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 التنفيذي الملخص

 من( وذلك 2005-1994) الفترة خاللالمنطلقة من قطاع النفايات في سورية  اإلنبعاثات جرد التقرير هذا يتضمن
التخلص النهائي منها, ومن خالل مياه الصرف الصحي والحمأة الناتجة عن  وأماكن الصلبة، البلدية النفايات خالل

 في الصناعي الصرف محطات عن الناتجة والحمأة الصناعي الصرف مياه خالل ومن ،محطات الصرف الصحي
 الصناعية ومصافي النفط في سورية.  والمنشآت المعامل

 :الصلبة البلدية النفايات. 1

 اإلدارية الوحدات مشاغل أهممن  وهو المحلية، اإلدارة وزارة مهام من سورية في الصلبة البلدية النفايات موضوع يعتبر
 النفايات إلدارة الوطنية اإلستراتيجية صدرت 2004 عام في(. و لها التابعة والتجمعات القرى , البلدات, البلديات)المدن, 

 محسن   سماد   إلىمنهجية تحويل المادة العضوية الداخلة في تركيب النفايات البلدية الصلبة  واعتمدت, سورية في الصلبة
وذلك لطمر المرفوضات  مواز   خيار الطمر الصحي كحل   إلى باإلضافةخالل معامل الفرز,  نللتربة بعد فرزها م

 الدراسات بتنفيذ المحافظات بعض أتبد وقدللمعالجة.  اا وحيد الناتجة عن معامل السماد الطبيعي.  وقد يكون حالا 
 لمعامل السماد ومحطات الفرز أو بالنسبة للمطامر الصحية . سواء   قبلها من المعتمدة

المنتشرة في أطراف المدن والقرى والوحدات اإلدارية  الصلبة البلدية النفايات من التخلص مواقعاآلن  إلىمازالت  ولكن
" معمال أنشأت قد كانت التي دمشق محافظة حتى. عنها المتولدة النفايات جميعالحل النهائي لتجميع  هياألخرى 

نصف كمية النفايات الناتجة عن مدينة دمشق, وتذهب الكمية  من أقل جيعال  فإنه, 1990للمعالجة منذ أواخر عام 
(, % 60 – 40نسبتها  بلغتالنفايات البلدية الصلبة ) تركيب في الداخلة العضوية المواد وتعد. المجاور للمطمرالباقية 

 .التخلص مواقع في المواد هذه تخمر عن الناتج الميتان غاز النبعاثالمولد األساسي 

النسبة األكبر من اإلصدارات الناتجة عن التخمر الالهوائي للنفايات في مواقع التخلص  4CHالميتان  غاز ويشكل
 .1(  %60)حوالي 

مع تزايد  (, و يتبين لنا تزايد هذه اإلصدارات طرداا 2005 – 1994كمية غاز الميتان المنطلق خالل الفترة ) حسبت
 سكان عدد زيادة و المعيشة مستوى  ارتفاع ومعتقدم السنين  معالمدن  فيكمية النفايات المرتبطة بتزايد عدد السكان 

الصادر عن ال  1996حساب إصدارات غازات الدفيئة للعام  دليل منالمنهجية  اعتمدتبالريف. وقد  مقارنةا  المدن
IPCC. 

 الصرف الصحي:. 2

 اإلسكانمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن المدن والتجمعات السكانية األخرى من مهام وزارة  موضوع يعتبر
إلى  استنادالمعالجة الصرف الصحي  محطات   بإنشاء سورية في اإلدارية الوحدات بعض بدأت وقدوالتعمير, 

 اإلستراتيجية الوطنية إلنشاء محطات الصرف الصحي المعدة من قبل وزارة اإلسكان والتعمير.

                                                 

 المحلية والبيئة. اإلدارةوزارة  –شركة تريفالور الفرنسية   -2004 للعامالوطنية إلدارة النفايات الصلبة في سورية  اإلستراتيجية1 
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حيث تبلغ نسبتها في الحمأة  ،في مكونات الحمأة الناتجة عن مياه الصرف الصحي األكبرالمواد العضوية النسبة  تشكل
 المواد هذه وتعتبر(, البكتيرياإلى الكائنات الحية ) إضافةا  ¸(% 60-40) الناتجة عن مياه الصرف الصحي بحدود

عن محطات الصرف  الناتجة والحمأةعن مياه الصرف الصحي  الناتجة اإلصدارات عن األول المسؤول هي العضوية
 (. 2)للمعالجة  التي قامت بإنشاء محطات   السكنية والتجمعات المدن فيالصحي 

 . غاز الميتان: 1.2

( 4CH) الميتان غاز إصدارحساب  تم وقد, 1993في العام  سلمية في الصحي للصرف محطة   أول إنشاء تم قد كان
 حيث(, 2005–1994الفترة ) خالل ولكل عام   حدة علىمعالجة الصرف الصحي  محطاتكل محطة من  من المنطلق

 .غيغا غرام 18.714إلى  2005لوحظ زيادة معدل اإلصدارات لتصل في عام 

 :النتروز أوكسيد. 2.2

 حيث (2005-1994الصرف الصحي خالل األعوام من ) همن ميا O2N النتروز أوكسيدغاز  إصدارحساب معدل  تم
 . " مع زيادة السكانطردا اإلصداراتزيادة معدل  لوحظ

 الصناعي:  الصرف. 3

للتحكم بمياه  صارمة   إجراءات   بتطبيق المعنية والجهاتشركات الصرف الصحي ومديريات البيئة في المحافظات  تقوم
تم إعداد  وقدفصل موادها الخطرة عن مياه الصرف الصحي. لالصرف الصناعي التي يتم صرفها إلى المجرور العام 

 عنوان تحت 2003 لعام 2580 رقم العامة المجاري  شبكة إلى صرفها المسموح للمياه السوريةالمواصفة القياسية 
 الصناعي للقطاع وبالنسبة. العامة الصرف شبكة إلى المنتهية االقتصادية النشاطات عن الناتجة السائلة"المخلفات 

 والترسيب الزيوت فصل بطريقة تعمل وهي بانياس ومصفاة حمص، مصفاةمن  كل  في  معالجة   محطة بنيت فقد النفطي
 كل  الصرف الصناعي في  محطات مياه عن الصادر( CH4)الميتان غاز كمية حساب وتم. (2مرجع ) المنشطة والحمأة

 خالل اإلصدارات كمية ثبات النتائج أظهرت حيث(, 2005-1994) الفترة خالل للنفط وبانياس حمص مصفاتيمن 
 .غ غيغا 1.567 القيمة على 2005-1994 األعوام

 :2COالكلية من قطاع الفضالت بمكافئ  اإلصدارات. 4

 ارتفاعمع السنوات نتيجة التزايد السكاني و الهجرة إلى المدن و  ازدادتالكلية من قطاع الفضالت قد  اإلصدارات إن
 قورنت ماإذا  ضئيلةا  الكمية هذه وتعتبرغيغا غرام.  3800 بحدود 2005 عام كميتها بلغت وقد. المعيشة مستوى 

 . الطاقة قطاع من باإلصدارت

 : الخالصة. 5

 2005حساب كمية غاز الميتان المنطلق في قطاع النفايات للعام  فيمن خالل النتائج التي حصلنا عليها  يالحظ
بالنسبة لكمية اإلصدارات  %88وهي  SWDSsنسبة اإلصدارات في مواقع التخلص من النفايات البلدية الصلبة  ارتفاع

 الصرف محطات من فكانت اإلصدارات من, أما النسبة األقل %11الناتجة في محطات الصرف الصحي وهي 
 السكان لكامل تغطيتها عدم و الصحي الصرف محطات حداثة إلى ذلك في السبب ويعود. %1 نسبة وهي الصناعي
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 محطتي على العملية إقتصرتأو أن الكثير منها ال يعمل. وقد  قليلة   الصناعي الصرف محطات أن كما. القطر في
  . وحمص بانياس مصفاة
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 مقدمة. 1
 إلى باإلضافة واألرياف المدن في الخدمات وتحسن المعيشة مستوى  وارتفاع السكان عدد زيادةالنمو المتسارع في  أدى

 من العديد إنشاء وإلى السكانية التجمعات في الصلبة البلدية النفايات يدفي تول كبيرة   زيادة   إلىالتقدم الصناعي والزراعي 
الحلول المناسبة  وإيجاد ¸المدن والتجمعات السكانية الكبيرة والصغيرة بعضفي  والصناعي الصحي الصرف محطات

 بيئيا".  آمن  و  علمي   للتخلص من هذه النفايات ومياه الصرف الصحي والصناعي بشكل  

 عن الناتجة الحمأةفي مكونات  ألكبركما تشكل النسبة ا سورية في النفايات من األكبر النسبة العضوية المواد تشكل
 في نسبتها تبلغ كما, %60البلدية الصلبة حوالي  النفايات في العضوية المواد معدل يبلغ حيث, الصحي لصرفا مياه

(, وتعتبر هذه المواد البكتيرياالكائنات الحية ) إلى إضافةا ¸(%60-40) بحدود الصحي الصرف مياه عن الناتجة الحمأة
الصلبة نتيجة تفككها وتخمرها في مواقع  البلديةعن النفايات  الناتجة اإلصداراتعن  األولالعضوية هي المسؤول 
عن محطات الصرف الصحي للمدن والتجمعات السكنية,  الناتجةالصرف الصحي  مياه وعن ،التخلص النهائي للنفايات

 .الصناعية آتفي المعامل والمنش الصناعيمحطات الصرف  وعن
  

http://www.inc-sy.org/


 www.inc-sy.org  مشروع إعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية 

 

 INC-SY_GHG_Waste Inventory-Ar     في سورية. النفايات قطاع لجرد غازات االحتباس الحراري )الدفيئة( 

 
10 

 

 سورية في الفضالت قطاع توصيف. 2

 : سورية في الصلبة النفايات. 1.2

 المحافظات) لها التابعة اإلدارية الوحدات خالل من الصلبة النفايات قطاع إدارةالمحلية والبيئة مهمة  اإلدارة وزارة تتولى
 و التجارية و المنزلية: أنواعهابجميع  الصلبة البلدية(. ويعتمد نظام الجمع المختلط للنفايات والبلديات والبلدان والمدن

 مكان إلىلنقلها  تمهيداا  فرعية   تجميع   مراكز في نفاياتها بتجميع اإلدارية الوحدات أغلب. تقوم والصناعية الزراعية
 . التخلص موقع إلى مباشرةا  نقلها يتم وأحيانا, النهائي التخلص

يقوم بتحويل المواد العضوية الداخلة في تركيب  اا،طن / يوم 500للمعالجة بطاقة  فقط معمل  في مدينة دمشق  يوجد
المطمر المجاور  إلىللفالحين.  وتذهب بقية النفايات  مباشر   بشكل   يباع ،للتربة محسن   سماد   إلىالنفايات الصلبة 

 الطمر طريقة علىوالالذقية وطرطوس(  وحماه وحمص حلبتعتمد باقي المحافظات السورية الكبيرة ) و, المعملإلدارة 
 البلديات باقي أما, الحاجة دعت كلما أو ،دوري   بشكل   بالتراب النفايات هذه تغطية تتم وأحياناا , نفاياتها من للتخلص

 فيها تراعى ال ،غير مراقبة خاصة   مواقع في النفايات من العشوائي التخلص طريقة فتعتمد منها الصغيرة وباألخص
 الشروط الصحية والبيئية.

, وتعد المواد األخرى مواقع التخلص من النفايات البلدية الصلبة في أطراف المدن والقرى والوحدات اإلدارية  تتوزع
 .التخلص مواقع في المواد هذه تخمر عن الناتج الميتان غاز إلنبعاثالعضوية الداخلة في تركيبها هي المولد األساسي 

 
 (1) السورية المحافظات في النفايات مكونات نسب (1) الشكل

 قامت التيحسب تقديرات شركة تريفالور,  2002للعام  محافظة   كل عن الناتجة النفايات كمية( 1الجدول ) ويبين
  .سورية في الصلبة للنفايات الوطنية اإلستراتيجية بإعداد
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 2002للعام  محافظة   كل عن الناتجة النفايات كمية (1الجدول )

 عدد السكان محافظة
بلدية نفايات 

 مع أنقاض

مع نفايات 
 األنقاض

نفايات بلدية مع 
 2002أنقاض 

من دون نفايات 
 األنقاض

من دون نفايات 
 األنقاض

نفايات بلدية من 
 دون األنقاض

 طن/سنة كغ/شخص/يوم كغ/شخص/يوم طن/سنة كغ/شخص/يوم طن/يوم  

 438,000 0.4 1,200 438,000 0.4 1200 3,000,000 دمشق

 564,302 0.7 1546 613,446 0.7 1681 2,310,000 دمشقريف 

 139,915 0.5 383 156,768 0.5 430 850,000 درعا

 77,082 0.5 211 80,574 0.5 221 420,000 السويداء

 716,853 0.5 1,964 791,812 0.5 2169 4,230,000 حلب

 288,275 0.5 790 322,186 0.6 883 1,580,000 دلبإ

 403,709 0.6 1,106 444,369 0.7 1217 1,750,000 حمص

 328,368 0.5 900 359,580 0.6 985 1,700,000 حماه

 255,021 0.7 699 265,647 0.7 728 1,070,000 الالذقية

 187,118 0.6 513 191,589 0.6 525 830,000 طرطوس

 242,293 0.5 664 302,111 0.6 828 1,300,000 دير الزور

 232,508 0.5 637 258,055 0.6 707 1,250,000 الحسكة

 163,684 0.6 448 224,840 0.8 616 800,000 الرقـة

 6,570 0.2 18 6,570 0.2 18 76,000 منطقة القنيطرة

 37,230 0.3 102 37,230 0.3 102 340,000 البدو

 4.080.929 0.5 11,181 4.492.774 0.6 12,309 21,506,000 سورية مجموع

 :الصحي الصرف. 2.2

 من وحلب دمشق في المعالجة محطتا وتعدمن المدن.  الصرف الصحي في عدد   معالجة محطاتمن  عدد  تشغيل  تم
 في وصيانتها الصحي الصرف شبكات توسيع حالياا  يتم و. سورية في الصحي الصرف مياه معالجة محطات أكبر

يتراوح  سكانية   قليلة التكاليف تصلح لتجمعات   نموذجية   صغيرة   معالجة   محطات وإنشاء الريفية، والمناطق الصغيرة المدن
 استخدامفيتم حالياا  نسمةا، 1000 دون  السكانية للتجمعات بالنسبة أما. نسمةا  10,000إلى  1000تعداد سكانها من 

 .الكاملة الصحي الصرف شبكات إلى الحاجة دون  التخمير، خزانات

مستوى المواصفات  ارتفاعقاد إلى  استخدامهاالطلب على إعادة  ازدياد الحاجة إلى تنقية مياه الصرف الصحي مع إن
 التخلص أو المياه هذه استخداموالمعايير الخاصة بتنقيتها لتحقق أعلى درجات األمان البيئي والصحي في حالة إعادة 

إزالتها في  أدت والتي الصلبة المواد و الشوائب من محتواها هو المياه لهذه الجودة معايير أهم من وكان البيئة، في منها
من هذه المياه. يبين الجدول  مستخلصةا  الصحي الصرف لمحطات)حمأة(  صلبة   نفاية   ينمحطات المعالجة إلى تكو 

المرفق البرنامج المعتمد لدى وزارة اإلسكان والتعمير لتنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي لبعض مراكز  (2)
 المحافظات.
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 :الصناعي الصرف 3.2

للتحكم بمياه الصرف  صارمة   إجراءات   بتطبيق المحافظات في المعنية والجهات الصحي الصرف شركات تقوم
 المواصفة إعداد تم وقدالصناعي التي يتم صرفها إلى المجرور العام لفصل موادها الخطرة عن مياه الصرف الصحي. 

 النشاطات عن الناتجة السائلة"المخلفات  عنوان تحت العامة المجاري  شبكة إلى صرفها المسموح للمياه القياسية
م, والتعليمات  2002/ لعام  50إلى قانون البيئة رقم /  وإستناداا  ،"العامة الصرف شبكة إلى المنتهية االقتصادية

افظات بمتابعة الفعاليات التنفيذية لتقييم األثر البيئي والمراجعة البيئية للفعاليات الصناعية, تقوم مديريات البيئة في المح
 لمياه الصرف الصناعي الناتج عنها. معالجة   محطات بتنفيذ بإلزامها صرف مياه عنها تنتجالصناعية التي 

 بطريقة 1979 عام منذ تعمل وهيفي مصفاة حمص،  معالجة   محطة بنيت فقد النفطي الصناعي للقطاع وبالنسبة
ويجمع في  معالجة   بدون  يحرق، أن المقرر من كان الذي السلدج يبقى بينما. المنشطة والحمأة والترسيب الزيوت فصل

 وفصل ،لمعالجة المياه الصناعية المنصرفة محطة   أنشئتنفسها  الفترة وفيمن الموقع. وفي مصفاة بانياس  قريبة   برك  
من المصانع مثل محطة  في عدد   بسيطة   معالجة   محطات وهناك. البحر إلي المياه صرف قبل عنها والحمأة الزيوت

لمعالجة مياه الصرف الصناعي في الشركة العامة لألسمدة  محطة   أنشئت وكذلكمعالجة مياه معمل البصل في سلمية. 
عن العمل  متوقفة   المحطات هذه لكنلمعالجة المنصرفات من معمل الكالنترو ومعمل األمونيا يوريا.  1979عام 

 .فنية   ألسباب  

 الصحي الصرف مياه مع تعالج حيث البلدي، المجرور إلى أنواعها بجميعي حمص فيصرف المياه أما معمل السكر ف 
 الفعاليات أصحاب بإلزام( 50 رقم البيئةقانون  بموجبالبيئة في المحافظات ) مديريات وتقوم, المعالجة محطة في

 لمعالجة مياه الصرف الصناعي الناتجة عنها.  محطات   بتنفيذ الصناعية

 سورية في الصحي الصرف محطات( 2) الجدول

 المدينة
 األشخاص عدد

 (نسمة)ألف 
 المعالجة نوع

 المحطة استطاعة
 /اليوم3م 1000

 التشغيل بدء
 المياه استخدام

 المعالجة

 الري  1997 485 المنشطة الحمأة 2500 دمشق

 الري  االستثمار 0.2 مائية نباتات 5 العواميد حران

 الري  2002 383 األكسدة بحيرات 1500 حلب

 نهر العاصي 1999 130 المنشطة الحمأة 517 حمص

 البحر إلى الصرف 2005 115 المنشطة الحمأة 500 الالذقية

 البحر إلى الصرف 2005 42 المنشطة الحمأة 131 طرطوس

 الري  2005 22 المنشطة الحمأة 124 درعا

 النهر إلى الصرف 2003 70 المنشطة الحمأة 400 حماه

 الري  2004 19 مرشحات 155 السويداء

 الري  2004 30 أكسدة بحيرات 183 إدلب

 الري  االستثمار 6 أكسدة بحيرات 50 العين رأس

 للري  1993 7 أكسدة بحيرات 45 السلمية
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 الرئيسة غير و الرئيسة الفئات. 3

 الفئات الرئيسة. 1.3

 .الصلبةمن الفضالت  العضوية للمادةالميثان من التخمر الالهوائي  غاز -

 .الصحي للصرف هوائي الال التخمر من النتروز أكسيد غاز و الميثان غاز -

 عن الحمأة من الصرف الصحي. الناجمان النتروز أكسيد غاز و الميثان غاز -

 الصناعي و الحمأة الناتجة عنها. الصرفمعالجة مياه  منالميثان  غاز -

 الرئيسة غير الفئات. 2.3

 (.الطاقة على الحصول لغير) الفضالت حرق  عن الناجمان الميثان وغاز الكربون  وكسيدأ ثنائي غاز
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 الفضالت قطاع من الدفيئة غازات حساب. 4

 الصلبة: البلدية نفاياتالميتان من ال غاز حساب. 1.4

  (1s1,6-1A,6-1B,6-1C-6)الجداول تعبئة خالل من الصلبة البلدية النفايات عن الناتج الميتان غاز إصدارات حساب تم
  ( وفق الخطوات األربعة التالية:4 المرجع(

 (: 1B)-6 ()1A-6 األولى الخطوة

 دخل عدد سكان المدن في العمود أA  ( 3المرجع .) 

  ستراتيجية إلوهذا يتوافق مع )ا .كغ/شخص/يوم 0,5نتاج الفرد من النفايات  في اليوم وتساوي إمعدل
 .(ةفي سوريالوطنية للنفايات الصلبة 

 ضرب العمود أA  بالعمودB للتحويل  610لى عام, ثم قسم الناتج على إللتحويل  365ضرب الناتج ب أ, و
 .Cدخل الناتج في العمود أ, ثم Ggلى إ

 لى إدخل معامل النفايات البلدية التي تذهب أSWDSs   0.8تساوي ( فيodule 6 Waste IPCC 1996). 

 العمودينضرب أD*C   وضع الناتج في العمودE . 

 دخل الناتج في العمود أA  1-6من الجدولs1. 

 

MODULE WASTE 

SUBMODULE 
QUANTITY OF MSW DISPOSED OF IN SOLID WASTE DISPOSAL SITES USING 

COUNTRY DATA 

WORKSHEET 6-1A (SUPPLEMENTAL) 

SHEET 1 OF 1 

 

 A B C D E 

 

Population 

whose Waste 

goes to SWDSs 

(Urban or Total) 

(persons) 

MSW 

Generation 

Rate 

(kg/capita/day) 

Annual Amount of 

MSW Generated 

(Gg MSW) 

Fraction of 

MSW Disposed 

to SWDSs 

(Urban or 

Total) 

Total Annual 

MSW 

Disposed to 

SWDSs 

(Gg MSW) 

 * ** C=(AxBx365)/1,000,000  E=(CxD) 

1994 9091800 0.5 1659.25 0.8 1327.40 

1995 9344400 0.5 1705.35 0.8 1364.28 

1996 9603600 0.5 1752.66 0.8 1402.13 

1997 9870000 0.5 1801.28 0.8 1441.02 

1998 10144200 0.5 1851.32 0.8 1481.05 

1999 10425600 0.5 1902.67 0.8 1522.14 

2000 10714800 0.5 1955.45 0.8 1564.36 

2001 11012400 0.5 2009.76 0.8 1607.81 

2002 11318400 0.5 2065.61 0.8 1652.49 

2003 11632800 0.5 2122.99 0.8 1698.39 

2004 11955600 0.5 2181.90 0.8 1745.52 

2005 12287400 0.5 2242.45 0.8 1793.96 
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MODULE WASTE 

SUBMODULE  DISPOSAL SITES USING DISPOSAL RATE DEFAULT DATA 

WORKSHEET 6-1B (SUPPLEMENTAL)  

SHEET 1 OF 1 

 

 A B C 

Year 
Population whose Waste goes to SWDSs  

(Urban or Total)  (persons) 
MSW Disposal Rate to 
SWDSs (kg/capita/day) 

Total Annual MSW Disposed to 
SWDSs (Gg MSW) 

 * ** C=(AxBx365)/1,000,000 

1994 9091800 0.5 1659.25 

1995 9344400 0.5 1705.35 

1996 9603600 0.5 1752.66 

1997 9870000 0.5 1801.28 

1998 10144200 0.5 1851.32 

1999 10425600 0.5 1902.67 

2000 10714800 0.5 1955.45 

2001 11012400 0.5 2009.76 

2002 11318400 0.5 2065.61 

2003 11632800 0.5 2122.99 

2004 11955600 0.5 2181.90 

2005 12287400 0.5 2242.45 

 

  (:1C-6)بحسب طريقة التخلص من الفضالت  MCFمتوسط  حساب الثانية الخطوة
   شكال أمن  تحديد نسبة النفايات بالوزن لكل شكلSWDSs ,في الوارد أعاله( 1) رقم الجدول حسب 

 . سورية في الصلبة النفايات إلدارة الوطنية اإلستراتيجية

 ( نأخذ معامل تصحيح الميتانMCF )IPCC1996 table 6-2) ( ونضعه في العمود  ,X. 

 ضرب العمود أX  العمود بW دخل الناتج في العمود أ, ثمY. 

  نجمع القيم في العمودY  سفل العمود أدخل الناتج في أوY   فيكون متوسط معامل تصحيح الميتان لكل شكل 
 .MCF=0.74هو  SWDSsشكال أمن 

 دخل الناتج في العمود أB  1-6من الجدولs1 . 
MODULE WASTE  

SUBMODULE METHANE CORRECTION FACTOR 

WORKSHEET 6-1C (SUPPLEMENTAL)  

SHEET 1 OF 1  

   

 W X Y 

Type of Site 

Proportion of Waste (by 

weight) for Each Type of 

SWDSs 

Methane Correction Factor 

(MCF) 

Weighted Average MCF for 

Each Type of SWDS 

   Y = W x X 

Managed 0.38 1.0 0.38 

Unmanaged - deep  

(>=5m waste) 
0.29 0.8 0.23 

Unmanaged - shallow  

(< 5m waste) 
0.33 0.4 0.13 

Total 1 0.6 0.74 
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 :الثالثة الخطوة
 ( نقدر قيمة الكربون العضوي المتفككDOC=0.21 للنفايات في )SWDSs  قرب بلد هو مصر لتشابه أو

 . C, ونضعه في العمود ) (IPCC1996 table 6-1ظروف النفايات 

 ( ندخل قيمة الكربون العضوي المتفكك الفعليDOC=0.77 للنفايات في )SWDSs IPCC1996 page 6-10) 
  .D, ونضعه في العمود )

 ( للنفايات في 0.5ندخل جزء الكربون المنطلق على شكل ميتان )SWDSs ,IPCC1996 page 6-10)  )
 . Eونضعه في العمود 

  نحسب معدل كمية الميتان المنطلق من وحدة النفايات وذلك من ضرب العمودC  بالعمودD  بالعمودE 
دخل الناتج في نثم  الوزن الذري للكربون( إلىلذري للميتان نسبة الوزن ا وهي) 16/ 12بمعامل التحويل 

 .Gالعمود 

  نحسب معدل كمية الميتان المنطلق من وحدة النفايات وذلك من ضرب العمودG  بالعمودB  دخل نثم
  .Hالناتج في العمود 

 

 :الرابعة الخطوة

 ضرب العمود  أA بالعمودHدخل الناتج في العمود أجمالية المتولدة, ثم إل, لتعطي كمية الميتان اJ. 

 دخل الناتج في العمود أ, القيمة هي صفر, ثم دخل كمية الميتان المسترجع سنوياا أK. 

  نطرح القيمة في العمودK  من القيمة في العمودJ دخل الناتج في العمود أ, ثمL. 

 لناتج في العمود دخل اأ(, ثم 1كسدة الميتان القيمة تساوي )أدخل معامل تصحيح أM. 

 ضرب العمود أM  بالعمودL دخل الناتج في العمود أ, لتعطي كمية الميتان الصافية, ثمN. 

http://www.inc-sy.org/


 www.inc-sy.org  مشروع إعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية 

 

 INC-SY_GHG_Waste Inventory-Ar  في سوريةالنفايات قطاع لجرد غازات االحتباس الحراري )الدفيئة( 

 
17 

MODULE WASTE 

SUBMODULE METHANE EMISSIONS FROM SOLID WASTE DISPOSAL SITES 

WORKSHEET 6-1 

 STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 

 A B C D E F G H J K L 

 

Total Annual 

MSW 

Disposed to 

SWDSs 

Methane 

Correction 

Factor  

Fraction of 

DOC in 

MSW 

Fraction 

of DOC 

which 

Actually 

Degrades 

Fraction of 

Carbon 

Released as 

Methane 

Conversion 

Ratio 

Potential 

Methane 

Generation Rate 

per Unit of 

Waste 

Realised 

(Country- 

specific) 

Methane 

Generation 

Rate per Unit 

of Waste  

Gross Annual 

Methane 

Generation 

Recovered 

Methane per 

Year 

Net Annual 

Methane 

Generation 

 (Gg MSW) (MCF)     
(Gg CH4/Gg 

MSW) 

(Gg CH4 Gg 

MSW)/ 
(Gg CH4) (Gg CH4) (Gg CH4) 

YEAR       G=(CxDxExF) H= (B x G) J= (H x A)  L= (J - K) 

1994 1327.4028 0.74 0.21 0.77 0.5 16/12 0.11 0.08 105.89 0 105.89 

1995 1364.2824 0.74 0.21 0.77 0.5 16/12 0.11 0.08 108.83 0 108.83 

1996 1402.1256 0.74 0.21 0.77 0.5 16/12 0.11 0.08 111.85 0 111.85 

1997 1441.02 0.74 0.21 0.77 0.5 16/12 0.11 0.08 114.95 0 114.95 

1998 1481.0532 0.74 0.21 0.77 0.5 16/12 0.11 0.08 118.15 0 118.15 

1999 1522.1376 0.74 0.21 0.77 0.5 16/12 0.11 0.08 121.42 0 121.42 

2000 1564.3608 0.74 0.21 0.77 0.5 16/12 0.11 0.08 124.79 0 124.79 

2001 1607.8104 0.74 0.21 0.77 0.5 16/12 0.11 0.08 128.26 0 128.26 

2002 1652.4864 0.74 0.21 0.77 0.5 16/12 0.11 0.08 131.82 0 131.82 

2003 1698.3888 0.74 0.21 0.77 0.5 16/12 0.11 0.08 135.48 0 135.48 

2004 1745.5176 0.74 0.21 0.77 0.5 16/12 0.11 0.08 139.24 0 139.24 

2005 1793.9604 0.74 0.21 0.77 0.5 16/12 0.11 0.08 143.11 0 143.11 
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 :الصحي الصرف محطات عن الناتج الميتان غاز حساب. 2.4

( 2s1, 6-2s2, 62s3, 6-2s4-6خالل الجداول ) منالصرف الصحي  محطاتحساب كمية غاز الميتان المنطلق من  تم
 :التالية الخطوات وفق

 :األولى الخطوة

 في العمود   صحي صرف لديها التيدخل عدد سكان المدن أB. )2 المرجع) 

 دخل العنصر العضوي المتفكك.أ 

 (Kg BOD/1000 persons/yr DOC=14600 ونضعه في العمود )C ,في الجدول وارد   هو ما حسب وذلك 

table 6-4 ) IPCC 1996 ( . 

 دخل العنصر العضوي أ( المتفكك المزاح كحمأةDOC=0.1 ونضعه في العمود ,)D. 

  في مياه الصرف الصحي وذلك من ضرب العمود  الكلينحسب العضويC  بالعمود B  وضرب الناتج ب ,
(1-D ,)دخل الناتج في العمودأ E  مقدراا ( بوحدة الكغKg BOD/ yr.) 

  في الحمأة وذلك من ضرب العمود  الكلينحسب العضوي Cبالعمود B بالعمودD  دخل الناتج في العمودأF  
 (Kg BOD/yr.) 

 
MODULE WASTE 

SUBMODULE 
METHANE EMISSIONS FROM DOMESTIC AND COMMERCIAL WASTEWATER AND 

SLUDGE TREATMENT 

WORKSHEET 6-2 

SHEET 1 OF 4   ESTIMATION OF ORGANIC WASTEWATER AND SLUDGE 

STEP 1 

A B C D E F 

Region or City 

Population 

(1,000 

persons) 

Degradable 

Organic 

Component  

(kg BOD/1000 

persons/yr) 

Fraction of 

Degradable 

Organic 

Component 

Removed as 

Sludge 

Total 

Domestic/Commercial 

Organic Wastewater  

(kg BOD/yr) 

Total 

Domestic/Commercial 

Organic Sludge  

(kg BOD/yr) 

    E = [B x C x (1-D)] F = (B x C x D) 

Damascus 3093.9 14600 0.1 40,653,591.85 4,517,065.76 

Rurral 

Damascus 
5.9 14600 0.1 77,088.22 8,565.36 

Aleppo 1624.8 14600 0.1 21,350,003.72 2,372,222.64 

Homs 606.6 14600 0.1 7,970,922.19 885,658.02 

Latakia 500.0 14600 0.1 6,570,000.00 730,000.00 

Tartos 131.0 14600 0.1 1,721,340.00 191,260.00 

Dara 124.0 14600 0.1 1,629,360.00 181,040.00 

Hhama 421.9 14600 0.1 5,543,655.62 615,961.74 

Swida 159.2 14600 0.1 2,091,690.90 232,410.10 

Iidleb 187.9 14600 0.1 2,469,544.74 274,393.86 

Hasaka 58.7 14600 0.1 770,882.22 85,653.58 
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 :الثانية الخطوة

 دخل نوع محطة المعالجة في العمود   أA (.  1)الجدول 

 المحطة في العمود  بهذهالمياه المعالجة  كسردخل أB (.1)الجدول 

 دخل معامل تحويل الميتان حسب نظام المعالجةأMCF=0.75)  )table 6-4) IPCC 1996 (  في العمودC  . 

 ضرب العمود أC  بالعمودB دخل الناتج في العمود أ, ثمD. 

 عظمي حسب نظام المعالجة في العمود ألنتاج الميتان اإدخل معامل أE( ويساوي ,/Kg  40.25 Kg CH

BOD.) 

 إلنحسب معامل ا( صدار/Kg BOD 4Kg CH من ضرب العمود )D  بالعمودE دخل الناتج في العمود أ, ثم
F. 

 
MODULE  WASTE 

SUBMODULE METHANE EMISSIONS FROM DOMESTIC AND COMMERCIAL WASTEWATER TREATMENT 

WORKSHEET 6-2  

SHEET 2 OF 4   ESTIMATION OF EMISSION FACTOR FOR WASTEWATER HANDLING SYSTEMS 

STEP 2 

A B C D E F 

Wastewater 

Handling System 

Fraction of 

Wastewater 

Treated by the 

Handling 

Methane 

Conversion 

Factor for the 

Handling 

Product 
Maximum Methane 

Producing Capacity 

Emission Factor for 

Domestic/Commercial 

Wastewater 

 System System  (kg CH4/kg BOD) (kg CH4/kg BOD) 

   D = (B x C)  F = (D x E) 

Activity Sludge 0.75 0.7 0.5250 0.25 0.13125 

Lagoons 0.25 0.3 0.0750 0.25 0.01875 

  
Aggregate  

MCF: 
0.6000 0.25 0.150 

 

 :الثالثة الخطوة
 دخل طريقة معالجة الحمأة في العمود  أA (.1) رقم الجدول من 

 الحمأة المعالجة في نظام المعالجة في العمود  كسردخل أB سكان والتعمير(.إل)الجدول رقم من وزارة ا 

 دخل معامل تحويل الميتان للحمأة أ (MCF=0.75) حسب نظام المعالجة في العمودC . 

 ضرب العمود أC  بالعمودB دخل الناتج في العمود أ, ثمD. 

 المعالجة في العمود عظمي حسب نظام ألنتاج الميتان اإدخل معامل أE( 0.25, ويساوي Kg CH4 /Kg 

BOD .) 

 إلنحسب معامل ا( صدار للحمأةKg CH4 /Kg BOD من ضرب العمود )D  بالعمودE دخل الناتج في أ, ثم
 .Fالعمود 
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MODULE WASTE 

SUBMODULE METHANE EMISSIONS FROM DOMESTIC AND COMMERCIAL WASTEWATER TREATMENT 

WORKSHEET 6-2 

SHEET 3 OF 4 ESTIMATION OF EMISSION FACTOR FOR SLUDGE HANDLING SYSTEMS 

STEP 3 

A B C D E F 

Sludge 

Handling 

System  

Fraction of 

Sludge Treated 

by the Handling 

System 

Methane 

Conversion 

Factor for  the 

Handling System 

Product 
Maximum Methane 

Producing Capacity 

Emission Factor for 

Domestic/ 

Commercial Sludge 

    (kg CH4/kg BOD) (kg CH4/kg BOD) 

   D = (B x C)  F = (D x E) 

Activity Sludge 0.67 0.6 0.402 0.25 0.1005 

Lagoons 0.33 0.6 0.198 0.25 0.0495 

  
Aggregate 

MCF: 
0.60 0.25 0.150 

 

 :الرابعة الخطوة

 أ( دخل كمية المواد العضوية الناتجة عن محطات المعالجةKg BOD/yr   في العمود )A ول لمياه أل)السطر ا
 الصرف, والسطر الثاني للحمأة(.

 صدار الميتان في العمود إدخل معامل أB (Kg CH4 /Kg BODول لمياه الصرف, والسطر أل( )السطر ا
 الثاني للحمأة(.

  ضرب العمود أوالمحروق( أصدارات الميتان )بدون الميتان المسترجع إلحسابA  بالعمودB دخل الناتج أ, ثم
 . Cفي العمود 

 دخل كمية الميتان المسترجع الناتج في العمود أD. 

  إلحساب كمية( 4صدارات الميتانGg CH نطرح العمود )D  من العمودC في العمود  610, ونقسم علىE. 

 خالل سورية في المنفذة الصحي الصرف مياه محطات عن الصادر( 4CH)الميتان غاز كمية المرفق الجدول ويبين
 : يلي كما, م( 2005 – 1994) الفترة

MODULE WASTE         

SUBMODULE 
METHANE EMISSIONS FROM DOMESTIC AND COMMERCIAL  

WASTEWATER AND SLUDGE TREATMENT 

WORKSHEET 6-2         

SHEET 
4 OF 4   ESTIMATION OF METHANE EMISSIONS FROM DOMESTIC 

/COMMERCIAL WASTEWATER AND SLUDGE 

STEP 4 

 A B C D E 

 
Total Organic 

Product 
Emission Factor 

Methane 

Emissions 

Without 

Recovery/Flaring 

Methane 

Recovered 

and/or Flared 

Net Methane 

Emissions 

 (kg BOD/yr) (kg CH4/kg BOD)  (kg CH4) (Gg CH4) 

 from Worksheet from Worksheet C = (A x B)  E = (C-D)/1,000,000 

 6-2, Sheet 1 6-2, Sheets 2 and 3    

Wastewater 384,147,900.00 0.150 57,622,185.00 0 57.622 

Sludge 42,683,100.00 0.150 6,402,465.00 0 6.4025 

    Total: 13.626 
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 :الصحي لصرفا من النتروزأكسيد  إصدار. 3.4

 الترتيب حسب وهي(, 4s1-6) الجداول خالل من الصحي الصرفالنتروز الناتج عن مياه  أوكسيدكمية  حساب تم
 :التالي

 دخل المعدل السنوي إلنتاج الشخص من البروتين في العمودأ  A .)2 المرجع) 

 دخل عدد السكان في العمود  أB  . (3 ) 

 أ( 0.16دخل معامل النتروجين في البروتين Kg N /Kg protein ))وضعه في العمود (4 المرجع ,C , 

 ( نحسب كمية النتروجين في مياه الصرف الصحيKg N /yrوذلك من حاصل ضرب العمود )A  بالعمودC 
 .Dدخل الناتج في العمود أ, Bبالعمود 

 إدخل كمية النتروجين التي تذهب أ( لى الترابKg N /yr وتساوي صفر, وضعها بالعمود )E . 

  ,طرح العمودإلتحصل على كمية النتروجين الصافيE   من العمودD  وضع الناتج في العمودF. 

 صدار إلدخل معامل اأN/Kg sewage)-O 2EF6=0.01 Kg N) )ونضعه في العمود ( 4 المرجعG , 

 صدار إحسب كمية أO2N إلا( جماليةO /yr2Gg Nمن حاصل ضرب العمود )F   بالعمودG  بالمعامل
 .H, وضع الناتج في العمود 610والتقسيم على  44/28

 

http://www.inc-sy.org/


 www.inc-sy.org  مشروع إعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية 

 

 INC-SY_GHG_Waste Inventory-Ar  في سوريةالنفايات قطاع لجرد غازات االحتباس الحراري )الدفيئة( 

 
22 

MODULE WASTE     

SUBMODULE INDIRECT NITROUS OXIDE EMISSIONS FROM HUMAN SEWAGE 

WORKSHEET 6-4               

SHEET 1 OF 1               

  

  A B C D E F G H 

  

Per Capita 

Protein 

Consumption  

Population  

Fraction of 

Nitrogen in 

Protein FracNPR 

Amount of 

sewage N 

produced  

Amount of sewage 

N applied to soils 

as sewage sludge 

Net amount as 

sewage sludge of 

sewage N 

produced 

 Emission factor  Total Annual N2O Emissions  

  
(Protein in 

kg/person/yr) 
(number)  (kg N/kg protein) (kg N/yr) (kg N/yr) (kg N/yr) 

EF6 (kg N2O- 

N/kg sewage-N 

produced) 

(Gg N2O/yr)  

        D =AxBxC   F = D - E   H=(FxG)x(44/28)/1,000,000 

1994 21.9 45000 0.16 53096112 0 53096112 0.01 0.00 

1995 21.9 45000 0.16 54571296 0 54571296 0.01 0.00 

1996 21.9 45000 0.16 56085024 0 56085024 0.01 0.00 

1997 21.9 2545000 0.16 57640800 0 57640800 0.01 0.14 

1998 21.9 2545000 0.16 59242128 0 59242128 0.01 0.14 

1999 21.9 3062000 0.16 60885504 0 60885504 0.01 0.17 

2000 21.9 3062000 0.16 62574432 0 62574432 0.01 0.17 

2001 21.9 3062000 0.16 64312416 0 64312416 0.01 0.17 

2002 21.9 4562000 0.16 66099456 0 66099456 0.01 0.25 

2003 21.9 4962000 0.16 67935552 0 67935552 0.01 0.27 

2004 21.9 5300000 0.16 69820704 0 69820704 0.01 0.29 

2005 21.9 6055000 0.16 71758416 0 71758416 0.01 0.33 

TOTAL               1.94 

-1994)الفترة  خالل المعالجةعدد محطات  زيادةل نظراا مع زيادة السكان  طرداا  الصحي الصرف مياه عن الناتج النتروز أوكسيدزيادة معدل إصدارات  أعاله الجدول خالل من يالحظ
2005.) 
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 عن مياه الصرف الصناعي: الناتج الميتان غاز إنبعاث حساب. 4.4

 الفترة خالل للنفط وبانياس حمص مصفاتي فيعن مياه الصرف الصناعي  الناتجةحساب كمية غاز الميتان  تم
 وفق خطوات العمل التالية:  (3s1,6-3s2,6-3s3,6-3s4-6) الجداول خالل من( 1994-2005)

 :األولى الخطوة

 إلدخل كمية اأ( نتاج الصناعيt/yr لكل صناعة, وضعه في العمود ) A. 

 أ( دخل المعامل العضوي المحتوى لمياه الصرفww Kg COD/m وضعه في العمود )B  (.6-6)الجدول 

 إلستهالك المياه لكل طن من اإدخل معدل أ( نتاج/t product3m  وضعه في العمود )C. 

 دخل المعامل العضوي المحتوى للحمأة وضعه في العمود أD. )4 المرجع) 

  إللحصول على( جمالي العنصر العضوي لمياه الصرف الصناعيKgCOD/yrنضرب ب )A*B*c*(1-D)  
 .Eونضعه في العمود 

  جمالي العنصر إللحصول على( العضوي للحمأة الناتجة عن مياه الصرف الصناعيKg COD/yr )
 .F, ونضع الناتج في العمودA*B*C*Dنضرب الجداء 
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MODULE WASTE 

SUBMODULE METHANE EMISSIONS FROM INDUSTRIAL WASTEWATER AND SLUDGE HANDLING 

WORKSHEET 6-3 

SHEET 1 OF 4  TOTAL ORGANIC WASTEWATER AND SLUDGE 

STEP 1 

 A B C D E F 

 
Total Industrial  

Output 

Degradable Organic  

Component 
Wastewater Produced 

Fraction of Degradable  

Organi Component  

Removed as Sludge c 

Total Organic Wastewater  

from Industrial Source 

Total Organic Sludge from  

Industrial Source 

 (t/yr) (kg COD/m3 wastewater) (m3/tonne product)  (kg COD/yr) (kg COD/yr) 

     E = [A x B x C x(1-D)] F = (A x B x C x D) 

1994 11800000 1.3 2.4 0.1 33,134,400.00 3,681,600.00 

1995 11800000 1.3 2.4 0.1 33,134,400.00 3,681,600.00 

1996 11800000 1.3 2.4 0.1 33,134,400.00 3,681,600.00 

1997 11800000 1.3 2.4 0.1 33,134,400.00 3,681,600.00 

1998 11800000 1.3 2.4 0.1 33,134,400.00 3,681,600.00 

1999 11800000 1.3 2.4 0.1 33,134,400.00 3,681,600.00 

2000 11800000 1.3 2.4 0.1 33,134,400.00 3,681,600.00 

2001 11800000 1.3 2.4 0.1 33,134,400.00 3,681,600.00 

2002 11800000 1.3 2.4 0.1 33,134,400.00 3,681,600.00 

2003 11800000 1.3 2.4 0.1 33,134,400.00 3,681,600.00 

2004 11800000 1.3 2.4 0.1 33,134,400.00 3,681,600.00 

2005 11800000 1.3 2.4 0.1 33,134,400.00 3,681,600.00 

    Total  44,179,200.00 
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 :الثانية الخطوة

 وضعه في العمود دخل طريقة معالجة مياه الصرف الصناعي لكل صناعة  أ , A. 

 ( وضعه في العمود 0.20دخل المعامل معالجة لمياه الصرف الصناعي )أB. 

 ( وضعه في العمود 0.90تحويل الميتان )دخل معامل أC. 

   أضرب العمودB  في العمود C وضعه في العمودD. 

 ألنتاج الميتان اإدخل معامل أ( عظمي/Kg DC4KgCH وضعه في العمود )E. 

  إللحصول على معامل( صدار الميتان من مياه الصرف الصناعي/KgCOD4KgCH نأخذ الجداء  )E*D ,
 .Fونضع الناتج في العمود 

 (. module 6 Waste IPCC 1996 table 6-8خذت من )أ* مالحظة:  جميع المعطيات 

MODULE WASTE 

SUBMODULE METHANE EMISSIONS FROM INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT 

SOURCE  

WORKSHEET 6-3 

SHEET 2 OF 4   ESTIMATION OF EMISSION FACTOR FOR WASTEWATER HANDLING SYSTEMS 

STEP 2 

A B C D E F 

Wastewater 

Handling System 

Fraction of 

Wastewater 

Treated by 

the Handling 

System 

Methane 

Conversion 

Factor 

Product 

Maximum 

Methane 

Producing 

Capacity 

Emission Factor 

for Industrial 

Wastewater 

Source 

  (MCF)  (kg CH4/kg DC) (kg CH4/kg COD) 

   D=(BxC)  F = (D x E) 

not specified 0.2 0.9 0.18 0.25  

  
Aggregate 

MCF: 
0.18 0.25 0.05 

 

 :الثالثة الخطوة

 دخل طريقة معالجة الحمأة الناتجة عن الصرف الصناعي, وضعه في العمود أ A. 

 ( وضعه في العمود 0.20دخل معامل معالجة الحمأة الناتجة عن الصرف الصناعي )أB. 

 ( وضعه في العمود 0.90دخل معامل تحويل الميتان )أC. 

   أضرب العمودB   في العمودC  وضعه في العمودD. 

 األعظمينتاج الميتان إدخل معامل أ (/KgDc4KgCH وضعه في العمود )E. 

  إللحصول على معامل( صدار الميتان الناتج عن الحمأة/KgCOD4KgCHنأخذ الجداء  .)*DE ونضع ,
 .Fالناتج في العمود 

 

  

http://www.inc-sy.org/


 www.inc-sy.org  مشروع إعداد البالغ الوطني األول للتغيرات المناخية 

 

 INC-SY_GHG_Waste Inventory-Ar     في سورية. النفايات قطاع لجرد غازات االحتباس الحراري )الدفيئة( 

 
26 

 
SOURCE           

WORKSHEET 6-3         

SHEET 3 OF 4   ESTIMATION OF EMISSION FACTOR FOR SLUDGE HANDLING SYSTEMS 

STEP 2  

A B C D E F 

Sludge 

Handling 

System 

Fraction of Sludge 

Treated by the 

Handling System 

Methane 

Conversion Factor 
Product 

Maximum 

Methane 

Producing 

Capacity 

Emission Factor for 

Industrial Sludge 

Source 

  (MCF)  (kg CH4/kg COD) (kg CH4/kg COD) 

   D = (B x C)  F = (D x E) 

not specified 0.2 0.9 0.18   

  Aggregate MCF: 0.18 0.25 0.05 

 

 :الرابعة الخطوة

 أ( دخل كمية المنتج العضويKgCOD/yr وضعه في العمود ,) A. 

 إدخل معامل أ( صدار الميتان/KgCOD4KgCH وضعه في العمود )B. 

   أضرب العمودB  في العمودA  وضعه في العمودC. 

 دخل كمية الميتان المسترجع الناتج في العمود أD. 

  إلحساب كمية( 4صدارات الميتانGg CH نطرح العمود )D  من العمودC في العمود  610, ونقسم علىE. 

 
MODULE  WASTE 

SUBMODULE METHANE EMISSIONS FROM INDUSTRIAL WASTEWATER AND SLUDGE TREATMENT  

WORKSHEET 6-3 

SHEET 
4 OF 4   ESTIMATION OF METHANE EMISSIONS FROM INDUSTRIAL WASTEWATER AND 

SLUDGE 

STEP 4 

 A B C D E 

 
Total Organic 

Product 
Emission Factor 

Methane 

Emissions 

without 

Recovery/Flaring 

Methane 

Recovered 

and/or Flared 

Net Methane 

Emissions 

 (kg COD/yr) (kg CH4/kg COD)  (kg CH4) (Gg CH4) 

 
Worksheet 6-3,  

Sheet 1 

Worksheets 6-3, 

Sheets 2 and 3 
C = (AxB)  

E = (C-

D)/1,000,000 

Wastewater 397,612,800.00 0.05 17,892,576.00 0 17.893 

Sludge 44,179,200.000 0.050 2,208,960.00 0 2.209 

    Total: 20.102 
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 الدفيئة غازات من سورية في الفضالت قطاع إصدارات. 5

 :الصلبة النفايات منالميتان  إصدار. 1.5

 module 6) فيكمية غاز الميتان المنطلق من مواقع التخلص من خالل الجداول الواردة  حسابخطوات  إتباع وبعد

Waste IPCC 1996 (.2005 –1994) األعوام خالل المنبعث الميتان غاز كمية المرفق( 3) رقم(, يبين الجدول 

 (2005 –1994) األعوام خالل المنبعث الميتان غاز كمية (3الجدول )

 Gg CH)4( السنة
SWDSs 

1994 105.89 

1995 108.83 

1996 111.85 

1997 114.95 

1998 118.15 

1999 121.42 

2000 124.79 

2001 128.26 

2002 131.82 

2003 135.48 

2004 139.24 

2005 143.11 

 مع الصلبة البلدية النفايات من التخلص مواقع في الميتان غاز إصدار معدل زيادة أعاله الجدول خالل من لنا يتضح
 وهي الناتجة العضوية المواد كمية وبالتاليلزيادة كمية النفايات المتولدة,  نظراا  طبيعية   نتيجة   وهذه, السكان عدد زيادة

 (.2في الشكل رقم ) . ويتضح ذلك جلياا منها الميتان غاز إصدارات توليد عن المسؤولة

 

 
 .الصلبة النفايات من التخلص مواقع في الميتان غاز إصدارتزايد معدل ( 2) الشكل
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 :الصحي الصرف من اإلصدار. 2.5

 :الميتان غاز إصدار. 1.2.5

 عن األول المسؤول هي السكنية والتجمعات المدن في الصحي الصرف مياه تركيب في الداخلة العضوية المواد إن
 .منها الغازية اإلصدارات

 الفترة خالل سورية في المنفذة الصحي الصرف مياه محطات عن الصادر( 4CH)الميتان غاز كميةتم حساب  وقد
 : يلي كما النتائج وكانت( 2005 – 1994)

 الصحي الصرف مياه محطات عن الصادر( 4CH) الميتان غاز كمية (4) الجدول

 (Gg CH4) السنة
Waste Water 

1994 0.12 

1995 0.127 

1996 0.131 

1997 6.8413 

1998 7.0259 

1999 8.6025 

2000 8.9865 

2001 9.2233 

2002 13.502 

2003 14.937 

2004 16.25 

2005 18.714 

 :النتروزأكسيد  إصدار. 2.2.5

 ويبين, (4s1-6الجداول ) في الواردة العمل خطوات حسب, الناتج عن مياه المجاري  النتروز أوكسيدكمية  حساب تم
 (. 2005-1994)  من األعوام خاللالنتروز من مياه الصرف الصحي  أوكسيدمعدل إصدارات  أدناهالجدول 

 الصحي الصرف مياه من المنبعثكمية أكسيد النتروز ( 5) جدولال

 العام
(Protein in 

kg/person/yr 
 السكان عدد

KgN/Kg 

protein 

 معامل

(kg N/yr) 

 

(kg N/yr) 

 معامل

O Emissions2N 

O/yr)2(Gg N 

1994 21.9 45000 0.16 157680 0.01 0.00 

1995 21.9 45000 0.16 157680 0.01 0.00 

1996 21.9 45000 0.16 157680 0.01 0.00 

1997 21.9 2545000 0.16 8917680 0.01 0.14 

1998 21.9 2545000 0.16 8917680 0.01 0.14 

1999 21.9 3062000 0.16 10729248 0.01 0.17 

2000 21.9 3062000 0.16 10729248 0.01 0.17 

2001 21.9 3062000 0.16 10729248 0.01 0.17 

2002 21.9 4562000 0.16 15985248 0.01 0.25 

2003 21.9 4962000 0.16 17386848 0.01 0.27 

2004 21.9 5300000 0.16 18571200 0.01 0.29 

2005 21.9 6055000 0.16 21216720 0.01 0.33 

 1.94      اإلجمالي
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مع زيادة  طرداا  الصحي الصرف مياه عن الناتج النتروز أوكسيد( زيادة معدل إصدارات 5) الجدول خالل من يالحظ
 (.3) الشكل في ذلك ويتضحالسكان, 

 

 
 الصحي الصرف مياه من النتروز غاز إصدارمعدل تزايد ( 3) الشكل

 من الصرف الصناعي: الميتان غاز إصدار. 3.5

 للنفط وبانياس حمص مصفاتي في الصناعي الصرف محطات مياه عن الصادر( CH4)الميتان غاز كمية حساب تم
 الصرف محطات في اإلصدارات كمية ثباتأن  حيثغ سنوياا  غيغا 1.567بلغت   وقد( 2005-1994) الفترة خالل

 لثبات كمية المياه الصناعية الداخلة للمعالجة خالل سنوات الدراسة. عائد الصناعي

 لقطاع الفضالت: الكلي اإلصدار. 4.5

 :المكافئ الكربون  أكسيد ثنائي و النتروز وأكسيد الميتان غاز كمية. 1.4.5

( صناعي صرف+ صحي صرف+  صلبة نفايات) الفضالت طاعالمنبعثة من ق 4CH غاز كميات( 6) الجدول يبين
. وكذلك يبين الجدول كمية غاز أكيد GWP=23بالعامل المكافئ  ابضربه ابعد أن تم تحويله 2COما يكافئها من غاز و 

. وقد جمعت GWP=296اإلحترار بمعامل بضربه تحويله تم أن بعد 2COالنتروز من الصرف الصحي وما يكافئه من 
المكافئة الكلية من قطاع الفضالت في سورية بحسب األعوام  2COالكميتان ووضعتا في العمود األخير الذي يبين كمية 

1994-2005 . 
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 الصحي الصرف مياه من المنبعثكمية أكسيد النتروز ( 6) جدولال

Year 

(Gg 
)4CH 

(Gg 
)4CH )4(Gg CH 

4Net CH 2Eq CO O2N Eq CO2 Net Eq 
2CO 

SWDSs 
Waste 

Water 
Industrial 

Waste Water 

A B C D=A+B+C E=D*23 F G=F*269 H=E+G 

1994 105.89 0.12 1.567 107.577 2474.27 0 0 2474.27 

1995 108.83 0.127 1.567 110.524 2542.05 0 0 2542.05 

1996 111.85 0.131 1.567 113.548 2611.6 0 0 2611.6 

1997 114.95 6.8413 1.567 123.358 2837.24 0.14 41.44 2878.68 

1998 118.15 7.0259 1.567 126.743 2915.09 0.14 41.44 2956.53 

1999 121.42 8.6025 1.567 131.59 3026.56 0.17 50.32 3076.88 

2000 124.79 8.9865 1.567 135.344 3112.9 0.17 50.32 3163.22 

2001 128.26 9.2233 1.567 139.05 3198.16 0.17 50.32 3248.48 

2002 131.82 13.502 1.567 146.889 3378.46 0.25 74 3452.46 

2003 135.48 14.937 1.567 151.984 3495.64 0.27 79.92 3575.56 

2004 139.24 16.25 1.567 157.057 3612.31 0.29 85.84 3698.15 

2005 143.11 18.714 1.567 163.391 3758 0.33 97.68 3855.68 

 

 ازدادتالكلية من قطاع الفضالت قد  اإلصدارات أن نتبين ومنه(. 4في الشكل ) بياني   منحن   شكل على النتائج مثلت
بحدود  2005عام  ميتهاك بلغت وقد. المعيشة مستوى  إرتفاعمع السنوات نتيجة التزايد السكاني و الهجرة إلى المدن و 

 . الطاقة قطاع من باإلصداراتإذا قورنت  ضئيلةا  تعتبر الكمية وهذهغيغا غرام.  3855

 

 
 2005-1994من قطاع الفضالت في سورية  2COالكلية لغازات الدفيئة مقدرة بمكافئ  إلصدارات( ا4) الشكل
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 و الصحي الصرف و الصلبة الفضالت) المصدر بحسب الفضالت قطاع من المنطلق الميثان غاز( 5) الشكل ويمثل
 الميثان غاز معظم أن نتبين ومنه. 2005و حتى عام  1995بالغيغا غرام في العام من عام  مقدرةا ( الصناعي الصرف

 الصرف من الميثان غاز أما. الصحي الصرف ذلك بعد ويأتي. الكبيرة لكمياتها" نظرا بةالصل الفضالت من ينطلق
 خالل السنوات السابقة.  وثابتةا  بسيطةا  كميته كانت فقد الصناعي

 

 
 المصدر بحسب الفضالت قطاع من المنطلق الميثان غاز(  5) الشكل
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