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 الملخص التنفيذي 

لقد أصبح مطلوبًا من جميع دول العالم أن تخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتطوير استخدام الطاقات المتجددة ،ومنها  
حيث أنه يحتوي على   الناتج عن تخمر المواد العضوية الداخلة في تركيب النفايات البلدية الصلبة ,  طاقة الغاز الحيوي 

نسبته   تبلغ  الذي  (60)الميثان  قيمتها    %  حرارية  بقيمة  الميثان  غاز  ويتمتع  الحيوي،  الغاز  مجمل  كيلو    6500من 
مكبات النفايات   يالعضوية ف يات الغنية بالمادة  و يمكن الحصول على الغاز الحيوي من تحلل النفا,  كلوري/ متر مكعب

وذلك  االنبعاثات المنطلقة من قطاع النفايات في سورية    اإلجراءات المقترحة لتخفيضيتضمن هذا التقرير  , و و مطامرها
الصناعي في    والصرف الصحي  معالجة  محطات  ومن خالل  ,    النفايات البلدية الصلبة  من  التخلص النهائي  أماكنفي  

 سورية. 

 اإلصدارات الرئيسة الناتجة عن قطاع الفضالت :. 1

الكلية من قطاع الفضالالت قالد ازدادت مالع السالنوات  اإلصداراتلقد تبين من خالل تقرير جرد انبعاث غازات الدفيئة  أن 
غيغالا  3800بحدود  2005ام نتيجة التزايد السكاني و الهجرة إلى المدن و ارتفاع مستوى المعيشة . وقد بلغت كميتها ع

 قطاع الطاقة .  قطاعات أخرى مثل نالناتجة عغرام . و تعتبر هذه الكمية ضئيلة إذا ما قورنت باالصدارت 

 اإلجراءات التخفيفية من اإلصدارات قي قطاع الفضالت :. 2

 النفايات البلدية الصلبة :

المولد األساسي النبعاث  % (,  60 – 40) تبلغ نسبتها  النفايات البلدية الصلبة المواد العضوية الداخلة في تركيبتعد 
هالالذه النسالالبة األكبالالر مالالن  4CHيشالالكل  غالالاز الميتالالان , حيالالث عالالن تخمالالر هالالذه المالالواد فالالي مواقالالع الالالتخلص  ةالناتجالال الغالالازات

هذه اإلصدارات طالردا مالع تزايالد كميالة النفايالات المرتبطالة بتزايالد  دادتز و  , % (60اإلصدارات في مواقع التخلص ) حوالي 
, ومالالالع ارتفالالالاع مسالالالتوى المعيشالالالة و زيالالالادة عالالالدد سالالالكان المالالالدن مقارنالالالة بالالالالري  مالالالع تقالالالدم السالالالنين فالالالي المالالالدن عالالالدد السالالالكان 

 بعض اإلجراءات منها : تم اقتراح تطبيقوللتخفي  من هذه اإلصدارات 

 مر النفايات البلدية الصلبة  في توليد الطاقة الكهربائية .االستفادة من الغازات الناتجة عن مطا -

 .واالستفادة من الميتان الناتج في توليد الطاقة الكهربائية نفاياتلفي معالجة االهضم الالهوائي  تقنياتاستخدام  -

 . تخفيض إنتاج النفايات -

 . في التعامل األمثل مع النفايات التوعية الوطنية -

 .  التشجيع على إنتاج السماد المنزلي -

 . النفايات  عمليات جمع طويرت  -
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 الصحي:الصرف  

حيالالث تبلالالغ نسالالبتها فالالي  ،فالالي مكونالالات الحمالالأة الناتجالالة عالالن ميالالاه الصالالرف الصالالحي  األكبالالرتشالالكل المالالواد العضالالوية النسالالبة 
% ( ¸إضافة إلى الكائنالات الحيالة ) البكتيريالا ( , وتعتبالر هالذه  60-40الحمأة الناتجة عن مياه الصرف الصحي بحدود )

التخفيال  مالن هالذه , ويمكالن عالن محطالات الصالرف الصالحي  ةالمواد العضوية هي المسؤول األول عن اإلصدارات الناتج
 اإلصدارات من خالل : 

 وإتباع طريقة الهضم الالهوائي فيها .إنشاء محطات معالجة للصرف الصحي  -

 واالستفادة منه في توليد الطاقة الكهربائية. غاز الميتان الناتج عن المعالجة  تجميع -

 :الصرف الصناعي  

الكبيرة في نظرا للنهضة الصناعية التي بدأت في العقد األول من القرن الحادي والعشرين , وإنشاء المدن الصناعي ة 
المحافظات فقد ترافقت مع ظهور مشكلة الصرف الصناعي الناتج عن الفعاليات الصناعية حيث تعد  المواد العضوية  

  هذه اإلصدارات   وللتخفي  من  الداخلة في تركيب مياه الصرف الصناعي هي المسؤولة عن إصدارات غاز الميتان,  
 :يمكن تنفيذ اإلجراءات التالية

 . في المناطق الصناعية  معالجة للصرف الصناعي إنشاء محطات -

 .واالستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائيةجمع الغازات الناتجة عن محطات المعالجة  -

الصالالرف الصالالناعي وصالالرف الميالالاه المتبقيالالة لتعالالالج فالالي محطالالات يمكالالن فصالالل  بالنسالالبة للمنشالالات الصالالناعية والحرصيالالة الصالالغيرة -
 المعالجة المركزية.

 اإلصدارات الممكن تخفيضها عند تنفيذ اإلجراءات التخفيفية المقترحة:. 3

% من  23% إلى 10تشكل اإلصدارات الناتجة عن التحلل الالهوائي للنفايات الصلبة في المطامر نسبة تتراوح بين 
لة عن إصدار  الكمية اإلجمالية من غاز الميتان المنطلقة إلى الجو. وان مياه الصرف الصحي والصناعي هي المسؤو 

 .% أخرى من الميتان إلى الجو 10

في حال اعتماد أسلوب الطمر الصحي كخيار في معالجة النفايات الصلبة , و استرجاع غاز الميتان الناتج كمنهجية  
-300ن كل طن من النفايات ينتج نظريًا في العام ما بين لتخفيض اإلصدارات من غازات الدفيئة , ومع اعتبار أ 

متر مكعب من الغاز الحيوي . وبسبب صعوبات استخالص الغاز وإدارة الظروف تحت األرض، فإن كفاءة  1500
فإن كفاءة  , وفي حال اعتماد طريقة المعالجة البيولوجية للنفايات العضوية الصلبة %50% و 25اإلنتاج تتراوح بين 

 %40,أي بمعدل وسطي %50% و 30تتراوح بين وتجميع غاز الميتان  إنتاج

في محطات الصرف الصحي والصناعي عند اعتماد المعالجة البيولوجية, و تجميع غاز الميتان الناتج كمنهجية 
% من  10, وعلى اعتبار أن اإلصدارات من الصرف الصناعي تعادل نسبة  لتخفيض اإلصدارات من غازات الدفيئة 
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وتجميع غاز الميتان  إنتاجفإن كفاءة  غاز،ال تجميع بعض الصعوبات الفنية فيوبسبب إصدارات الصرف الصحي , 
 .%25هي بمعدل 

 االيجابية لإلجراءات المقترحةالمنعكسات . 4

إن األخذ بتطبيق اإلجراءات المقترحة في  التخفيض إصدارات غازات الدفيئة ينعكس في التخفي  من ظاهرة االحتباس  
  وبيئيا.الحراري , ويتجلى ذلك في آثار ايجابية اقتصاديا واجتماعيا 

  الخالصة:. 5

اإلصدارات اإلجماليالة لقطالاع النفايالات  من% 88 نسبةاإلصدارات في مواقع التخلص من النفايات البلدية الصلبة   شكلت
% , أمالالا النسالالبة األقالالل مالالن اإلصالالدارات فكانالالت مالالن 11 نسالالبةاإلصالالدارات الناتجالالة فالالي محطالالات الصالالرف الصالالحي  وتبلالالغ, 

فالالي تنفيالالذ  وللتخفيالال  مالالن هالالذه اإلصالالدارات يمكالالن تطبيالالق بعالالض اإلجالالراءات. %1محطالالات الصالالرف الصالالناعي وهالالي نسالالبة 
  واستخدام التقنيات الحديثة في استرجاع غاز الميتان باالستفادة منه في التحويل إلى طاقة كهربائية . محطات للمعالجة
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 فضالت تقرير إجراءات تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة لقطاع ال

 مقدمة عامة  : أوال

 إلالى باإلضالافة واألريالافوتحسن الخالدمات فالي المالدن  المعيشةعدد السكان وارتفاع مستوى زيادة النمو المتسارع في    أدى
مما دعا إلى البحث  , النفايات البلدية الصلبة في التجمعات السكانية  إنتاجزيادة كبيرة في   إلىالتقدم الصناعي والزراعي  

 . "الصرف الصحي والصناعي بشكل علمي وامن بيئيا منو , الحلول المناسبة للتخلص من هذه النفايات  عن

 ت, حيالث يبلالغ معالدل المالواد العضالوية فالي النفايالالافالي سالوريا  المنزليالة  مالن النفايالات األكبالرتشالكل المالواد العضالوية النسالبة 
تبلالغ نسالبتها فالي الحمالأة الناتجالة عالن  و, ميالاه الصالرف الصالحي األكبالرتشالكل النسالبة  كمالا%  , 57البلدية الصلبة حالوالي 

 ةالناتجال اإلصالداراتعالن  األول, وتعتبالر هالذه المالواد العضالوية هالي المسالؤول % ( 60-40) مياه الصرف الصحي بحدود
 محطات الصالرف الصالحيوفي ,  نتيجة تفككها وتخمرها في مواقع التخلص النهائي للنفايات الصلبة البلديةعن النفايات 

 . في المعامل والمنشات الصناعية الصناعيمحطات الصرف  فيو للمدن والتجمعات السكنية, 

 :اإلصدارات الرئيسة الناتجة عن قطاع الفضالت :ثانيا 

) النفايالالات , وسالاليتم حسالالاب هالالذه اإلصالالدارات فالالي كالالل قسالالم منالاله  عالالن قطالالاع النفايالالات يعالالد غالالاز الميتالالان اإلصالالدار الالالرئيس 
  البلدية الصلبة , الصرف الصحي , الصرف الصناعي (

 اإلصدارات الناتجة عن النفايات البلدية الصلبة :. 1.2

امر يالالتم حسالالاب اإلصالالدارات الناتجالالة عالالن النفايالالات البلديالالة الصالاللبة بعالالد معرفالالة كميالالة النفايالالات المتولالالدة والمتجمعالالة فالالي المطالال
 البلدية باإلضافة إلى توقع الكميات التي سيتم تولدها مستقبال.

 :  2008-2000والفترة    2000-  1994كميات النفايات الصلبة في سوريا خالل الفترة  

مازالت  مواقع التخلص من النفايات البلدية الصلبة المنتشرة في أطراف المدن و المحافظات السورية هي الموقع النهائي 
,    1990كافة النفايات المتولدة عنها . لكن محافظة دمشق كانت قد أنشأت معمال" للمعالجة منذ أواخر عام  لتجميع  
(  1رقم )  شكلويبين ال,  النفايات الناتجة عن مدينة دمشق , وتذهب الكمية الباقية للمطمر المجاور  جزء من   ج يعال   وهو

    2002النفايات المتولدة في المحافظات السورية خالل العام معدل نسبة المواد العضوية في متوسط 
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 (1رقم المرجع) 2002حافظات السورية خالل العام ( معدل نسبة المواد العضوية في متوسط النفايات المتولدة في الم1) شكلال

هالي المواد العضوية الموجالودة فالي النفايالات المنزليالة الصاللبة , وان  كغ 0,5يبلغ اإلنتاج اليومي للفرد من النفايات بمعدل 
( كميالة المالواد العضالوية المتجمعالة فالي مواقالع الالتخلص النهالائي 1, ويبالين الجالدول )المسؤولة عن توليد اإلصدارات الغازيالة

 (2008 – 1994خالل الفترة )

 (2008 – 1994يبين كمية المواد العضوية المتجمعة في مواقع التخلص النهائي خالل الفترة ) (1الجدول  )
عدد سكان  

 المدن

الفرد   إنتاجمعدل 
 كغ/يوم 

اجمالي النفايات في 
 المطمركغ/يوم 

نسبة المواد 
 العضوية

اجمالي النفايات 
 العضوية كغ/يوم 

1994 9091800 0.5 4545900 0.57 2591163 

1995 9344400 0.5 4672200 0.57 2663154 

1996 9603600 0.5 4801800 0.57 2737026 

1997 9870000 0.5 4935000 0.57 2812950 

1998 10144200 0.5 5072100 0.57 2891097 

1999 10425600 0.5 5212800 0.57 2971296 

2000 10714800 0.5 5357400 0.57 3053718 

2001 11012400 0.5 5506200 0.57 3138534 

2002 11318400 0.5 5659200 0.57 3225744 

2003 11632800 0.5 5816400 0.57 3315348 

2004 11955600 0.5 5977800 0.57 3407346 

2005 12287400 0.5 6143700 0.57 3501909 

2006 12502945 0.5 6251473 0.57 3563339 

2007 12793129 0.5 6396565 0.57 3646042 

2008 13083313 0.5 6541657 0.57 3728744 

 ( 5رقم ) المرجع  
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 (  2030-2008إلصدارات المتوقعة من النفايات البلدية الصلبة خالل الفترة )ا

المالالواد العضالالوية تتالالوزع مواقالالع الالالتخلص مالالن النفايالالات البلديالالة الصالاللبة فالالي أطالالراف المالالدن والقالالرى والوحالالدات اإلداريالالة , وتعالالد 
الداخلة في تركيب النفايات البلدية الصلبة  هي المولالد األساسالي النبعالاث غالاز الميتالان النالاتج عالن تخمالر هالذه المالواد فالي 

  .مواقع التخلص

كز امر المدن و  فيزات الدفيئة الناتجة عن قطاع النفايات, وحسب كميات النفايات الصلبة  اعتمادا على تقرير جرد غا
-2008كميات الغازات الناتجة عن تخمر النفايات في المطامر خالل الفترة ) يتبين تزايد , فانهالمحافظات السورية 

( كمية غاز الميتان المتوقع تولدها من النفايات الصلبة خالل الفترة   2, ويبين الشكل رقم )  بتناسب طردي (2030
2009-2030 

 
 2030-2009( يبين كمية غاز الميتان المتوقع تولدها من النفايات الصلبة خالل الفترة 2الشكل )

 الصحي:الصرف . 2.2

. وتعد محطتا المعالجة في دمشق وحلب السورية  في عدد من المدن    الصرف الصحي  معالجة  من محطات  دشغل عد
من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في سورية. و يتم حاليًا توسيع شبكات الصرف الصحي وصيانتها في  

 يصلالمدن الصغيرة والمناطق الريفية، وإنشاء محطات معالجة صغيرة نموذجية قليلة التكالي  تصلح لتجمعات سكانية  
 نسمة.    10,000تعداد سكانها إلى 

إن الحاجة إلى تنقية مياه الصرف الصحي مع ازدياد الطلب على إعادة استخدامها قاد إلى ارتفاع مستوى المواصفات 
والمعايير الخاصة بتنقيتها لتحقق أعلى درجات األمان البيئي والصحي في حالة إعادة استخدام هذه المياه أو التخلص 

في توليد اإلصدارات الغازية في    األكبر  األثروان للمواد العضوية الموجودة في مياه الصرف الصحي  ئة،  منها في البي
في هذه اإلصدارات   األهم  الميتان هو  يعتبر غاز  , و  المعالجة  الشكل رقم )محطات  الميتان  3, ويبين  ( كمية غاز 

 .2008-1994المتولد من محطات الصرف الصحي خالل الفترة 
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 2008-1994( يبين كمية غاز الميتان المتولد من محطات الصرف الصحي خالل الفترة 3)كل الش

قد    وباعتبار   لمعالجة الصرف الصحي  المدن و تم تغطية جميع  سيانه  السكانية في سورية بمحطات  خالل  التجمعات 
المحطات ,  (    2030-2009الفترة ) المتوقع تولدها في هذه  الميتان  (  4الشكل رقم )ن  يويبفقد تم حساب كمية غاز 

 2030-2009كمية غاز الميتان المتوقع تولدها من الصرف الصحي خالل الفترة 

 
 2030-2009( يبين كمية غاز الميتان المتوقع تولدها من الصرف الصحي خالل الفترة 4الشكل )

 الصناعي :الصرف . 3.2
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في المحافظات بتطبيق إجراءات صارمة للتحكم بمياه الصرف الصالناعي  ومديريات البيئةتقوم شركات الصرف الصحي 
المواصالالالفة -يالالتم صالالرفها إلالالى المجالالرور العالالام لفصالالل موادهالالالا الخطالالرة عالالن ميالالاه الصالالرف الصالالحي .  و تالالم إعالالداد  قبالالل أن

القياسالالالية للميالالالاه المسالالالموح صالالالرفها إلالالالى شالالالبكة المجالالالاري العامالالالة تحالالالت عنالالالوان "المخلفالالالات السالالالائلة الناتجالالالة عالالالن النشالالالاطات 
م, والتعليمالالالات  2002/ لعالالالام  50ن البيئالالالة رقالالالم / ، واسالالالتنادا إلالالالى قالالالانو  االقتصالالالادية المنتهيالالالة إلالالالى شالالالبكة الصالالالرف العامالالالة"

التنفيذيالالالة لتقيالالاليم األثالالالر البيئالالالي والمراجعالالالة البيئيالالالة للفعاليالالالات الصالالالناعية  , تقالالالوم مالالالديريات البيئالالالة فالالالي المحافظالالالات بمتابعالالالة 
 ها .الفعاليات الصناعية التي ينتج عنها مياه صرف بإلزامها بتنفيذ محطات معالجة لمياه الصرف الصناعي الناتج عن

المالالدن الصالالناعية الكبيالالرة فالالي المحافظالالات مثالالل ) عالالدرا , حسالالياء , الشالاليخ نجالالار,  نشالالأتفقالالد وبالنسالالبة للقطالالاع الصالالناعي 
 .....( وهناك بعض المناطق المنظمة صناعيا في المدن والمحافظات .

رف الصالالحي فالالي يصالالرف الميالالاه إلالالى المجالالرور البلالالدي ، حيالالث تعالالالج مالالع ميالالاه الصالالإن اغلالالب الفعاليالالات الصالالناعية تقالالوم  
البيئالة  توتقالوم مالديرياوبعضها قام بإنشاء محطات تنقيالة ومعالجالة لميالاه الصالرف الصالناعي, ,  إن وجدتمحطة المعالجة  
( بالالالإلزام أصالالالحاب الفعاليالالالات الصالالالناعية بتنفيالالالذ محطالالالات لمعالجالالالة ميالالالاه  50بموجالالالب قالالالانون البيئالالالة رقالالالم فالالالي المحافظالالالات )

 الصرف الصناعي الناتجة عنها. 
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 قطاع الفضالت :قي صدارات اإلمن  اإلجراءات التخفيفية  –ثالثا 

يعد الهضم الالهوائي للنفايات تعد المواد العضوية الداخلة في تركيب النفايات هي المسؤولة عن اإلصدارات الغازية, و  
الويمكن    ،المواد الداخلة في تركيبهاهذه  الصلبة هو العملية األساسية في تفكك   الناتج عن    غاز الحيوي االستفادة من 

 تطوير تلك التقنية الحيوية في العديد من دول العالم.  تم، و قد العضوية في مطامر النفايات موادتخمر ال

الالهوائي للنفايات واستخراجه يفيد في إنتاج الطاقة، بداًل من تسربه   لتخمرإن نظام تجميع الغاز الحيوي الناتج عن ا 
البطيء إلى الهواء المحيط والمناطق المجاورة، وتأثيره السلبي في ظاهرة االحتباس الحراري، أو حرقه المباشر بوساطة  

اللهب.   إن  شعالت  منو  الحيوي    االستفادة  المتجددةالغاز  للطاقة  بالمساهمة   كمصدر  ظاهرة    يسمح  من  الحد  في 
استرجاع الغاز الحيوي يسمح بإنقاص أقل لمخزون الكربون  ان  االحتباس الحراري، ألن النفايات ستتفكك في المقالب، و 

 األحفوري. 

 الصلبة : نفايات البلديةال في مجالاإلجراءات التخفيفية . 1.3

 وفق الخطوات التالية:النفايات البلدية ة عن يمكن تطبيق بعض اإلجراءات  التنفيذية للتخفي  من اإلصدارات الناتج

 تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة :

, وقالالد اعتمالالدت منهجيالالة تحويالالل المالالادة 2004صالالدرت اإلسالالتراتيجية الوطنيالالة إلدارة النفايالالات الصالاللبة فالالي سالالورية فالالي العالالام 
خالالل معامالل الفالرز , باإلضالافة إلالى الطمالر  نفرزهالا مالالعضوية في النفايات البلدية الصلبة إلى سماد محسن للتربة بعد 

الصحي كحل مواز وذلك لطمر المرفوضات الناتجة عن معامل السماد الطبيعالي , ويترافالق إنشالاء المطالامر الصالحية مالع 
 تنفيذ شبكات تجميع الغاز الحيوي المتولد فيها . 

 في توليد الطاقة الكهربائية:   ا  واالستفادة منهمطامر النفايات البلدية الصلبة    الغازات الناتجة عن  تجميع

التي يمكن استرجاعها وجمعها الستخدامها كمصدر  الحيوي،  الغاز  النفايات كميات مهمة من  يمكن أن تنتج مطامر 
 للطاقة في كثير من التطبيقات التي يحتاج إليها.

 : مغلقاسترجاع الغاز الحيوي من مطمر نفايات منزلية  -أ

م، ويجمع الغاز    60-80ة آبار التقاط شاقولية، يتراوح البعد بين بئرين متتالين من  يتم االسترجاع عن طريق حفر عد
 .فوق السطح النهائي المطمرالحيوي من اآلبار بوساطة شبكة أفقية مطمورة أو 

مم حتى أسفل طبقة فضالت في المطمر، وتوضع أنابيب داعمة لتجنب 300ينجز حفر اآلبار بوساطة آلة ثقب بقطر
فتح بقطر  انهيار  ايتيلين  البولي  الثقب عمود من  البئر، ويدخل من  البالستيكية من  200-150ة  األعمدة  تتكون  ملم. 

أنابيب مليئة في رأس البئر، ومن أنابيب ذات فتحات محيطية عرضية على باقي الطول. عرض كل ثقب عرضي في  
 ملم ، وقد تكون األنابيب الشاقولية مثقبة. 4أنابيب البالستيك 

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


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

 

 

 األنابيب عن طريق الشد بلولب، وتمتلئ المسافة الحلقية بين فتحة البئر وعمود البالستيك بحجارة وحصى. يتم وصل

  700إمكانية غمر مجمل آبار االلتقاط أو جزء منها، ينبغي حفر آبار بأقطار    و  عندما يكون المطمر مشبعًا بالعصارة
 .مم لسماح بوضع مضخة غاطسة لسحب الماء 400مم مجهزة بأعمدة بالستيكية بقطر

   ى مسافة  مترين فوق أرضية المطمرتتوقف األعمدة البالستيكية في حالة شبكة الجمع األفقية الجوية عل

 

 ( 10)المرجع رقم  ( نموذج لتجميع أنابيب الغاز األفقية في المطمر 1)  صورةال

 استرجاع الغاز الحيوي من مطمر نفايات قيد االستثمار:  -ب

 في حالة مطمر قيد االستثمار تنشأ آبار التقاط الغاز الحيوي بالتدريج مع ملء حفرة المطمر. 

مم، وينضد هذا المجرى    1000ون المّثقب، قطر المجرى ويمكن أن تكون آبار االلتقاط في هذه الحالة مجرى من البيت
العمود   هذا  قطر  المثقب  البالستيك  بعمود من  التقاط  بئر  المطمر؛يزود كل  تمأل   200-150بالتدريج مع ملء  ملم. 

المسافة الحلقية بين البئر والعمود بحجارة و بحصى من أجل تشكيل مزيج غازي ضمن هذه المسافة. بعد استثمار كل  
 .سطحيةفي المطمر، توصل آبار االلتقاط في هذه الحفرة بشبكة جمع أفقية مطمورة أو  حفرة

 يستخدم الغاز المتولد من المطامر الصحية للحرق في األفران والمراجل إلنتاج بخار لغرض توليد الطاقة الكهربائية. أو 
متر مكعب من    1500-300نظريًا في العام ما بين  إنتاج ماء ساخن ألغراض التدفئة. وإن كل طن من النفايات ينتج  

% و 25الغاز الحيوي . وبسبب صعوبات استخالص الغاز وإدارة الظروف تحت األرض، فإن كفاءة اإلنتاج تتراوح بين 
50.% 
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 (10)المرجع رقم  مخطط مبسط يبين آلية توليد الطاقة الكهربائية من المطامر( يبين 5الشكل رقم )

 مخطط مبسط يبين آلية توليد الطاقة الكهربائية من المطامر( 5الشكل )

  6و  4من هذه المنظومات يتراوح بين  إن كلفة توليد الطاقة من غاز الطمر الصحي مشجعة جدًا، إذ إن إنتاج الطاقة  
 ( 4) المرجع رقم  ساعة.-سنت أمريكي للكيلووات

ــاتاســتخدا   ــاتلفــي معالجــة االهضــم الالاــوائي  تقني ــة  نفاي ــد الطاق ــاتي فــي تولي ــان الن واالســتفادة مــن الميت
 الكهربائية.

لل الالهوائي  الهضم  بتكنولوجيا  االهتمام  من  كبيرًا  جزءًا  على    نفاياتإن  للطاقة    هدف ارتكز  مصدر  على  الحصول 
لقابلة للتحول  المتجددة ، متمثاًل في الغاز الحيوي المتولد عن الهضم ؛ حيث نحصل من هضم طن واحد من المخلفات ا

ج ثاني هو  نتإضافة إلى ذلك نحصل على م  ومترًا مكعبًا،    120البيولوجي على فائض من الغاز الحيوي يقدر بحوالي  
المحلول المتخلف عن الهضم الخالي تقريبًا من الجراثيم الممرضة والطفيليات، وينتج عن هضم طن واحد من المخلفات  

لهضم . وتختلف الكمية المتخلفة عن الهضم من المخلفات العضوية، والكمية طن من المحلول المتخلف عن ا 0.4نحو 
المهضوم والمحلول  الحيوي  الغاز  بين  صيما  الهضم  المتخلفة عن  المادة  وتتوزع  المخلفات،  نوع  باختالف  منها  ,  الباقية 

 سائلة يمكن تجفيفها ونزح الماء منها.المخرجات وهذه ال

 

 (10)المرجع رقم  مبسط لمفاعل معالجة النفايات العضوية مع إضافة مياه الصرف الصحيمخطط ( يبين 6الشكل )
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مواد   من  الماء  نزح  بعد  الناتجة  الصلبة  المادة  الصلبة    صلبةوتتكون  المادة  وتستخدم   ، غذائية  وعناصر   ) دبال   (
بالماء، الزراعية وزيادة قدرتها على االحتفاظ  للتربة  الفيزيائية  الخواص  ل  لتحسين  الهضم الالهوئي  ال يبدد لنفايات  ألن 

%  90، وتحتوي المادة الناتجة على كامل كميات الفوسفور والبوتاسيوم تقريبًا ، ونحو  لمادة العضوية ؛ بل يغير تركيبهاا
   .ات المعدة للهضمنفايمن كمية النتروجين الموجودة في ال

بالتربة الزراعية للحفاظ على خصوبتها وزيادة نسبة المادة العضوية  تسوق المادة الصلبة الناتجة؛ حيث تخصص للخلط  
اإلنتاج  مجال  في  وإدخالها  الستصالحها  الرملية  الصحراوية  األراضي  إلى  الصلب  الجزء  يضاف  أن  ويمكن  فيها، 

 الزراعي. وتساهم إضافة المادة الصلبة الناتجة عن عملية الهضم إلى التربة في تحقيق عدة فوائد أهمها: 

 حماية التربة من االنجراف الناتج عن هطول األمطار العني   .1

 التقليل من تكّون طبقة صلبة غير نفوذه عند سطح التربة.  .2

 زيادة السعة التبادلية للتربة ، وإضافة كميات متفاوتة من العناصر الضرورية لنمو النبات. .3

الهضم صيحتوي على نسبة من الناتج عن عملية  الحيوي  الغاز  الحرارية  60-%40أما  القيمة  الميثان، وتختلف  % من 
  3كيلو حريره / م 5600للغاز الحيوي  حسب نسبة ما يحويه من الميثان، ويقدر المتوسط العام للقيمة الحرارية بنحو 

 , ويمكن استخدامه صيا يلي :من المفاعل  نتجالغاز الحيوي الم جمع يتم

الحيوي كاستهالك ذاتي   • الغاز  الغازيستخدم جزء من  الالزمة إلنتاج  المعالجة  الحيوي   للتجهيزات  ،    ضمن مركز 
 والجزء الباقي يجهز للتسويق . 

لعملية تعديل   • المواقد  الطبيعي ، حيث تخضع  للمواقد عوضًا عن الغاز  الحيوي كمحروقات  الغاز  يمكن استخدام 
لالحتراق الالزم  الهواء  دخول  فتحة  وتضييق  الغاز  دخول  فتحة  توسيع  في  الغازين   تتمثل  بين  النسبة  لتكون   ،
 مالئمة، ثم توسيع فتحة اللهب لكي تقل سرعة خروج مخلوط الغازين فال ينطفئ اللهب.

يمكن استعمال الغاز الحيوي لإلضاءة بفضل مصابيح ذات قميص تصنع لهذا الغرض، وتستعمل هذه المصابيح   •
 إلضاءة المنازل و المداجن الكبيرة وغيرها .

الغ • استخدام  بنجاح في تشغيل محركات  يمكن  الحيوي  البنزين  از  التي تعمل على  الداخلي  إجراء   مع،  االحتراق 
محركات الديزل فإن فاعلية هذه  الغاز الحيوي في  في حالة استخدام    بعض التعديالت الطفيفة على دارة الوقود , و

من غاز ثاني أكسيد    الغاز الحيوي   عن طريق تخليص  ئتها% ، ويمكن زيادة كفا  20المحركات تنخفض بنسبة   
تآكل القطع المعدنية ، وينبغي رفع ضغط الغاز الحيوي عند الرغبة   بالكربون ومن غاز كبريت الهيدروجين لتجن

في   الحيوي  الغاز  بتعبئة  ذلك  ويتم   ،  ) جرارات  و  )سيارات  المتنقلة  الداخلي  االحتراق  آالت  في  استخدامه  في 
 رجة حرارة منخفضة .اسطوانات تحت ضغط مرتفع ود 

نشر   عملية  من تحتاج  الحيوي   االستفادة  الغاز  تخم  طاقة  عن  النفايات  الناتج  تركيب  في  الداخلة  العضوية  المواد  ر 
 . إلى برامج وطنية شاملة  المنزلية الصلبة
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 :تخفيض إنتاج النفايات  

ي  اإلصدارات التالي فتولدة , وبالتالي تخإن تخفيض النفايات يعني أي مجهود لتقليص أو إعادة تدوير كمية النفايات الم
 .الصلبةتنتج عن تخمر المواد العضوية الداخلة في تركيب النفايات 

  وإذا تالم القيالام (الصاللبة  )تخفاليض , إعالادة اسالتخدام, تالدوير ( فالي التعامالل مالع النفايالات3Rيمكن السعي في نشر مبالدأ )   
فالالإنهم سالاليكونوا والجمعيالالات البيئيالالة المهتمالالة , الفعاليالالات التجاريالالة والصالالناعية مالالن مالالن قبالالل الحكومالالة , و بالالدعم المسالالتهلكين 

أكثالر مالن والساللوك والعالادات هذا يجب أن يتغير فالي العقالل والثقافالة , و ل في برامج تخفيض إنتاج النفاياتفاعمستعدين للت
 .التشريع

 :التوعية الوطنية.  5.1.3

 يمكالالالن القيالالالام ومسالالالتمرة,يعنالالالي حمالالالالت توعيالالالة منظمالالالة  ا, وهالالالذجديالالالدةمالالالع عالالالادات وتصالالالرفات  تالالالأقلمفالالالي ال السالالالعي يجالالالب
 :من خاللالتوعية   نشاطاتب

 .بمشاركة العامة , وبعض الشركات الراعية : حمالت مركزية •

 . والجامعات مدارسالطالب  •

 .,....(االتحاد النسائي صناعيين,خاصة ) التوعية   حمالت •

 . األهليةالبيئية منظمات المجتمع المدني مثل الجمعيات  •

 :من خالليمكن القيام بهذه الحمالت  حيث

 ...أطفالملصقات، ألعاب  إعالنات طرقية , إعالنات تلفزيونية،اإلعالم :  •

 .لبرامج دعم تدوير النفاياتالدعم  تقديم •

 .تنظيم ورشات العمل حول التعامل األمثل مع النفايات  •

 السماد المنزلي:  إنتاجالتشجيع على  

تشالجيع النالاس علالى إنتالاج السالماد  السعي فالي تخفيال  اإلصالدارات الناتجالة عالن النفايالات البلديالة الصاللبة مالن خالالل   يمكن
المنزليالالالة والنفايالالالات الزراعيالالالة عالالالي المسالالالؤولة عالالالن هالالالذه حيالالالث أن المالالالواد العضالالالوية الداخلالالالة فالالالي تركيالالالب النفايالالالات  يالمنزلالالال

لتالالتم تحتالالاج إلالالى المالالاء  وهالاليأو فالالي الضالالواحي ،  الريفيالالةخصوصالالًا فالالي المنالالاطق هالالذه الممارسالالة  دعالالميمكالالن , و اإلصالالدارات
لبالالرامج  التالالرويج, ويمكالالن صالالناديق السالالماد فالاليالمالالادة العضالالوية  تتحالولال مالالاء، حيالالث أنالاله بالالدون  بشالالكل جيالالد تخمالالرعمليالة ال

 :من خالل إنتاج السماد المنزلي

 .)في الحديقة( بشكل مجموعات التدريب •

 . العامة األماكنفي   الترويج •

 .)إنتاج السماد من قبل التالميذ( المدارسفي   الترويج •

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


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

 

 

 :النفايات   عمليات جمع  طويرت

جمع ونقل النفايات    إدارةتطوير    يمكن السعي في تخفي  اإلصدارات الناتجة عن النفايات البلدية الصلبة من خالل  
المدن    أطراففي    أو  تلتجنب تراكمها ضمن الحاويا  وية من المصدرضالبلدية الصلبة, وتطبيق برامج فصل المواد الع

 رات الغازية , ويمكن تنفيذ هذه البرامج من خالل : تخمر هذه المواد والبدء باإلصدا تجنب عملية, وذلك ل

 . دعم البلديات والمحافظات بالحاويات واآلليات واليد العاملة في الجمع المنظم للنفايات •

 . ) جمع , نقل , معالجة , تخلص نهائي ( تحسين إدارة النفايات •

 . إشراك القطاع الخاص في أعمال النظافة •

 . الفصل من المصدرتطبيق برامج الترويج ل •

 محطات الصرف الصحي : في مجالاإلجراءات التخفيفية  2.3

 وفق الخطوات التالية:, الصرف الصحي ن يمكن تطبيق بعض اإلجراءات  التنفيذية للتخفي  من اإلصدارات الناتجة ع

 المحافظـات والمـدنتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للصرف الصحي وإنشاء محطات معالجة الصرف الصـحي فـي  
 :السورية  

تنفيذ محطات معالجة للصرف الصحي في المدن والمحافظات التي لم تنشأ فيها محطالات معالجالة ,ويفضالل   إن استكمال
 في هذا المجال استخدام الهاضمات الالهوائية في المعالجة حيث أنها األقدر على استرجاع اكبر كمية من غالاز الميتالان

 .مواد العضويةالناتج عن هضم وتحلل ال

 

 ( 9)المرجع رقم  نموذج لخزانات الهضم الالهوائي في محطة معالجة الصرف الصحي( تبين 2الصورة رقم )

 المعالجة:استعادة غاز الميتان الناتي عن  

,  التالالي تسالالتخدم طريقالالة الهضالالم الالهالالوائيجمالالع الغالالازات الناتجالالة عالالن محطالالات معالجالالة الصالالرف الصالالحي المركزيالالة  يمكالالن
, إنالارة) هذه الطاقالة فالي العمليالات التشالغيلية ضالمن المحطالة مواالستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية بحيث يتم استخدا
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عالالالن اسالالالتهالك تضالالالخ الطاقالالالة الكهربائيالالالة الفائضالالالة  وأو فالالالي عمليالالالات التدفئالالالة المركزيالالالة ,  تشالالالغيل مضالالالخات الميالالالاه, ....(,
  .في المنطقة التي تقع ضمنها محطة المعالجة الشبكة العامة للتيار الكهربائي المحطة إلى

)المرجع       معالجة الصرف الصحي  لمن غاز الميتان في محطة  نموذج لمجموعة توليد الكهرباء( تبين 3الصورة رقم )
 ( 9رقم 

 
 ( نموذج لمجموعة توليد الكهرباء من غاز الميتان في محطة لمعالجة الصرف الصحي 3الصورة )

 ي :ناعمن الصرف الصاإلجراءات التخفيفية  3.3

 :خالل مايليمن الصرف الصناعي يمكن تطبيق بعض اإلجراءات  التنفيذية للتخفي  من اإلصدارات الناتجة عن 

   الصناعي:محطات معالجة للصرف    إنشاء

مختلفة حسب نوع الصناعة ونوعيالة المالواد الداخلالة فالي الصالناعة وطريقالة  سائلة تعن الفعاليات الصناعية منصرفا  ينتج
( تشالالالكل عالالالامال ..…COD.BOD.PH) لميالالالاه الصالالالرف الصالالالناعياإلنتالالالاج والمنتجالالالات النهائيالالالة, و هنالالالاك مؤشالالالرات تحليليالالالة 

 خالل:ذلك من  ن, ويمكهذه المنصرفات لمعالجة األنسبالطريقة ي اختيار أساسيا ف

 .في المنشات الصناعية محطات فصل الصرف الصناعي عن شبكة الصرف الصحي إنشاء  -

  . تتبع طريقة الهضم الالهوائي محطات معالجة لمياه الصرف الصناعي  إنشاء -

عالالدرا, المنتشالالرة فالالي المحافظالالات السالالورية )للصالالرف الصالالناعي فالالي المالالدن الصالالناعية المركزيالالة محطالالات معالجالالة مركزيالالة  إنشالالاء -
   .حسياء, الشيخ نجار ......(

 معامل صن دمشق, يمنطقة الدباغات الصناعية فمثل:إنشاء محطات معالجة مركزية للمناطق الصناعية التخصصية  -

 ......حلب,اعة النسيج في صنا -
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 :  معالجةالجمع الغازات الناتجة عن محطات  

بعالد  ) CH4) غاز الميتالان المنطلالق واالستفادة من ,الصرف الصناعي جمع الغازات الناتجة عن محطات معالجة   يمكن
فالي المجالاالت  ااالسالتفادة منهال نيمكالو  , فالي توليالد الطاقالة الكهربائيالة)  H2S) مثالل  غيالر مرغوبالة أخالرى فصالله عالن غالازات 

 التالية :

 .المنشآت الصناعية في اإلنتاجية ضمن العملية الصناعية  تشغيل اآلالت والمعدات -

 .إنارة الشوارع والقرى القريبة من مركز المعالجة -

 الشبكة العامة للتيار الكهربائي. إلىضخ الطاقة الكهربائية الفائضة يمكن   -

 والحرفية الصغيرة:المنشات الصناعية  

مثالالل المنتشالالرة هنالالا وهنالالاك  المنشالالات الصالالناعية الصالالغيرة فالاليفالالي حالالال تعالالذر تنفيالالذ محطالالات معالجالالة للصالالرف الصالالناعي 
 التالية : اإلجراءاتاتخاذ يمكن   مغاسل السيارات حيث

 عن الصرف الصحي إنشاء محطة فصل للصرف الصناعي -

 المحافظة  المحطة المركزية ضمن أوفيمحطة معالجة الصرف الصحي في المدينة  ضمنلتعالج  بعد فصلهاصرف المياه  -

واالسالالتفادة منالاله فالالي توليالالد الطاقالالة ضالالمن محطالالة المعالجالالة المركزيالالة , السالالتخالص غالالاز الميتالالان المناسالالبة الفنيالالة  الطالالرق  نفيالالذت  -
 .  الكهربائية

  

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


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

 

 

 

 التي يمكن تخفيضها عند تنفيذ اإلجراءات التخفيفية المقترحة : اإلنبعاثاترابعا: كمية 

% من  23إلى  %10 تشكل اإلصدارات الناتجة عن التحلل الالهوائي للنفايات الصلبة في المطامر نسبة تتراوح بين
إصدار   هي المسؤولة عن  والصناعي  الكمية اإلجمالية من غاز الميتان المنطلقة إلى الجو. وان مياه الصرف الصحي

و األطعمة والشرابات والصناعات  والصناعات الغذائية الورق صناعة إن و  % أخرى من الميتان إلى الجو ،10
 ( 4) المرجع رقم .الصرف الصناعيالناتجة عن  إصدارات التحويلية هي المسؤولة عن 

 :. النفايات الصلبة1.4

 الطمر الصحي : .  1.1.4

الصالحي كخيالار فالي معالجالة النفايالات الصاللبة , و اسالترجاع غالاز الميتالان النالاتج كمنهجيالة في حال اعتماد أسلوب الطمالر 
-300ن كالالل طالالن مالالن النفايالالات ينالالتج نظريالالًا فالالي العالالام مالالا بالالين لتخفالاليض اإلصالالدارات مالالن غالالازات الدفيئالالة , ومالالع اعتبالالار أ

رض، فالالإن كفالالاءة متالالر مكعالالب مالالن الغالالاز الحيالالوي . وبسالالبب صالالعوبات اسالالتخالص الغالالاز وإدارة الظالالروف تحالالت األ 1500
(  2كميالالة اإلصالالدارات التالالي يمكالالن تخفيضالالها , ويبالالين الجالالدول رقالالم ), صالاليمكن حسالالاب %50% و 25اإلنتالالاج تتالالراوح بالالين 

 2030 – 2009كمية غاز الميتان التي يمكن تخفيضها خالل الفترة 

 (2030  – 2009( يبين كمية غاز الميتان الممكن تخفيضها في مواقع التخلص النهائي خالل الفترة )2الجدول  )
Year  المعدل الوسطي 

Gg CH4 
 للتخفيض   األعلىالحد 

Gg CH4 
 للتخفيض   األدنىالحد 

Gg CH4 
 نغاز الميتاكمية 

Gg CH4 

2009 59.20 78.93 39.47 157.86 

2010 60.59 80.79 40.39 161.57 

2011 61.98 82.64 41.32 165.28 

2012 63.37 84.50 42.25 168.99 

2013 64.76 86.35 43.18 172.70 

2014 66.16 88.21 44.11 176.42 

2015 67.55 90.07 45.03 180.13 

2016 68.94 91.92 45.96 183.84 

2017 70.33 93.78 46.89 187.55 

2018 71.72 95.63 47.82 191.26 

2019 73.12 97.49 48.75 194.98 

2020 74.51 99.35 49.67 198.69 

2021 75.9 101.2 50.6 202.40 

2022 77.29 103.06 51.53 206.11 

2023 78.68 104.91 52.46 209.82 

2024 80.08 106.77 53.39 213.54 

2025 81.47 108.63 54.31 217.25 

2026 82.86 110.48 55.24 220.96 

2027 84.25 112.34 56.17 224.67 

2028 85.64 114.19 57.10 228.38 

2029 87.04 116.05 58.03 232.10 

2030 88.43 117.91 58.95 235.81 
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  2030 -2009( معدل كمية االصدارات من غاز الميتان التي يمكن تخفيضها خالل الفترة ) 5ويبين الشكل رقم ) 
 واالستفادة منه في توليد الطاقة الكهربائية . غاز الميتان استرجاعباستخدام طريقة الطمر الصحي , و  (

 

( والمعدل 2030 – 2009( يبين الكمية اإلجمالية من إصدارات غاز الميتان من النفايات الصلبة خالل الفترة )5الشكل رقم )
 استرجاعها باستخدام  الطمر الصحي للنفايات  نالوسطي للكمية الممك

 المعالجة البيولوجية :.  2.1.4

تجميالالع غالالاز الميتالالان النالالاتج كمنهجيالالة لتخفالاليض فالالي حالالال اعتمالالاد المعالجالالة البيولوجيالالة فالالي معالجالالة النفايالالات الصالاللبة , و 
مع العلم بان إتباع هالذه الطريقالة اليلالغ دور المطالامر الصالحية كمبالدأ مالواز , لكالن يخفالض اإلصدارات من غازات الدفيئة ,

-300ن كالالل طالالن مالالن النفايالالات ينالالتج نظريالالًا فالالي العالالام مالالا بالالين وعلالالى اعتبالالار أ مالالن كميالالة النفايالالات الذاىبالالة إلالالى المطمالالر, 
وتجميالع غالاز  إنتالاجفالإن كفالاءة  الغاز، تجميع بعض الصعوبات الفنية فير مكعب من الغاز الحيوي . وبسبب مت  1500
كميالة اإلصالدارات التالي يمكالن تخفيضالها , يمكالن حسالاب , و %  40,أي بمعدل وسطي %50% و  30تتراوح بين  الميتان  

 2030 – 2009رة ( كمية غاز الميتان التي يمكن تخفيضها خالل الفت 3ويبين الجدول رقم )

 ( 2030 – 2009خالل الفترة ) من خالل المعالجة البيولوجية للنفايات الصلبة ( كمية غاز الميتان الممكن تخفيضها3الجدول )
 اإلجمالية  نغاز الميتا كمية  

Gg CH4 

 كمية غاز الميتان الممكن تخفيضها 
Gg CH4 

2009 157.86 63.15 

2010 161.57 64.63 

2011 165.28 66.12 

2012 168.99 67.60 

2013 172.70 69.08 

2014 176.42 70.57 

2015 180.13 72.06 

2016 183.84 73.54 

2017 187.55 75.02 

2018 191.26 76.56 

2019 194.98 78.00 

2020 198.69 79.48 
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االجمالي الحد االدنى للتخفيض الحد االعلى للتخفيض المعدل الوسطي
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2021 202.40 80.69 

2022 206.11 82.45 

2023 209.82 83.93 

2024 213.54 85.42 

2025 217.25 86.90 

2026 220.96 88.39 

2027 224.67 89.87 

2028 228.38 91.36 

2029 232.10 92.84 

2030 235.81 94.33 

 -2009خالل الفترة ) (معدل  اإلصدارات اإلجمالية  من غاز الميتان من النفايات الصلبة  6ويبين الشكل رقم ) 
استرجاع غاز ب, ومعدل اإلصدارات  التي يمكن تخفيضها من خالل المعالجة البيولوجية للنفايات العضوية  ( 2030

 الميتان واالستفادة منه في توليد الطاقة الكهربائية .

 

والمعدل   (2030 –  2009خالل الفترة ) من النفايات الصلبة غاز الميتان اتإصدار  الكمية اإلجمالية منن ( يبي 6الشكل رقم ) 
 استرجاعها باستخدام المعالجة البيولوجية للنفايات العضوية  نالوسطي للكمية الممك

 .  الصرف الصحي والصناعي:2.4

الصالحي والصالناعي , و تجميالع غالاز الميتالان النالاتج كمنهجيالة في حال اعتماد المعالجة البيولوجيالة فالي محطالات الصالرف 
% مالالن 10, وعلالالى اعتبالالار أن اإلصالالدارات مالالن الصالالرف الصالالناعي تعالالادل نسالالبة خفالاليض اإلصالالدارات مالالن غالالازات الدفيئالالةلت

وتجميالع غالاز الميتالان  إنتالاجفالإن كفالاءة  الغالاز، تجميالع بعالض الصالعوبات الفنيالة فاليوبسالبب    الصرف الصالحي ,  إصدارات
( كميالة غالاز  4كمية اإلصدارات التي يمكن تخفيضها , ويبين الجدول رقالم )%  , ويمكن حساب 25سطي  بمعدل و   هي

 2030 – 2009الميتان التي يمكن تخفيضها خالل الفترة 
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 ( 2030–2009( كمية غاز الميتان الممكن تخفيضها من خالل محطات الصرف الصحي والصناعي خالل الفترة )4)الجدول
Year  الصحي الصرف 

Gg CH4 

 الصرف الصناعي 
Gg CH4 

 الكمية االجمالية 
Gg CH4 

 كمية غاز الميتان الممكن تخفيضها 
Gg CH4 

2009 43.33 4.33 47.66 11.92 

2010 44.35 4.44 48.79 12.20 

2011 45.37 4.54 49.91 12.48 

2012 46.39 4.64 51.03 12.76 

2013 47.41 4.74 52.15 13.04 

2014 48.42 4.84 53.26 13.32 

2015 49.45 4.95 54.4 13.60 

2016 50.64 5.06 55.7 13.93 

2017 51.48 5.15 56.63 14.16 

2018 52.5 5.25 57.75 14.44 

2019 53.52 5.35 58.87 14.72 

2020 54.54 5.45 59.99 15.00 

2021 55.65 5.57 61.22 15.30 

2022 55.85 5.59 61.44 15.36 

2023 57.6 5.76 63.36 15.84 

2024 58.62 5.86 64.48 16.12 

2025 59.64 5.96 65.6 16.40 

2026 60.65 6.07 66.72 16.68 

2027 61.67 6.17 67.84 16.96 

2028 62.69 6.27 68.96 17.24 

2029 63.71 6.37 70.08 17.52 

2030 64.73 6.47 71.2 17.80 

الصرف الصحي والصناعي خالل الفترة  من( معدل كمية اإلصدارات من غاز الميتان الناتجة 7ويبين الشكل رقم ) 
 ( والكمية التي يمكن  استرجاعها واالستفادة منه في توليد الطاقة الكهربائية . 2030 -2009)

 
 ( 2030-2009غاز الميتان من الصرف الصحي والصناعي خالل الفترة ) إصدارات( يبين معدل 7الشكل رقم ) 
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 لإلجراءات المقترحة :االيجابية المنعكسات ا: خامس

التخفيال  مالن إن اإلجراءات المقترحة في  التخفيض إصدارات غازات الدفيئة تالنعكس ايجابيالا علالى البيئالة بشالكل عالام فالي 
 في آثار ايجابية منها :, ويتجلى ذلك  ظاهرة االحتباس الحراري 

 صادية :اقت آثار. 1.5

 تأمين مصدر جديد متجدد للطاقة الكهربائية . •

 التخفي  من استنزاف مصادر الطاقة األولية ) النفط, الغاز, ...( •

تفعيالالالل اسالالالتخدام وتطالالالوير التقنيالالالات الحديثالالالة فالالالي معالجالالالة النفايالالالات الصالالاللبة ومعالجالالالة الصالالالرف الصالالالحي  •
 والصناعي .

 التخلص العشوائي للنفاياتمراض الناتجة عن األ التخفي  من •

 آثار بيئية :. 2.5

للالالالتخلص العشالالالوائي مالالالن النفايالالالات الصالالاللبة , ومالالالن ميالالالاه الصالالالرف الصالالالحي السالالاللبية  اآلثالالالارالتخفيالالال  مالالالن  •
 . على التربة والمياه والهواءوالصناعي 

     .الجوصية حماية مصادر المياه السطحية و •

 الحراري.الحد من ظاهرة االحتباس  •
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 الخاتمة  سادسا:

إن السعي في التخفي  من اآلثار السلبية لإلصالدارات الغازيالة الناتجالة عالن قطالاع النفايالات ) النفايالات الصاللبة , الصالرف 
, حيالث ان فالي سالبيل حمايالة البيئالة والتنميالة المسالتدامة  األمالوالالصحي , الصرف الصناعي ( يترافق مع بذل المزيد مالن 

 80$ للطن الواحد من النفايات الصلبة, وكلفة المعالجة البيولوجيالة تتالراوح بالين  50-15كلفة الطمر الصحي تتراوح بين 
 $ للطن الواحد من النفايات .  140-

إن تطبيالالق اإلجالالراءات التخفيفيالالة المقترحالالة وفالالق برنالالامج زمنالالي يالالرتبط بالالالخطط واالسالالتراتيجيات الموضالالوعة لتنفيالالذ المطالالامر 
تطبيالالق التكنولوجيالالا الحديثالالة فالالي معالجالالة النفايالالات البلديالالة  إنمحطالالات معالجالالة الصالالرف الصالالحي والصالالناعي , و الصالالحية و 

قطالاع  االسالتفادة مالن االصالدرات الناتجالة عالن فالي , يسالهمالصلبة , وتنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي و الصالناعي
لالالى طاقالالة كهربائيالالة بحيالالث تكالالون رديفالالا لمصالالادر أثرهالالا فالالي ظالالاهرة االحتبالالاس الحالالراري وتحويلهالالا إمالالن التخفيالال  و   النفايالالات

كل اإلجراءات ولكن برغم  , الطاقة األولية )النفط والغاز(,ولمصادر الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية , وطاقة الرياح 
 فان بعض اإلصدارات الغازية تخرج إلى الغالف الجوي . والتقنيات الفنية في المعالجة

  

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


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

 

 

 

 المراجع  ا : بعسا

  اإلدارةوزارة  –شركة تريفالور الفرنسية   -2004للعام اإلستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة في سورية   .1
 . المحلية والبيئة

 .وزارة الدولة لشؤون البيئة – 2003في سورية للعام  اإلستراتيجية وخطة العمل الوطنية البيئية .2

 ، سورية2005للعام  لإلحصاءالمكتب المركزي المجموعة اإلحصائية. .3

  2009لعام  160العدد  –الغاز الحيوي مصدر للطاقة المتجددة / د. بنود /المهندس العربي  .4

 2009عام  –قطاع النفايات  –تقرير جرد انبعاثات غازات الدفيئة في سورية  .5

6. Revised 19996 IPCC Guidelines for National Green house gas Inventory: Workbook, Module 6 Waste 

>   
7. Handbook on GHG inventory in waste sector, UNFCCC1996 

8. www.siemens.com 

9. en.wikipedia.org/wiki/wastewater treatment 

10. Waste to Energy/ Prof. Dr.-Ing. habil. Dieter Steinbrecht-Workshop Faculty of Mechanical 

Engineering/University of Damascus/September 26th/27th , 2004 , Damascus, Syria 

 

 

 

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

