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تقليل انبعاثات امليثان من خالل التحديد

 والكشف والقياس والتقدير الكمي
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تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية يف تقليل انبعاثات امليثان يف تحديد مصادر 

االنبعاثات واكتشافها. يتم قياس االنبعاثات التي تم تحديدها واكتشافها 

وتحديد كميتها وتسجيلها يف سجالت. تعمل السجالت هذه كنقطة انطالق 

لتحديد أولويات أنشطة التقليل )تدابري للحد من انبعاثات امليثان(. بسبب 

النطاق الواسع ملصادر انبعاثات امليثان يف سالسل قيمة الغاز الطبيعي، 

تتنوع طرق تحديد واكتشاف وقياس وتحديد كمية االنبعاثات. تشمل الطرق 

األساليب التي كانت متاحة منذ عقود واألساليب التي ظهرت للتو. تعتمد 

أفضل املامرسات التي يجب اتباعها عىل خصائص املنشأة وفعالية الطرق من 

حيث التكلفة. ستعتمد أفضل املامرسات أيضاً عىل الحاجة إىل السجالت، 

والتي قد تشمل تقديم برامج طوعية، أو تطوير سجالت تفصيلية للرشكات، أو 

االلتزام باللوائح التي تتطلب أساليب معينة الستخدامها.

تقليل انبعاثات امليثان من خالل التحديد 

والكشف والقياس والتقدير الكمي

قامئة التحقق

تقليل انبعاثات غاز امليثان من خالل التحديد والكشف والقياس والتقدير 

الكمي

تحديد املصادر املعروفة لالنبعاثات ومسح لالنبعاثات

تحديد مصادر االنبعاثات بشكل مبارش عن طريق أخذ القياسات 

أو بشكل غري مبارش باستخدام مجموعة من القياسات والحسابات 

والنامذج

إنشاء وتحديث وتحسني سجالت االنبعاثات بشكل دوري
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التحديد والكشف

تُعد بعض مصادر انبعاثات امليثان جزءاً معروفاً من تصميم أنظمة الغاز 

الطبيعي. يف هذه الحاالت، يتم استخدام تحليالت تصميم النظام لتحديد 

مصادر االنبعاث. انبعاثات غاز امليثان األخرى غري مقصودة. يجب إجراء 

مسوحات الكشف لتحديد املصادر غري املقصودة وتأكيد املصادر املعروفة. قد 

تستخدم طرق الكشف اختبار العينات السلبي أو النشط. قد يتم االكتشاف 

يف نقطة ثابتة أو عرب مسار مفتوح، وقد تتضمن التصوير. تستخدم األساليب 

مجموعة من تقنيات االستشعار. تنطبق بعض األساليب عىل جميع قطاعات 

سلسلة قيمة الغاز الطبيعي. البعض اآلخر له استخدامات أكرث تخصصاُ. بسبب 

النطاق الواسع للطرق واالستخدامات، فإن أفضل املامرسات لتحديد واكتشاف 

وقياس وتحديد كمية االنبعاثات سوف تعتمد عىل خصائص املنشأة وفعالية 

األساليب من حيث التكلفة.

القياس وتحديد الكمية

مبجرد تحديد االنبعاثات واكتشافها، ميكن استخدام مجموعة متنوعة من 

األساليب لتحديد كميتها. غالباً ما تتضمن الطرق قياس تركيزات امليثان يف 

تدفقات الغازات أو الهواء املحيط، ولكنها ميكن أن تشمل أيضاً مجموعة 

متنوعة من القياسات األخرى )ترتاوح من ضغط الغاز إىل رسعات الرياح(. 

ميكن قياس معدالت االنبعاث بشكل مبارش عن طريق إجراء القياسات أو 

بشكل غري مبارش من خالل مجموعة من القياسات والحسابات والنامذج.

األساليب املطبقة يف مجموعة متنوعة من املقاييس

يتم تحديد االنبعاثات واكتشافها وقياسها وتحديد كميتها باستخدام أجهزة 

محمولة باليد أو مثبتة يف موقع أو مثبتة عىل مركبات أو طائرات بدون 

طيار )drones( أو طائرات أو بواسطة األقامر الصناعية. يشار إىل تقديرات 

االنبعاثات واسعة النطاق املجمعة عرب العديد من املصادر الفردية، بشكل 

عام، عىل أنها تقييامت تنازلية )من أعىل إىل أسفل(. يشار إىل تقديرات 

االنبعاثات من املصادر الفردية، والتي تضاف بعد ذلك معاً إلنتاج تقديرات 

ملوقع أو منطقة، عىل أنها تقييامت تصاعدية )من أسفل إىل أعىل(. توفر 

التقييامت التصاعدية معلومات مفصلة عن االنبعاثات من املعدات 

والعمليات، ولكنها قد تفقد بعض مصادر االنبعاثات غري املتوقعة أو غري 

املقصودة أو غري املعهودة. تفتقر التقييامت التنازلية عموماً إىل التفاصيل 

املتعلقة باملصادر الفردية، ولكنها ميكن أن توفر معلومات شاملة حول 

االنبعاثات يف موقع ما أو يف منطقة ما. اعتامداً عىل مقياس القياس، قد تشمل 

القياسات التنازلية مساهامت من مصادر ليست جزءاً من سلسلة قيمة الغاز 

الطبيعي، وهذا يحتاج إىل احتساب عند تفسري النتائج والتوفيق بني التقييامت 

التنازلية والتقديرات التصاعدية. قد يوفر االستخدام املنسق للقياسات 

مبقاييس مختلفة تقديراً كمياً أكرث موثوقية.

برامج تطوير وتحديث وتحسني السجالت

تُستخدم عدة طرق بشكل عام يف الربامج لتحديد واكتشاف وقياس وتحديد 

كمية االنبعاثات. يتم تسجيل املعلومات الناتجة يف سجالت االنبعاثات، والتي 

يتم تحديثها وتحسينها بانتظام. قد يشمل التحسني املستمر للسجالت طرقاً 

جديدة الكتشاف وقياس االنبعاثات، أو معلومات جديدة حول متوسط 

معدالت االنبعاثات من املعدات، أو مناذج انبعاثات جديدة، أو غريها من 

االبتكارات. ميكن للمقارنات بني التقييامت التنازلية والتقييامت التصاعدية أن 

توجه التحسني املستمر.

تقليل انبعاثات امليثان من خالل التحديد والكشف والقياس والتقدير الكمي



Further information
MGP Website: 
www.methaneguidingprinciples.org

OGCI: 
https://oilandgasclimateinitiative.com

CCAC OGMP: 
https://www.ccacoalition.org/en/activity/ccac-oil-gas-methane-partnership

IEA Methane Tracker: 
https://www.iea.org/weo/methane

Natural Gas STAR Program: 
https://www.epa.gov/natural-gas-star-program

http://www.methaneguidingprinciples.org

