم

 .ومعامالت انبعاثات أآسيد النيتروز

وم آثير من مصانع إحراق النفايات بتوليد الكهرباء والحرارة          وينبغي تقديم تقرير عن إحراق النفايات ألغراض الطاقة        .  ويق

وينبغي تقديم ).  ثاني أآسيد الكربون الناتج عن االحتراق الثابت( الخطوط التوجيهية للهيئةقطاع الطاقة المحدد في في إطار   

ند            نفايات تحت ب ر عن ال وينبغي عدم اإلبالغ عن هذه االنبعاثات في قطاع        .  في قطاع الطاقة  " أنواع الوقود األخرى  "التقري

 .تفاديا الزدواجية الحساب للهيئةالخطوط التوجيهية النفايات المحدد في 

ويستخدم في بعض األحيان الغاز أو النفط أو أنواع الوقود األخرى آوقود مساند لبدء عملية اإلحراق أو للحفاظ على درجة                        

واستهالك الوقود المساند في هذه األغراض ينبغي عدم اإلبالغ عنه ضمن إحراق النفايات، بل ينبغي إدراجه بدال                 .  الحرارة 
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 ٤٤-٥                   دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها
                                                                                                                                                      

 في المائة من مجموع القيمة الحرارية، ولكنها قد         ٣وتمثل أنواع الوقود المساند في العادة أقل من         .  ن ذلك في قطاع الطاقة    م 

 .تتسم بمزيد من األهمية في حالة إحراق النفايات الخطرة

 مراقبة جودة الحصر/ضمان ٣-٣-٥

 من الفصل الثامن ومراجعة         ١-٨ المبين في الجدول          إجراء اختبارات لمراقبة الجودة على النحو            الممارسة السليمة  من   

٨وقد يكون من المالئم أيضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة  آما هو مبين في القسم                 .    الخبراء لتقديرات االنبعاثات  

يد االنبعاثات   من الفصل الثامن واتباع إجراءات ضمان الجودة، وبخاصة في حالة استخدام طرق المستويات العليا لتحد                    ٧-

مراقبة الجودة  /وتشجع وآاالت الحصر على استعمال طرق المستويات العليا في ضمان               .    المتولدة عن فئة هذه المصادر       

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب" آما هو محدد في الفصل السابع المعنون لفئات المصادر الرئيسية

 :ائق وتفسيرات واضحة لما يجري من عمل في المجاالت التاليةوإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين الشفافية بتوفير وث

 مراجعة قياسات االنبعاثات المباشرة

ية       • رق القياس تخدام الط يد اس وآاالت الحصر تأآ ي ل ر، ينبغ ياس المباش يانات الق يها ب ر ف ي تتواف االت الت ي الح ف

يا في القياسات         ا دول ينبغي حينئذ إجراء تقييم دقيق الستخدام هذه       وفي حالة عدم الوفاء بهذا المعيار ف      .  المعترف به

 .البيانات

في الحاالت التي يجري فيها قياس مباشر لالنبعاثات، ينبغي لوآاالت الحصر مقارنة المعامالت فيما بين المصانع                •

 .وينبغي مراجعة أي فروق آبيرة بين المعامالت.  الهيئةوآذلك مع المعامالت االفتراضية المحددة من 

 عامالت االنبعاثمراجعة م

ربون في النفايات،                              • بلد أو بالمصنع للمحتوى من الك يم الخاصة بال ين الق ة ب وآاالت الحصر إجراء مقارن ينبغي ل

يم             ين الق نفايات وب راق ال ران إح ي أف راق ف اءة االحت ربون، ولكف وع الك ن مجم وري م ربون األحف زء الك ولج

 .٦-٥االفتراضية المبينة في الجدول 

وآاالت    • يالت إحراق النفايات المستخدمة في تحديد                     ينبغي ل يانات وتحل راقبة جودة ب راجعة إجراءات م  الحصر م

ع        بعاث الخاصة بالمواق امالت االن ة مراقبة الجودة، ينبغي تقييم عدم التيقن في التقديرات               .  مع ة عدم آفاي وفي حال

 .الوطنية وقد يلزم تقييم استخدام تلك البيانات

 مراجعة النظراءاالستعانة بالخبراء في 

يانات           • يها الب تخدم ف ي ال تس االت الت نفايات والح ود ال يات وصف وق ى عمل راء إل راجعات النظ يه م ي توج ينبغ

ك بشكل خاص على النفايات الخطرة والنفايات الطبية ألن هذه النفايات ال  تحدد آمياتها                  .  االفتراضية  وينطبق ذل

 .ن تتفاوت آثيرا من مصنع إلى آخرفي آثير من األحيان على أساس المصنع ويمكن أ
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