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: ثالث طرق لحساب االنبعاثات     •
).Tier 2 and 3(والمنهج المفصل ) Tier 1(المنهج المبسط –

.في هذه المحاضرة  المنهج المبسط     سوف نفصل 

إن تقدير آافة االنبعاثات من مصادر قابلة لالحتراق هو على            •
.  أساس آمية النفط المستخدم ومتوسط عوامل االنبعاثات          

يتم إستعمال بيانات االستخدام على المستوى الوطني              •
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ما هي الطرق المتبعة لحساب االنبعاثات  

يجب على البلدان إستخدام المنهجيات التابعة للهيئة الحكومية               
 في حال   2006بإستخدام مراجعة     الدولية المعنية بتغير المناخ      

البدء بإحتساب االنبعاثات         يريدون  



احصاءت ثاني أآسيد الكربون آيفية حساب انبعاثات غاز الدفيئة من        

إستخدام   استنادًا الى االستبيان السنوي لوآالة الطاقة الدولية حول            
الذي  (لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون،        احصاءت الطاقة     

، ) في الوقت الحالي     1996ما زال يرتكز على مراجعة العام    
يمكن القيام بالخطوات التالية لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد               

:2006الكربون مستعينين بمراجعة العام         
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  الطاقة  القطاع 
  أنشطة احتراق الوقود  الفئة 
  أ1  رمز الفئة 
)   الخطوة األولى–ئات المصدر فقود بحسب ثاني أآسيد الكربون، اإليثان، أآسيد النيتروز الناتج عن احتراق الو(4 من 1  ) الورقة 

 )إلخ( الميثان  ثاني أآسيد الكربوناستهالك الطاقة 
و هد ج ب أ 

حجم الكتلة، أو (االستهالك 
  ) الطاقة

تيراجول (عامل التحويل 
)  الوحدة/

عامل انبعاث ثاني أآسيد )  تيراجول(االستهالك 
ثاني آيلوغرام (الكربون 

)  تيراجول/أآسيد الكربون

إنبعاثات ثاني أآسيد 
ثاني جيجاغرام (الكربون 

)  أآسيد الكربون

آلغ (عامل انبعاث اإليثان 
)  تيراجول/إليثان

  ب*أ=ج

أنواع الوقود السائلة   

النفط الخام   
سوائل الغاز الطبيعي   

 الغازولين   
 وقود الطائرات   
 أنواع أخرى من  

  الكيروسين 

زيت الديزل والغاز  
زيت وقود المخّلفات  

الغاز البترولي السائل  

: الوحدات 
أو ) طن1000(يمكن أن تكون بالوحدة الطبيعية 

)آالتيراجول(بوحدات الطاقة

ملء آل صفحة لكل قطاع منفصلة      

إنتاج الطاقة والحرارة ذات النشاط األساسي، تكرير البترول، صناعة 
الوقود الصلب وصناعات أخرى للطاقة، الحديد والفوالذ، المعادن غير 

ت الفلذية، المواد الكيميائية، عجينة الورق والورق والطباعة، المأآوال
، أدوات النقل، اآلالت، المناجم فلزات غير حديديةوالمشروبات والتبغ، 

المقالع، الخشب والمنتجات الخشبية، البناء، األقمشة ) /تثناء الوقودسبا(
السكن،  المؤسسات،/والجلود، صناعات غير محددة، قطاعات التجارة

. الزراعة، األحراج، صيد األسماك، مزارع األسماك، غير محدد  

القطاع بحسب الوقود استهالك تقدير:  األولى الخطوة
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وقود الطائرات  
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الغاز البترولي السائل  

 الطاقة وحدات من وحدة إلى التحويل:  الثانية الخطوة
الشائعة

يتم عرض صافي القيم الحرارية الخاصة بالبلدان 
للغاز الطبيعي والفحم بشكل غير مباشر في توجيهات 
الهيئة  الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ للعام 

 قيمة واحدة 2006بينما تقدم توجيهات العام  .  1996
ذات حد أعلى وأدنى للقيمة

 من  بعض مختارات القيم الحرارية الصافية
2006    للعامالمبادئ التوجيهية

عوامل   
ألف / ولتيراج(

) طن
مشتقات بترولية مكّررة

44.3الغازولين 
44.3آيروسين الطائرات 
44.1أنواع أخرى من الكيروسين 
38.1الزيت الطفيلي 
43زيت الغاز والديزل 
40.4زيت وقود المخلفات 
47.3الغاز البترولي السائل 
46.4اإليثان 
44.5النافتا 
40.2البيتومين 
40.2زيوت التشحيم 
32.5فحم الكوك البترولي 
43زيوت تغذية محطات التكرير 

49.5غاز التكرير 
40.2مشتقات نفطية أخرى 
منتجات أخرى 
28القار الفحمي 
8.9طفل الزيتيلا 

27.5  أوريمالشن
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تذآرها  يجب  أمور:  التمارين

 باستخدام الكربون أآسيد ثاني انبعاثات القطاعي النهج يقّدر
التزويد وليس الوقود استهالك
 وتحويل الطاقة قطاع في الذاتي االستخدام الوقود استهالك يشمل
الكهرباء قطاع في األحفوري الوقود
  مرتبطة وغير الطاقة ألغراض الوقود أنواع بعض استخدام يمكن

 أآسيد ثاني انبعاثات بتقدير فقط القيام يمكن –  الطاقةب
األنواع هذه طاقة استخدام من الكربون

 الحيوية الكتلة استخدام من الكربون أآسيد ثاني إضافة يتم ال
 ُتضاف األخرى الدفيئة غازات انبعاثات إنما االنبعاثات مجموع إلى
المجموع إلى
 البلدان مجموع في الوقود مخازن استهالك من االنبعاثات ُتشمل ال

الفردية



!شكرًا لكم


