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 تقديم .1

  الحالية الحالة1.1

  الجغرافي الموقع 1.1.1

 سوسة جنوب (ميل 12) كيلومتر 20 بعد على تقع .الساحل منطقة في ،لتونس األوسط الساحل على مدينة هي المنستير

 حاليًا تعد لكنها األسماك لصيد ميناء المنستيرمدينة  عدت   تقليدي بشكل .العاصمة تونس جنوب (ميل 101) كيلومتر 162و

 [1] .المنستير محافظة عاصمة تعد .نسمة 101.934 حوالي سكانها عدد يبلغ .رئيسي سياحي منتجع

 

 المنستير خريطة :1 الشكل

 

 أقدم ويعد .تونس ،المنستير في يقع ،إسالمي دفاعي بناء ،رباط وهي "المنستير رباط" تسمى التي بقلعتها المدينة شتهرت

 ،إفريقية وحاكم العباسي القائد يد على 796 عام تأسيسه تم [.2] للمغرب اإلسالمي الفتح أثناء العرب الفاتحون بناه رباط

 التوسع ذلك في بما ،الوسطى العصور طوال المبنى على والتغييرات التحسينات من العديد إدخال تم وقد ،نأعي بن هرثمة

 .2 الشكل في للقلعة مميزة صورة تقديم يتم [.2] والغرف الممرات من متاهة على يحتوي .تمام بن القاسم أبو به قام الذي
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 المنستير رباط :2 الشكل

 

  المناخية السمات 1.1.2

 .الغالب في صافيًا ويكون ،عاصفًا ،بارًدا ،طوياًل  الشتاء ويكون ،وصافًيا ،وجافًا ،ورطبًا ،حاًرا الصيف يكون ،المنستير في

 .م   36 عن تزيد أو م   5.5 عن تقل ما ونادراً  م   32 إلى م   9 من عادة الحرارة درجة تتراوح ،العام مدار على

 28 من أعلى مرتفع يومي حرارة درجة متوسط مع سبتمبر، 19 إلى يونيو 21 من شهر، 2.9 لمدة الحار الفصل يستمر

 .م  23.8 الصغرىو م   31.6 فيه الكبرى الحرارة درجة متوسط يبلغ حيث أغسطس، 6 هو سخونة السنة أيام أكثر يعد .م  

 درجة 67 من أقل مرتفع يومي حرارة درجة بمتوسط مارس، 27 إلى نوفمبر 29 من ،شهر 3.9 لمدة البارد فصلال يستمر

 .م   16 قدره أعلىو م   8.9 قدره أدنى بمتوسط ،يناير 19 هو السنة أيام من يوم أبرد يعد .فهرنهايت
[1] 
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 ،العام من يومال األفقي المحور يمثل .بالساعة الحرارة درجات لمتوسط بأكمله للعام مضغوًطا وصفًا أدناه الشكل يوضح

 [1] .واليوم الساعة لتلك الحرارة درجة متوسط اللون يمثلو اليوم، من ساعةال الرأسي المحور يمثلو

 

 
 4 الشكل

 الغيوم

  .العام مدار على كبير موسمي بتباين بالغيوم المغطاة للسماء المئوية النسبة متوسط يمر المنستير، في

 .سبتمبر 12 حوالي في وينتهي شهر، 2.9 لمدة ويستمر يونيو 14 حوالي في المنستير في العام من صفاء األكثر الجزء يبدأ

 من %97 بنسبة جزئيًا غائمة أو ،صافية الغالب في أو ،صافية السماء تكونحيث  صفاًءا، السنة أيام أكثر يوليو 27 يعد

 تقريبًا سبتمبر 12 عند العام في غيوًما األكثر الجزء يبدأ .الوقت من %3 بنسبة الغالب في ةغائم أو بالغيوم ةملبد الوقت،

 أو بالغيوم ملبدة السماء نتكو ،غيًما السنة أيام أكثر أكتوبر، 26 في .يونيو 14 حوالي في وينتهي شهر، 9.1 لمدة ويستمر

 [1] .الوقت من % 61 بنسبة اجزئيً  ةغائم أو ،الغالب في صافية أو صافية، وأ الوقت، من %39 بنسبة الغالب في غائمة
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 5 الشكل

 الماء تساقط

 فرصة تتفاوت .للسوائل المناظر الترسيب أو السوائل من األقل على بوصة 0.04 به يكون الذي اليوم هو الرطب اليوم يعد

  .العام مدار على المنستير في الرطبة األيام حدوث

 معين يوم يكون أن %10 من أكبر فرصة مع مايو، 15 إلى أغسطس 30 من شهر، 8.5 بالماء الهواء رطوبة موسم يستمر

 شهر، 3.5 الجاف الموسم يستمر .أكتوبر 9 في %18 بمقدار ذروتها إلى الرطب اليوم حدوث فرصة تصل .رطب يوم هو

 .يوليو 5 في %2 هي رطب يوم لحدوث األقل الفرصة تعد .أغسطس 30 إلى مايو 15 من

 بناءً  .االثنين من مزيج أو ،وحده والثلج ،وحده للمطر يتعرضون الذين أولئك هؤالء قبل من تمييزه يمكن الرطبة، األيام في

 %18 إلى يصل كبير احتمال وجود مع ،وحده المطر هو العام في شيوًعا الماء تساقط أشكال أكثر فإن ،التصنيف هذا على

 [1].أكتوبر 9 في
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 6 الشكل

 

 األمطار هطول

 اً يوم 31 مدتها متدرجة فترة مدار على األمطار هطول تراكم فإن فقط، الشهور إجمالي وليس األشهر خالل التباين إلظهار

 .الشهري األمطار هطول في الموسمي التباين بعض المنستير تشهد .السنة أيام من يوم كل حول متمركزة

 يوًما 31 من متدرجة لمدة أمطار هطول مع مايو، 30 إلى أغسطس 23 من شهر، 9.2 العام من األمطار فترة تستمر

 تراكم بمتوسط أكتوبر، من األول حوالي من تتركز يوًما 31 خالل األمطار معظم تتساقط .بوصة 0.5 األقل على بمقدار

 تسقط .أغسطس 23 إلى مايو 30 من شهًرا، 2.8 العام في األمطار تساقط عدم فترة تستمر .بوصة 1.5 يبلغ إجمالي

 [1].بوصة 0.1 يبلغ إجمالي تراكم متوسط مع يوليو، 10 حوالي في قلاأل األمطار
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 الرطوبة

 .، أم الالجسم يبرد وبالتالي الجلد، من العرق سيتبخر سواء يحدد حيث الندى، نقطة على الرطوبة من الراحة مستوى نبني

 والتي الحرارة، درجة بخالف .الرطوبة من بمزيد المرتفعة الندى نقاط تشعركبينما  بالجفاف المنخفضة الندى نقاط كتشعر

 النهار يعقب ما عادةً  المساء، في الحرارة درجة تنخفض أن يمكن بحيث أكبر، ببطء والنهار، الليل بين كبيًرا اختالفًا تختلف

 .رطبة ليلة رطبال

 1 من شهر، 4.9 لمدة العام من الحارة الرطبة الفترة تستمر .المتصورة الرطوبة في شديد موسمي بتباين المنستير تمر

 من %22 األقل على بنسبة رديء أو خانق أو حار، رطب الراحة مستوى يكون الفترة هذه في أكتوبر، 28 إلى يونيو

 اليوم .الوقت من %85 إلى تصل حارة رطبة ظروف مع أغسطس، 17 هو العام في حارة رطوبة األكثر اليوم يعد .الوقت

 .إطالقًا األساس في موجودة غير الحارة الرطبة الظروف تكون ال عندما فبراير، 4 هو العام أيام من حارة رطوبة األقل

[1] 

 
 8 الشكل

 الرياح

 .األرض سطح فوق أمتار 10 ارتفاع على (واالتجاه السرعة) واسعة مساحة في الساعة في المتوسط الرياح متجه الجزء هذا يناقش

 بشكل واتجاهها الفجائية الرياح سرعة وتختلف أخرى، وعوامل المحلية التضاريس على كبير بشكل معين موقع أي في الرياح تعتمد

 .الساعة في المتوسطات من أكبر

 6.0 لمدة العام من ارياحً  األكثر جزءال يستمر .العام مدار على معتدالً  موسميًا تغييراً  المنستير في بالساعة الرياح سرعة متوسط يشهد

 ديسمبر، 19 هو رياًحا العام أيام أكثر إن .الساعة في ميل 5.8 عن تزيد رياح سرعة بمتوسط مايو، 2 إلى نوفمبر 3 من ر،وشه

 .نوفمبر 3 إلى مايو 2 من شهر، 6.0 لمدة العام في هدوًءا ألكثرا الوقت يستمر .الساعة في ميل 6.8 ساعةبال رياح سرعة بمعدل

 [1] .الساعة في ميل 4.8 ساعةال في رياح سرعة بمعدل أغسطس، 12 هو العام في هدوًءا األيام أكثر يكون
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 9 الشكل

 

 شهر، 9.4 لمدة الشمال من الرياح تكون ما غالبًا .العام مدار على المنستير في السائد بالساعة الرياح اتجاه متوسط يختلف

 2.6 لمدة الغرب من الرياح تكون ما وغالبًا .يوليو 22 في %43 المئوية الذروة نسبة وتبلغ نوفمبر، 18 إلى فبراير 6 من

 [1] .يناير 1 في % 38 تبلغ مئوية ذروة نسبة مع فبراير، 6 إلى نوفمبر 18 من شهر،
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  الماء حرارة درجة
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 متوسط عن تقريراً  الجزء هذا يقدم (.الكبيرة البحيرة أو البحر، أو المحيط، مثل،) كبير مائي مسطح من بالقرب المنستير تقع

 .المائي المسطح هذا من الواسعة المنطقة تلك سطح حرارة درجة

 الدافئ الماء فيه يكون الذي العام من الوقت يستمر .العام مدار على كبيًرا موسميًا تباينًا الماء حرارة درجة متوسط يشهد

 الماء به الذي اليوم يعد .مئوية درجة 24 من أعلى حرارة درجة متوسط مع أكتوبر، 11 إلى يوليو 7 من شهور، 3.1 لمدة

 البارد الماء به الذي العام من الوقت يستمر .مئوية درجة 26.6 حرارة درجة بمتوسط أغسطس، 20 هو العام من األدفأ

 العام في ماًءا األبرد اليوم يعد .مئوية درجة 17.2 حرارة درجة متوسطب أبريل، 30 إلى ديسمبر 26 من ر،وشه 4.1 لمدة

 [1] .مئوية درجة 14.5 حرارة درجة بمتوسط فبراير، 26 يوم هو
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  الشمسية الطاقة

 مساحة على األرض سطح إلى تصل التي اليومية الساقطة القصيرة الموجة ذات الشمسية الطاقة إجمالي الجزء هذا يناقش

 من وغيرها السحب بواسطة متصاصالوا األفق، فوق الشمس ارتفاع اليوم، طول الموسمية االختالفات مراعاة مع واسعة،

 .البنفسجي فوق واإلشعاع المرئي الضوء القصيرة الموجات إشعاع يتضمن .الجوي الغالف مكونات

 الفترة تستمر .العام مدار على الشديد الموسمي التباين من اليومية الساقطة القصيرة بالموجة الشمسية الطاقة متوسط شهدي

 متوسط يومي الساقطة القصيرة بالموجة طاقة بمعدل أغسطس، 20 إلى مايو 3 من شهور، 3.5 لمدة العام من إشراقًا األكثر

 كيلووات 8.0 بمتوسط يوليو، 7 هو العام من إشراقًا األكثر اليوم يعد .بالساعة كيلووات 6.9 من أعلى مربع متر لكل

 .بالساعة

 الساقطة القصيرة بالموجة طاقة بمعدل فبراير، 10 إلى أكتوبر 28 من شهور، 3.4 العام من عتامة األكثر الفترة تستمر

 كيلووات 2.6 بمتوسط ديسمبر، 18 هو السنة أيام أحلك يعد .بالساعة كيلووات 3.7 من أقل مربع متر لكل متوسط يومي

 [1] .بالساعة
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 12 الشكل

 

  الديموغرافية االتجاهات  1.1.3

 سكان عدد كان بينما .األفراد من 585.283 المنستير بمحافظة القاطنين السكان عدد يعد ،2017 لعام األخير السكان إلحصاء وفقًا

  [3] .مواطن 341.910 هو 7201 في المنستير بلدية

  العمالة 1.1.4
 منهم %4.7 سكانها، من %48.9 حوالي المنستير مقاطعة في الموظفون يشمل ،2018 عام في إجراؤها تم التي اإلحصاءات على بناء  

 الخاص الجزء في .الخدمات في يعملونمنهم  %44.8و الفني، المجال في منهم %37 يعمل بينما الزراعي، القطاع في يعملونمن 

 [3] .وظيفة عن ويبحثون الحالي الوقت في العمل عن العاطلين من %6.1 نسبة توجد اقتصادي ا الفاعلين بالمواطنين

  التعليم 1.1.5
ا المنستير تعد .المنستير لمواطني التعليمية بالحالة يتعلق فيما ا تعليمي ا مركز   إجمالي من %17.1 نسبة تسجيل تم حيث تونس، في بارز 

 عدد بلغ حيث ،2017 عام في اإلحصاءات أحدث في مدرسة 20 األولى االبتدائية المدارس عدد بلغ .2017 عام في التعليم في السكان

 المعلمين عدد إجمالي بلغ .ومتخصصة عامة دراسة غرفة 403و مدرسة 13 الدراسة وغرف الثانية والثانوية االبتدائية المدارس

  .[3].17.92 معلم لكل الطالب عدد متوسط وبلغ طالب ا، 9247و مدرس ا 516 األولى االبتدائية المدارس في والطالب

 18،876 المنستير جامعة طالب عدد إجمالي يبلغ .جامعية مؤسسة 16 تضم والتي المنستير جامعة توجد حيث العالي للتعليم بالنسبة أما

 أكبر تعد .اإلناث من %68.5و الذكور من منهم %31.5 نسبة تبلغ حيث ،2017/2018 الدراسي للعام إداري ا موظف ا 969 لديهم طالب ا

  [4] .الحيوية للتكنولوجيا العالي والمعهد واإلدارة االقتصادية العلوم كلية تليها العلوم، كلية هي الكليات

  التحتية البنى  1.1.6
 شبكة إلى الوصول إمكانية السكنية الوحدات من %100 لنسبة حيث هناك .الشرب ومياه المياه على للحصول عامة شبكة المحافظة توفر

 إلى الوصول يمكنهم السكان من %85 نسبة وبالتالي بالكامل تطويره تم للمجارير عام نظام يوجد ال أنه يبدو ذلك، إلى باإلضافة .المياه

  [2] (2017) .صرف بيارات السكنية الوحدات بقية يخدم .العامة الشبكة

 % 19.3و إقليمية، طرق عن عبارة %49.3 منها المعبدة، وغير المعبدة الطرق من كم 45 من المنستير بلدية في الطرق شبكة تتكون

 [3] %.31.4 النهائية الزراعية السير خطوط وتمثل محلية، طرق
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  االقتصاد 1.1.7
 منها 34 مصنع ا، 51 الصناعية المنستير منطقة تتضمن .والصناعة البحري والصيد السياحة، على أساسي بشكل المنستير اقتصاد يعتمد

 .2017 عام في موظف ا 4.767 بها الموظفين عدد إجمالي بلغ نسيج مصانع عن عبارة

 3،241 يبلغ البحري األسماك صيد من إنتاج إجمالي له الصيد قوارب من 261 عدد يوجد حيث البحري، بالصيد المنستير كذلك تتميز

 [3] .2017 عام في 900 حوالي البحري الصيد في العاملة القوى عدد إجمالي وصل بينما .سنوي ا طن

 المنستير، شواطئ إلى باإلضافة والمتاحف، األثرية والمواقع األثرية، المعالم من العديد تتضمن فهي المنستير، في للسياحة بالنسبة أما

 [3].ضيف ا 24.264 تبلغ استضافة سعة بإجمالي مصنفة فنادق منها %46 نسبة تعد حيث ،89 والنزل الفنادق عدد إجمالي يبلغ حيث

 (BEI) لالنبعاثات األساسية المسوحات .2

  BEI منهجية 2.1

  المرجعي العام 2.1.1

 تحديد وبالتالي للطاقة التقديرية الميزانية تطوير أجل من الجنوب، من للموقعين والمدن المحليات رؤساء ميثاق لتوجيهات وفقا

 هو 1990 العام اعتبار ينبغي العام، لهذا مالئمة بيانات وجود عدم حالة في .المرجعي العام 1990 عام اعتبار ينبغي ،2CO انبعاثات

 عام حتى المنستير لبلدية المرجعي العام تعيين تم وبالتالي، .وموثوقة كاملة بيانات له توجد يالذ األقرب العام ألنه المرجعي العام

  [5] .موثوقيةو كفاية المتاحة البيانات أكثر المتضمن العام كان ألنه ،2016

  BEI لـ اإلدارية الحدود 2.1.2

 أن اتضح المنستير، ممثلي مع (RSS / NERC) الطاقة لبحوث الوطني المركز /  الملكية العلمية الجمعية اجتماع عقب

 .المنستير لبلدية اإلدارية الحدود تغطية BEI مبادرة تغطي أن في رغبتهم

  BEI في المضمنة القطاعات  2.1.3

  :أدناه 2CO انبعاثاتو الطاقة استهالك إجمالي حسابات وكذلك لها المالئمة البيانات جمع تم التي القطاعات تقديم يتم

  والمرافق المعدات ،المباني .أ

  والمرافق المعدات ،البلدية المباني •

 العامة اإلنارة •

  السكنية المباني •

 (البلدية غير) والمرافق المعدات الخدمية، المباني •

  .الصرف وماء الماء مرافق •

 الصناعي القطاع •

 النقل .ب

  البلدي األسطول •

  الحضري الحديد بالسكة النقل •

 الحضري العام النقل •

 الحضري والتجاري الخاص النقل •

 المحلية بالعبّارات النقل •

 .الصلبة المخلفات إدارة .ج

 .الحية الماشية تربية .د
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 ذلك عن المحدد للقطاع االستهالكات فصل يمكن لم ،المنطقة في زراعي نشاط وجود من الرغم على ،للزراعة بالنسبة

  .للري الماء ضخ خاص وبشكل ،الخدمي

  التحويل ومعدالت االنبعاثات عوامل  2.1.4

 استثناء مع .1 الجدول في والمدن المحليات رؤساء ميثاق من تلك BEI دراسة في المستخدمة االنبعاث عوامل اشتقاق يتم

 الطاقة خليط على باالعتماد االنبعاث عامل حساب تم .البلد الهذ سمة يعد الذي للكهرباء االنبعاث عامل في يتمثل وحيد

 Agence Nationale pour la Maîtrise de“ الطاقة في للتحكم الوطنية للوكالة وفق ا .الكهرباء واستهالك التونسي

”l'Énergie (ANME)، 2 طن 0.602 بمقدار تونس في لكهرباءل االنبعاث عامل يعدCO الساعة في وات ميجا/مكافئ. 

  التحويل ومعدالت االنبعاث عوامل :1 الجدول

 االنبعاث عامل 

 ميجا/2CO من طن)

 في وات

(الساعة

 

Factors (من طن 

CO2/في وات ميجا 

 (الساعة

 المصدر التحويل عوامل

 ANME منطبق غير 0.602  الكهرباء

 في وات ميجا 11.6 0.202 الطبيعي الغاز

 طن/الساعة

CoM / IPCC 

 CoM / IPCC لتر/بالساعة كيلووات 10 0.267  الديزل

 CoM / IPCC لتر/بالساعة كيلووات 9.2 0.249  البنزين

 الشمسية الطاقة

  (PV/ حرارية)

  منطبق غير 0

 

 الرواسب تشكل ،المخلفات فصل عملية .IPCC لطريقة وفقًا الحيوية الكتلة من االنبعاثات حساب تم ،ذلك على عالوة

 للمكافئ فقًاو 2CO انبعاثات إلى تحويلها يتم والتي (4CH) الميثان من انبعاثات الحية الماشية تربيةو المجارير من الطينية

 ". 2CO من طن 4CH = 25 من طن 1"

  الطاقة استهالك 2.2
 ستهالكالا هذا تخصيص تقديم يتم .الساعة في وات ميجا 577.867 المنستير بلدية في المستهلكة لطاقةل اإلجمالي المقدار يعد

 في قطاع لكل لالستهالكات إضافي تحليل يرد .التالي الجدول في ،الوقود نوع حيث من ،المختلفة القطاعات بين الطاقة من

 .التالية األجزاء

 
 قطاع لكل الطاقة استهالك إجمالي :2 الجدول

 الساعة في وات ميجا

 الكهرباء
 الغاز

 الطبيعي
 اإلجمالي الشمسية الحرارة البنزين الديزل

 القطاع

 94.872 4.856   35.936 54.080 السكني القطاع

 917    19 898 البلدية المباني

 127.685   1.186 46.707 79.792 الخدمي القطاع

 115.617    93.257 22.360 الصناعي القطاع
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 5.378     5.378 العامة الشوارع إنارة

 233.398  160.949 69.819  2.630 النقل قطاع

 577.867 4.856 160.949 71.005 175.919 165.137 اإلجمالي

  والمرافق البلدية المباني 2.2.1

 :المباني بفئة منظمة ،البلدية لمبانيل 2016 للعام الطبيعي والغاز الكهرباء استهالكات التونسية والغاز الكهرباء شركة وفرت

 والمرافق للمباني الطبيعي والغاز الكهرباء استهالك إجمالي وصل .رياضات ،حدائق ،مزارع ،ومجازر أسواق ،إدارة

 (.)أ( الملحق انظر) (.البلدية اإلنارة باستثناء) الساعة في وات ميجا 917 حتى البلدية بالمقادير

  البلدية العامة اإلنارة  2.2.2

 لهذا الكهرباء استهالك يمثل .العامة المناطق وإنارة الشوارع بإنارة القطاع هذا يتعلق ،البلدية العامة اإلنارةب يتعلق وفيما

  (.(ب) الملحق انظر) .2016 عام في البلدية في إعدادها تم لدراسة وفق ا الساعة في وات ميجا 5.377.6 القطاع

  السكنية المباني  2.2.3

 الكهرباء

 في كما ،وغيرها الهواء مكيفات ،الثالجات مثل الكهربائية واألجهزة لإلضاءة الكهرباء بالمنستير المنازل سكان يستهلك

 إعدادها تم إلحصائيات وفق ا 2016 في الساعة في وات ميجا 54.080 القطاع هذا في المستهلكة الكهرباء تعد .الماء تسخين

  .[3] (MDIIC) الدولي والتعاون واالستثمار ،التطوير وزارة قبل من

 (NG) الطبيعي الغاز

 الطبيعي الغاز الستهالك بتقديرات القيام تم .الطبيعي الغاز وقود هو البيوت في والطهي الحيز لتدفئة الوحيد رالمصد يعد

 لنصيب المئوية النسبة اعتبار تم .MDIIC بواسطة واإلحصائيات STEG من المعطاة للبيانات وفق ا (المنخفض الضغط)

 إلى بالنسبة عدا) اإلجمالي الطبيعي الغاز استهالك من %36.92 من مئوية بنسبة بنصيب لكهرباءل مماثل السكني القطاع

 ضاحية في السنوي الطبيعي الغاز استهالك ورد (.السكان على تعتمد ال أنها حيث الصرف وقطاع الماء ضخ ،الزراعة

 ضاحية داخل البلديات من 33 لعدد (مكافئ الزيت من كيلوطن 23) من ةإجمالي بقيمة البلدية قبل من 2016 لعام المنستير

 كما مساهمة بلدية لكل المشتركين عدد إجمالي معرفة خالل من المنستير وفد الستهالك المئوية النسبة حساب تم .المنستير

 ليكون القطاعات لجميع المنستير وفد في السنوي NG استهالك حساب تم ،ذلك على اعتماد ا .[3] أدناه الجدول في موضح هو

 الغاز استهالك رسم تم ،(والخنيس المنستير بلديات) البلديات من اثنين المنستير لوفد أن حيث .مكافئ الزيت من كيلوطن 9.5

 الغاز من إجمالي استهالك مع المنستير لبلدية %88.25 تعد والتي ،البلديتين بين السكان نسبة على باالعتماد الطبيعي

 الغاز استهالك من الصرف وماء الماء ضخ ،الزراعة قطاعات استبعاد بعد .مكافئ الزيت من كيلوطن 8.38 بمقدار الطبيعي

 استخدام خالل من ،أخيًرا .مكافئ الزيت من كيلوطن 8.369 هو المتبقي الكلي الطبيعي الغاز استهالك يكون ،الكلي الطبيعي

 يكون بحيث السكني لقطاعل السنوي الطبيعي الغاز استهالك حساب تم ،السكني لقطاعل المحسوب للنصيب المئوية النسبة

 .المنستير بلديةل (الساعة في وات ميجا 35.936) مكافئ الزيت من كيلوطن 3.09

 

 2016 المنستير لضاحية السنوي (المنخفض الضغط) NG استهالك :3 الجدول

 عدد المنستير ضاحية داخل الوفود
 المشتركين

  السنوي NG استهالك المئوية االشتراك نسبة
 (مكافئ الزيت من كيلوطن)

 9.50 %41.31 22575 المنستير

 0.00 %0.01 3 الوردانين

 1.25 %5.45 2976 الساحلين
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 0.37 %1.60 874 الزرمدين

 0.00 %0.01 6 حسان بني

 1.80 %7.81 4267 جمال

 1.41 %6.14 3354 بنبله

 2.05 %8.91 4868 المكنين

 0.50 %2.16 1179 البقالطة

 0.84 %3.63 1984 طبلبة

 3.11 %13.52 7388 هالل قصر

 0.54 %2.34 1277 المديوني قصيبة

 1.64 %7.13 3894 حجر بو-لمطة-صيّادة

 23 %100.00 54645 اإلجمالي

 الشمسية الحرارة

 أجل من الشمسية الطاقة يستهلكون بالتالي ،شمسية ماء سخانات المنازل أصحاب من كبير عدد يملك ،ذلك إلى باإلضافة

 (الساعة في وات ميجا 408.255) الوطني المستوى على البيانات IEA أعطت ،الكمية هذه تحديد أجل من .الماء تسخين

 إجمالي كان .والوطنية البلدية المستويات بين السكان نسبة معرفة خالل من الشمسية الحرارة طاقة حساب تم والحق ا ،[8]

 وفق ا) 98.084 البلدي المستوى على السكان كان بينما ،2016 في 11.229.700 هو الوطني المستوى على السكان

 على السنوي الشمسية الحرارة استهالك حساب تم ،لذلك وفق ا .%0.87 من سكان بنسبة (MDIIC [3] بواسطة حصائياتإل

 .الساعة في وات ميجا 4.856 كان بحيث البلدي المستوى

 الملخص

 يتم ،أدناه الشكلو الجدول في .المميزة الطاقة مصادر من 3 يستهلكون السكان أن يبدو ،السكني القطاع بيانات جميع جمع

 .القطاع لهذا وقود نوع لكل النهائي االستهالك تقديم

  
 السكني القطاع في الطاقة استهالك إجمالي :4 الجدول

 السكني القطاع العام/الساعة في وات ميجا

 54.080 (الساعة في وات ميجا) الكهرباء

 35.936 (الساعة في وات ميجا) الطبيعي الغاز

 في وات ميجا) الشمسية الحرارة

 (الساعة
4.856 

 94.872 (الساعة في وات ميجا) اإلجمالي
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  السكني القطاع في وقود لكل الطاقة استهالك :13 الشكل

  والمرافق المعدات الخدمية، المباني  2.2.4

 التجارية المباني يتضمن والذي ،والصناعية البلدية القطاعات في إليها المشار غير المباني جميع الخدمي القطاع يتضمن

 ،(والجامعات المدارس) يةالتعليم المباني القطاع هذا كذلك يتضمن .المستشفيات ،المكاتب ،الفنادق ،المطاعم ،المتاجر مثل

 مرافق الماء إدارة مرافق أن مالحظة ينبغي .المنستير لمواطني خدمات يوفر بما ،كذلك الماء إدارة ومرافق العامة المباني

 لذلك مماثل السنوي NG استهالك لحساب المستخدم النهج يعد ،التجارية المباني حالة في .الصرف ماء ومعالجة الماء ضخل

 ميجا 46.707) ليكون البلدي المستوى على السنوي NG استهالك حساب يتم ،ذلك على واعتماد ا .السكني لقطاعل المستخدم

 وات ميجا 79.792) إجمالية بقيمة وفواتير MDIIC إحصائيات بواسطة السنوي الكهرباء استهالك ورد (.الساعة في وات

  .أدناه الجدول في تجميعها تم التي البيانات تقديم يتم (.الساعة في

 

  الفرعي القطاع من نوع لكل الخدمي القطاع في الطاقة استهالك :5 الجدول
 وات ميجا) الكهرباء  الخدمي القطاع في المباني أنواع

 (الساعة في

 وات ميجا) الطبيعي الغاز

 (الساعة في

 في وات ميجا) الديزل

 (الساعة

 اإلجمالي

 ميجا)

 في وات

 (الساعة

 29.425 0 11.747 17.678 التجارية المباني

 31.103 0 12.417 18.686 والحكومية العامة المباني

 56.044 0 22.374 33.670 السياحية

 2.709 1.186 68 1.455 الزراعية
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 8.404 0 102 8.302 والصرف الماء إدارة مرافق

 127.685 1.186 46.707 79.792 اإلجمالي

 

  .العامة والمباني والتجارة السياحة قطاعات عليه تسيطر الخدمي القطاع في االستهالك نصيب أن الواضح من ،التالية البيانية الرسوم في

 

 المباني من نوع لكل الخدمي القطاع في الطاقة استهالك :14 الشكل
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  والوقود المباني من نوع لكل الخدمي القطاع في الطاقة استهالك :15 الشكل

  والمرافق المباني عن نبذة  2.2.5
  .التالي الشكل في المنستير بلدية في والمرافق المباني لجميع المستهلكة الطاقة تخصيص تقديم يتم
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  وقود لكل والمرافق المباني في الطاقة استهالك :16 الشكل

 الصناعي القطاع 2.2.6

 (الساعة/العام في وات ميجا 602.32) من إجمالي بمقدار MDIIC إلحصائيات وفق ا الصناعي لقطاعل الكهرباء استهالك ورد
[3]. 

 به القيام تم الذي األسلوب نفس بانتهاج ،واإلحصائيات STEG من البيانات باستخدام الطبيعي الغاز استهالك حساب تم

 الضغط) NG استهالك إجمالي معرفة خالل من المنستير لبلدية لالستهالك المئوية النسبة حساب تم .الصناعي لقطاعل بالنسبة

 ينعكس أن يمكن والذي ،(MDIIC [3] إحصائيات بواسطة ورد كما) عام 2015 لـ المنستير في مساهمة بلدية لكل (المتوسط

 الجدول في موضح هو كما (مكافئ الزيت من كيلوطن 110.5) 2016 لعام (المتوسط الضغط) السنوي الطبيعي الغاز على

 لوفد الشراء نقطة نسبة أخذ بعد الساعة في وات ميجا 78.399 بمقدار (MP) السنوي الطبيعي الغاز استهالك يعد ،أدناه

 .االعتبار في المنستير

 2015/2016 المنستير لضاحية المتوسط( )الضغط السنوي الطبيعي( )الغاز NG استهالك :6 الجدول

 NG (MP) االستهالك المنستير ضاحية داخل الوفود

 2015 (ثيرم ميجا)
  NG (MP) االستهالك (%) الوزن

 (2016) (مكافئ الزيت من كيلوطن)

 7.64 %6.91 146 المنستير
 0.00 %0.00 0 الوردانين
 1.94 %1.75 37 الساحلين
 42.90 %38.83 820 الزرمدين
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 0.00 %0.00 0 حسان بني
 27.36 %24.76 523 جمال
 13.81 %12.50 264 بنبله

 3.30 %2.98 63 المكنين
 0.16 %0.14 3 البقالطة
 5.60 %5.07 107 طبلبة
 4.81 %4.36 92 هالل قصر
 0.00 %0.00 0 المديوني قصيبة
 2.98 %2.70 57 حجر بو-لمطة-صيّادة

 110.5 %100.00 2.112 اإلجمالي

 

 الطبيعي الغاز استهالك بطرح المنخفض الضغط ذي الطبيعي الغاز استهالك حوسبة ببساطة يمكن اآلخر الجانب على

 تم ،بالتالي (.المنخفض الضغط) السنوي الطبيعي الغاز استهالك إجمالي من ةالخدمي اتالقطاعو السكان قبل من السنوي

 .الساعة/العام في وات ميجا 93.257 يكون بحيث (LP & MP) الطبيعي الغاز استهالك إجمالي حساب

 النقل قطاع  2.2.7

  الحضري الحديد بالسكة النقل 2.2.7.1

 وقطارات الكهربائية القطارات من 22 يوجد حيث ،الحديدية بالسكك النقل هو المنستير في أهمية األكثر النقل طرق أكثر أحد

 (.NRCT) التونسية الحديدية للسكك الوطنية الشركة بها تتحكم المسافرين تخدم األخرى البنزين

 (كيلومتر) السنوية تحركها تم التي المسافة معرفة خالل من القطاع لهذا السنوية الكهربائية الطاقة استهالك حساب يمكن

 تم التي البيانات على باالعتماد (.كيلومتر/بالساعة كيلووات) مسافة لكل المحدد الطاقة استهالكو المنستير حدود ضمن

 حتى النهاية من) خطال طول على الحديدية بالسكك النقل بواسطة السنوية المقطوعة المسافة تعد ،(NRCT) من استقبالها

مع معرفة أن شوط مكتمل  ،(أشواط 14.607) من مقطوعة أشواط إجماليب كيلومتر 998.063 بمقدار 2016 لعام (النهاية

بينما يكون طول خط السكة الحديد الذي يقطع حدود  ،كيلومتر 68.3يكون له مسافة من  (من النهاية إلى النهاية)واحد 

للخط  (كيلومتر/بالساعة كيلووات) المحدد الكهرباء استهالكورد كذلك  (.NRCTوفق ا لمسئول )كيلومتر  16.8المنستير 

 الطاقة استهالكيعد  ،مع األخذ في االعتبار جميع األرقام أعاله ،بالتالي .لكل شهر مع المسافة المقطوعة NRCTمن قبل 

يتم تقديم تحليل إضافي في  .الساعة في وات ميجا 2.630 المنستير حدود داخلفي النقل بالسكة الحديدية التقديري  السنوي

 .7الجدول 

 الوقود استهالك يعد (.NRCT لمسؤول وفقًا) سنويًا لتًرا 330.931 تستهلك التي الديزل قطارات بعض أيًضا هناك توجد

 .(العام/الساعة في ميجاوات 813.6) سنويًا لتًرا 81.367 بـ ذاته باألسلوب تقديره تم الذي المنستير بلدية حدود داخل

 2016 المنستير بلدية حدود داخل الحديد بالسكة النقل في الطاقة استهالك :7 الجدول

2016 
 المقطوعة المسافة اإلجمالي
 إلى النهاية من)

 (كيلومتر()النهاية

 المقطوعة المسافة اإلجمالي

 (كيلومتر) المنستير حدود داخل
  المحدد الكهرباء استهالك

 (بالساعة/كيلومتر كيلووات)

 حدود داخل المستهلكة الطاقة

 كيلووات) المنستير بلدية

 (بالساعة

 196.924 9.47 20.795 84.574 يناير

 226.148 11.14 20.301 82.565 فبراير

 224.089 10.37 21.609 87.888 مارس

 212.338 10.26 20.696 84.172 أبريل

 234.534 10.9 21.517 87.512 مايو

 185.790 11.38 16.326 66.400 يونيو
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 201.431 10.8 18.651 75.856 يوليو

 232.765 12.08 19.269 78.368 أغسطس

 235.417 11.26 20.907 85.033 سبتمبر

 229.491 10.4 22.066 89.747 أكتوبر

 221.496 10.25 21.609 87.888 نوفمبر

 229.291 10.59 21.652 88.060 ديسمبر

 2.629.715 10.74 =متوسط 245.398 998.063 اإلجمالي

  البلدي النقل أسطول 2.2.7.2
 .التالي الجدول في وعرضها المركبات، بنوع متبوعة المتاحة، البيانات جمع تم البلدية، المركبات باستهالك يتعلق فيما

 .والبنزين الديزل تستخدم مركبة 71 على البلدي المنستير أسطول يحتوي

  للمنستير البلدي األسطول في السنوي الطاقة استهالك :8 الجدول

  المركبات عدد  البلدية المركبات نوع
 اإلجمالي البنزين الديزل

 لتر
 وات ميجا)

 (الساعة في
 لتر

 وات ميجا)

 (الساعة في
 وات ميجا)

 (الساعة في

 المركباتو المخلفات نقل مركبات

 الثقيلة
33 181.532 1.815 5.160 47 1.863 

 651 483 52.460 169 16.851 38 الركاب مركبات

 2.514 530 57.620 1.984 198.383 71 اإلجمالي

  الحضرية بالطرق العام النقل 3 .2.2.7

 الوقود استهالك بيانات تتوافر .المنستير مواطني تخدم التي األجرة وسيارات الحافالت إلى الحضري العام النقل يشير

 عدد إلجمالي المحددة البيانات على الجماعية األجرة وسيارات األجرة سيارات استهالكات احتساب تم بينما فقط، للحافالت

 انظر) 9 الجدول في الطاقة استهالك نتائج تلخيص يتم .المنستير بلدية حدود داخل اليومي الوقود واستهالك األجرة سيارات

 (.(ج) الملحق

  المنستير بلدية حدود داخل العام النقل في الطاقة استهالك :9 الجدول

 تعبر التي المركبات عدد  المركبة نوع

 المنستير بلدية حدود
 الوقود استهالك

 لكل اليومي

 (لتر/يوم) مركبة

 ميجا) الديزل

 في وات

  (الساعة

 ميجا) البنزين

  (الساعة في وات
 ميجا) اإلجمالي

 (الساعة في وات

 0 8.740    الحافالت

39.631 

 25.544 0 12 600 األجرة سيارات

 حدود داخل) الجماعي التاكسي

 المقاطعة(
28 25 2.555 0 

 حدود خارج) الجماعي التاكسي

 المقاطعة(
51 15 2.792 0 

 25.544 14.087   اإلجمالي

 الحضرية الطرق على والتجاري الخاص النقل 2.2.7.4

 التفصيلي التحليل يظهر )ج( الملحق في .أيًضا القطاع هذا في السابقة واالفتراضات السابق المنهجي األسلوب استخدام تم

 تم ،وبالتالي ،متاًحا يكن 2016 لعام التجارية والمركبات ةالخاص للمركبات المسجل اإلجمالي العدد لم .المركبة فئة حسب

 من فئة لكل عددال إجمالي انعكس ،ثم .[10]تونس في عددهاو المركبات أنواع لتقدير منشورة إحصائية دراسة ماستخدا

 التقديري المركبات عدد إجمالي يعد .البلدية في النشاط ونسبة السكان نسبة على باالعتماد البلدي المستوى على المركبات

 .الساعة في وات ميجا 187.619 حوالي والبنزين بالديزل الخاص االستهالك إجمالي ويبلغ ،17.365 المنستير بلدية في

 .والبنزين الديزل باستهالك يتعلق فيما التحليل ومخرجات نتائج 10 الجدول يوضح
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  والتجاري الخاص النقل في الطاقة استهالك :10 الجدول

 المركبة نوع
 عدد

  المركبات
 في وات ميجا) الديزل

 (الساعة
 في وات ميجا) البنزين

 (الساعة
 في وات ميجا) اإلجمالي

 (الساعة

 134.875 122 13.642 الركاب مركبات

187.619 

 0 51.029 3.589 التجارية المركبات

 ومركبات الثقيلة المركبات
  البناء

114 1.572 0 

 0 21 20 الزراعية المركبات

 134.875 52.744 17.365 اإلجمالي

 

  .والتجارية الخاصة المركبات في البنزينو الديزل استهالك بين النسبة يقدم 16 الشكل

 
 وقود لكل والتجارية الخاصة المركبات في الطاقة استهالك :17 الشكل

 

  المحلية عبّاراتبال النقل 2.2.7.5
 .المحلية عبّاراتال تستهلكها التي الطاقة استهالك في النظر سيتم المنستير، بلدية حدود داخل المنستير مرسى لوجود نظًرا

 اليومي الوقود واستهالك عبّاراتال عدد إلجمالي المعطاة البيانات على ابناءً  المحلية عبّاراتلل الوقود استهالك حساب تم

 في الطاقة استهالك نتائج تلخيص تمي .يوميًا عبّاراتال فيها تنتقل التي العام في األيام عدد وكذلك المنستير بلدية حدود داخل

 .11 الجدول
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 المحلية بالعبّارات النقل في الطاقة استهالك :11 الجدول

  الركاب سعة العبّارة اسم الرقم

 التي األيام عدد

 فيها تنتقل

 العبّارات

 (العام/األيام)

 الوقود استهالك

 وفق يوم لكل

 البلدية بيانات

 الوقود استهالك

 عبّارة لكل السنوي

 (العاملتر/) واحدة

 وات ميجا

 في

 الساعة/العام

 24 2.400 80.0 30 120 بارباروس 1

 20 2.000 40.0 50 76 الباشا 2

 48 4.800 80.0 60 56 2 ميجيوري ليك 3

 20 2.000 40.0 50 72 هانيبعل 4

 36 3.600 60.0 60 75 القرصان 5

 40 4.000 80.0 50 90 السلطان 6

 188 18.800         اإلجمالي

 

اإلجمالي  الطاقة استهالكوالذي يوضح أن  ،نقل قطاعاإلجمالي والحصة لكل  الطاقة استهالك 18 الشكلو 12يلخص الجدول 

النصيب األكبر بالنسبة المئوية  الحضرية الطرق على الخاص النقلبينما يشغل  ،الساعة/العام في وات ميجا 319.184يعد 

  .%35من 

 المنستير بلدية حدود داخل النقل لقطاع الطاقة استهالك إجمالي :12 الجدول

 المركبة نوع
 عدد

  المركبات

 في وات ميجا) الكهرباء

 (الساعة/العام

 وات ميجا) الديزل

 (الساعة/العام في

 في وات ميجا) البنزين

 (الساعة/العام

 الميجا إجمالي

 في وات

 الساعة

 2.514 530 1.984 0 71 البلدية األساطيل

 الحديد بالسكة النقل

 الحضري
> 22 2.630 814 0 3.443 

 39.631 25.544 14.087 0 600 < الحضري العام النقل

 والتجاري الخاص النقل

 الحضري
17.365 0 52.744 134.875 187.619 

 188 0 188 0 6 المحلية بالعّبارات النقل

 233.396 160.949 69.817 2.630  اإلجمالي

 

 



 
 

 (اإلقليمية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء )ميناريتمبادرة ال
 
 

 

24 
 

 

 النقل قطاعفي  الطاقة استهالك توزيع : 18 الشكل
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  النهائي الطاقة استهالك  2.2.8
  .جيجاوات ساعة 577.8من  طاقة استهالك إجماليب ،المنستير بلديةفي  الطاقة اتاستهالكفي الجدول التالي يتم تقديم جميع 

  المنستير بلدية في الطاقة استهالك إجمالي :13 الجدول

 القطاع

 [الساعة في وات ميجا] النهائي الطاقة استهالك

 الحرارة/البرودة الكهرباء

 المتجددة الطاقات الحفري الوقود أنواع

 الغاز اإلجمالي
  الطبيعي

 الضغط)
 (المنخفض

 الغاز
 الطبيعي

 الضغط)
 (المتوسط

 الشمسية الحرارة البنزين الديزل

 94.872 4.856    35.936  54.080 السكني القطاع

 917     19  898 البلدية المباني

 127.685   1.185.84  46.707  79.792 الخدمي القطاع

 115.617    78.399 14.858  22.360 الصناعي القطاع

 5.378       5.378 العامة الشوارع إنارة

 النقل قطاع

 على النقل

 الطرق

 الحضرية

 2.514  530 1.983.83     البلدية األساطيل

 39.631  25.544 14.087.25     العام النقل

 187.619  134.875 52.744.17     الخاص النقل

 3.443   813.67    2.630 الحضري الحديد بالسكة النقل

 188   188.00     المحلية العبّارات

 577.865 4.856 160.949 71.003 78.399 97.521 0 165.137 اإلجمالي
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يتوزع بشكل  الطاقة استهالكيمكن مالحظة أن  ،لجميع قطاعات المنستير الطاقة استهالكتوزيع يوضح الشكل البياني أدناه 

النصيب  النقل قطاعبينما شغل  ،%20ة بنسبة مئوية من حوالي الخدميووالقطاعات الصناعية  ،السكانمساٍو تقريب ا على 

 .% 40بين جميع القطاعات بنسبة مئوية من  الطاقة استهالكاألكبر من 

 

 

المنستير بلديةلجميع القطاعات في  الطاقة استهالك توزيع :19 الشكل
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  المحلي الكهرباء إنتاج 2.3

ال تعد السعة  .)فلطائية ضوئية( أعلى األسقف صغيرة قليلة PVفي بلدية المنستير عدا ألنظمة  محلي كهرباء إنتاجال يوجد 

  .ة لهذه األنظمة متاحةجمالياإل

  2CO انبعاثات 2.4

  بالطاقة المتعلقة االنبعاثات 2.4.1

باستخدام  2CO انبعاثاتويمكن أن يتم حساب  المنستير بلدية فيتم وصف االستهالكات المتعلقة بالطاقة  ،في األجزاء السابقة

  IPCC. [9]عوامل انبعاث 

 الكهرباء

  :يتم استخدام المعادلة التالية ،لكهرباءلعامل االنبعاث الموضعي  من أجل حساب

 

𝐸𝐹𝐸 = 
(𝑇𝐶𝐸−𝐿𝑃𝐸−𝐺𝐸𝑃)∗𝑁𝐸𝐸𝐹𝐸+𝐶𝑂2𝐿𝑃𝐸+𝐶𝑂2𝐺𝐸𝑃

𝑇𝐶𝐸
  

 

 

  :حيث

EFE:  (الساعة في وات ميجاطن/) لكهرباءلعامل االنبعاث الموضعي  

TCE: في السلطة المحلية الكهرباءاستهالك  إجمالي (الساعة في وات ميجا (ΜWhe))  

LPE: المحلي الكهرباء إنتاج (ΜWhe)  

GEP: النظيفة التي تم شرائها من السلطة المحلية الكهرباء (ΜWhe)  

NEEFE: لكهرباءعامل االنبعاث الوطني أو األوروبي ل (/طنeMWh )  

CO2LPE: 2 انبعاثاتCO (طن) لكهرباءنتيجة اإلنتاج المحلي ل  

CO2GEP: 2 انبعاثاتCO  [9] (طن)النظيفة الموثقة التي تم شرائها من السلطة المحلية  الكهرباءنتيجة إنتاج  

𝐸𝐹𝐸= 
(165137−0−0)∗0.602+0+0

165137
  الساعة في وات ميجا/2CO من طن 0.602 = 

 الديزل

ال يتم  .الساعة في وات ميجا/طن 0.267 المركباتالمستخدم في  لديزلل 2CO انبعاث عامل يعد SECAP إلرشادات وفق ا

  .خلط أي ديزل حيوي

 البنزين

  .الساعة في وات ميجا/طن 0.249 هو لبنزينل 2CO انبعاث عامل يعد SECAP إلرشادات وفق ا

 الطبيعي الغاز

  .الساعة في وات ميجا/طن 020.2 هو NG لـ 2CO انبعاث عامل يعد SECAP إلرشادات وفق ا

 الشمسية الحرارة

  .انبعاثات وبالتالي يكون عام االنبعاث لها هو صفر وفق ا لإلرشادات الشمسية الحرارةال يكون لقدرة 

 بالطاقة المتعلقةغير  االنبعاثات 2.4.2
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يوجد كذلك مقدار كبير من غازات الدفيئة اآلتية من معالجة  ،التي تم إطالقها من األنشطة اليومية 2CO انبعاثاتبعيد ا عن 

  .الصرف ماء معالجة داتوحالمخلفات و

باإلضافة إلى إنتاج المخلفات  ،توجد وحدة لمعالجة مياه الصرف تعالج الماء الصرف الذي ينتج من البلدية المنستير بلديةفي 

 .الصلبة البلدية في البلدية

 :من الكتلة الحيوية في البلدية 2OCتوجد مساهمة النبعاث 

 المخلفات الصلبة البلدية .أ

 :كما يظهر أدناه IPCCتم استخدام طريقة افتراضية من  ،من أجل حساب االنبعاثات من المخلفات الصلبة البلدية

-1) ● (MSWT ● MSWF ● MCF ● DOC ● DOCF ● F ● 16/12-R) = (العام/جيجا)انبعاثات الميثان 

OX(.....)1) 

 :حيث

 MSWT: إجمالي MSW  (العام/جيجا)المتولد 

 MSWF:  جزءMSW  الملقى في مواقع تصريف المخلفات الصلبة 

 MCF:  (جزء)عامل تصحيح الميثان 

 DOC:  (جزء)كربون عضوي قابل للتحلل ( كجمC/  كجمSW) 

 DOCF:  جزءDOC المفكك 

 F:  جزءCH4  في غاز مكبات القمامة( يعدIPCC  0.5افتراضي) 

 16/12:  تحويلC  إلىCH4 

 R: CH4  (العام/جيجا)مستخلص 

 OX:  عامل أكسدة( جزء– IPCC  0االفتراضي يعد صفر) 

الذي يتم فيه التخلص من  يتم إطالقها أثناء العام ذاتهالتي المحتملة  CH4انبعاثات  التلقائية أن جميع IPCCتفترض طريقة 

لالستخدام في البلدان التي تفتقر إلى البيانات  ،متنوعة وكذلك توصياتتدخل هذه الطريقة قيم افتراضية محددة  .المخلفات

 .اإلحصائية للمخلفات الصلبة

 .على المعادلة التالية (DOC)يعتمد حساب عامل التصحيح القابل للتحلل 

DOC=0.4*A+0.17*B+0.15*C+0.3*D(.....2) 

  :حيث

 A  تمثل نسبة مئوية من الورق واألنسجة فيSW  

 B  تمثل النسبة المئوية من مخلفات الحدائق والمنتزهات والمواد القابلة للتعفن العضوية األخرى فيSW  

 C  تمثل النسبة المئوية من مخلفات الغذاء فيSW  

 D  تمثل النسبة المئوية من الخشب ومخلفات القش فيSW  

 
لم يكن هناك تركيبة مختلفة من المخلفات  المنستير بلديةة اقترح هذا الشكل المعادلة التي تم اتباعها بشكل مباشر ألنه في حال

 .DOCظهرت عوامل جديدة من أجل حساب  .الصلبة

يتم  .يتم التخلص من المقدار بالكامل في مكبات القمامة .طن 43.800كانت  2016للمخلفات الصلللللللبة لعام الكمية اإلجمالية 

 .في الجدولين التاليينكما النتائج من الحسابات  ،تقديم تركيبة المخلفات

 2016 ،المنستير في الصلبة المخلفات تركيبة :14 الجدول
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 طن/المقدار المئوية النسبة  الصلبة المخلفات تركيبة

 2.628 %6  الحدائق مخلفات

 438 %1  الورق

 438 %1 الخشب

 438 %1 الزجاج

 35.040 %80  العضوية المخلفات

 2.190 %5  المعدن

 1.314 %3  البالستيك

 438 %1  األنسجة

 876 %2 األخرى

 43.800 %100  بالطن الثانوية المخلفات إجمالي

 
  المخلفات انبعاثات حساب عوامل :15 الجدول

 القيم المتغيرات

tMSW: 44 

fMSW: 1 

MCF: 0.4 

DOC: 0.3347 

fDOC: 0.648 

F: 0.5 

16/12: 1.3333 

R: 0 

OX: 0 

 (درجة مئوية 26.3 ،متوسط درجة الحرارة في المنستير :T) fDOC=140.0*+T80.2 حيث

 الكمية هذه تساوي .طن من الميثان نتيجة إدارة المخلفات 2.500.22 يتم إطالق ،االعتبار بعين األمور كل أخذ مع

 (25 هو التحويل لهذا استخدامه تم الذي العامل يعد لإلرشادات وفق ا) .المكافئ CO2 من طن 62.505.52

 

 

 (WWTP) الصرف ماء لمعالجة وحدة .ب

 :يتضح أدناهاالفتراضية كما  IPCCتم استخدام طريقة  ،WWTPمن أجل حساب االنبعاثات من 

 4CH = (iU*iT،j*jEF)*(S-TOW)-Rانبعاثات 

 :حيث

 Ui:  جزء السكان في الدخل في العام التخزيني 

 Ti،j:  درجة استخدام مسارات أو نظام المعالجة 

 EFi:  عامل االنبعاث 

 R:  مقدار استخالصCH4 في العام التخزيني. 
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 S: المزال في العام التخزيني في صورة راسب طيني  المكون العضوي 

 TOW: المواد العضوية في ماء الصرف أثناء العام التخزيني  إجمالي 

 

 .على المعادلة التالية (EFi)يعتمد حساب عامل االنبعاث 

 

EFi =B◦*MCFj 

 :حيث

 ◦B:  4سعة إنتاجCH القصوى 

 MCFj:  عامل تصحيح الميثان 

 

  (.TOW)المواد العضوية في ماء الصرف في العام التخزيني  إجماليتم استخدام المعادلة التالية لحساب 

TOW= P*BOD*0.001*I*365 

 :حيث

 P: سكان البلدة 

 BOD:  الطلب على األكسجين الكيميائي الحيوي(BOD) 

 I:  عامل التصحيح لـBOD  الصناعي اإلضافي الذي تم تصريفه في المجارير 

 

من الراسب الطيني من المجارير لعام  الكمية اإلجماليةوكانت  ،من ماء الصرف 3م 384.774.1تعالج الوحدة يومي ا حوالي 

 :كما النتائج من الحسابات في الجدول التالي ،يتم تقديم تركيبة المخلفات .المنستير بلديةطن من  521.2هي  2016

 

  المجارير انبعاثات حساب عوامل :16 الجدول

Ui 0.09 

Ti،j 0.7 

EFi 0.06 

R 0 

S 1.428 

TOW 5.073 

 

 طن 174.84 الكمية هذه تساوي .المخلفات إدارة نتيجة الميثان من طن 6.99 إطالق يتم ،االعتبار بعين األمور كل أخذ مع

 (.25 هو التحويل لهذا استخدامه تم الذي العامل يعد لإلرشادات وفق ا) .المكافئ 2CO من

  الحية الماشية تربية قطاع .ج

 .البلدية في تربيتها تتم وضأن جمال ،أبقار توجد .صغير حية ماشية تربية قطاع يوجد المنستير بلدية في

 :السنوي االنبعاث عامل إلى باإلضافة ماشية نوع كل من الرؤوس عدد أدناه الجدول يوضح
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 .المنستير بلدية في الحية الماشية تربيةل االنبعاث وعامل الرؤوس عدد :17 الجدول

 (العام/4CH كجم) االنبعاث عامل  الرؤوس عدد  الحية الماشية نوع

 1 655 األبقار
 2.56 15 الجمال
 0.2 2350 الضأن

 

 طن 29.08 الكمية هذه تساوي .الحية الماشية تربية نتيجة الميثان من طن 1.16 إطالق يتم ،االعتبار بعين األمور كل أخذ مع

 (.25 هو التحويل لهذا استخدامه تم الذي العامل يعد لإلرشادات وفق ا) .المكافئ CO2 من

  



 

 

  النهائية 2CO انبعاثات 2.4.3

  .التالي الجدول في ،بالمجمل ،متاحة السابقة األجزاء في وصفها تم التي للقطاعات 2CO لـ المكافئة االنبعاثات تعد

  المنستير لبلدية 2CO لـ مكافئة انبعاثات إجمالي :18 الجدول

 القطاع

 [العام/مكافئ 2CO طن] 2CO لـ مكافئة انبعاثات إجمالي

 الحرارة/البرودة الكهرباء

 المتجددة الطاقات الحفري الوقود أنواع

 اإلجمالي
 الغاز

 الطبيعي
 الضغط)

 (المنخفض

 الغاز
 الطبيعي

 الضغط)
 (المتوسط

 البنزين الديزل
 الكتلة

 الحيوية
 األخرى

 الشمسية الحرارة

 39.815   0 0 0 7.259  32.556 السكني القطاع

 544   0 0 0 4  541 البلدية المباني

 57.786   0 317 0 9.435  48.035 الخدمي القطاع

 32.299   0 0 15.837 3.001  13.461 الصناعي القطاع

 3.238   0 0 0 0  3.238 العامة الشوارع إنارة

 النقل قطاع

 على النقل

 الطرق

 الحضرية

 662   132 530 0 0  0 البلدية األساطيل

 17.199   13.438 3.761 0 0  0 العام النقل

 47.667   33.584 14.083 0 0  0 الخاص النقل

 1.800   0 217 0 0  1.583 الحضري الحديد بالسكة النقل

 50   0 50 0 0  0 المحلية العبّارات

 201.060   47.154 18.958 15.837 19.699  99.413 الفرعي اإلجمالي

 الطاقة لغير مصادر

 175  175       الصرف ماء لمعالجة وحدة

 29  29       الحية الماشية مربي

 62.506  62.506       الصلبة المخلفات لفصل وحدة

 62.709  62.709       الفرعي اإلجمالي

 263.769  62.709 47.154 18.958 15.837 19.699  99.413 اإلجمالي
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  للنتائج الرسومي التحليل 2.5

 

 
  .وقود ولكل قطاع لكل النهائي الطاقة استهالك :20 الشكل
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  .وقود ولكل قطاع لكل CO2 انبعاثات إجمالي :21 الشكل

  
 .وقود لكل 2CO انبعاثات إجمالي :23 الشكل وقود. لكل النهائي الطاقة استهالك :22 الشكل 

 

  

 



 

 

  
 .قطاع لكل 2CO انبعاثات إجمالي :25 الشكل .قطاع لكل النهائي الطاقة استهالك :24 الشكل 
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 المالحق 3
 (والخدمية البلدية للمباني الكهرباء فواتير بيانات) )أ( الملحق 3.1

 2016 
CONSOM MWH MONT HT  

 CONSOM MWH MONT HT PRIME DE PUISSANCE 
 

 إجمالي

 وات الميجا

 الرقم  الساعة في
 الرمزي

 المرجع
-يناير

16 
-فبراير

16 
-مارس

16 
-أبريل

16 
 16-مايو

-يونيو

16 
-يوليو

16 
أغسطس

-16 
-سبتمبر

16 
-أكتوبر

16 
-نوفمبر

16 
-ديسمبر

16 
1 2810201 607430 10.3 8.7 10.8 10.2 9.1 9.3 9.9 9.8 11.8 9.6 11.0 9.4 119.9 

2 2810310 607260 20.7 17.8 19.9 18.2 18.3 20.9 33.3 31.8 37.5 26.7 23.0 17.2 285.2 

3 2810410 605920 16.0 18.3 20.4 16.3 18.5 19.1 21.2 19.6 18.7 15.8 16.3 15.5 215.6 

4 2810555 607570 23.8 24.7 23.6 19.2 18.6 12.2 6.2 6.8 10.1 14.7 21.1 15.2 196.1 

5 2810625 607590 59.8 68.1 68.4 62.9 54.2 53.8 51.9 48.2 58.8 63.1 73.2 0.0 662.2 

6 2810801 607375 11.9 14.9 15.4 11.8 13.0 15.3 17.2 16.4 21.5 19.0 16.1 11.2 183.7 

7 2810801 607440 6.8 6.0 6.8 5.1 0.8 12.0 8.4 7.8 10.3 7.1 8.2 5.8 85.2 

8 2810811 605330 12.7 12.6 0.4 26.5 0.4 29.4 19.2 17.4 15.2 0.4 16.7 14.0 165.0 

9 2810811 605331 0.0 1.6 2.3 2.0 1.9 3.0 3.0 2.6 5.9 17.6 44.0 50.1 133.8 

10 2811001 600040 57.6 50.4 46.0 41.9 37.8 0.0 80.9 39.4 53.4 45.6 0.0 0.0 453.1 

11 2811001 607080 7.2 6.8 6.1 4.8 5.5 4.6 4.5 5.4 5.0 6.1 9.0 9.3 74.4 

12 2811105 607370 8.4 3.9 5.3 3.9 0.2 8.5 6.2 5.1 5.1 0.2 0.2 10.5 57.6 

13 2811611 601120 1.8 0.2 2.0 1.2 1.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 10.9 

14 2811710 597520 5.3 6.7 6.0 6.4 6.4 0.2 17.5 8.0 8.0 1.0 1.5 0.9 67.9 

15 2811710 600010 7.1 5.3 2.5 2.6 2.1 1.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 23.8 

16 2811710 603570 1.0 1.5 1.6 0.9 1.5 0.9 0.8 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 12.2 

17 2812005 608757 75.4 61.3 69.7 53.5 54.5 41.9 56.4 36.4 56.1 50.0 59.3 54.6 668.9 

18 2812370 608450 20.5 20.6 18.2 15.9 13.5 10.4 20.4 16.3 11.2 17.0 17.2 17.6 198.8 

19 2812510 608070 5.2 6.6 8.7 6.7 5.7 2.7 8.2 8.8 17.5 5.8 6.9 6.7 89.6 

20 2812710 607170 2.9 3.6 3.5 3.1 3.3 3.7 4.9 5.1 5.5 4.8 4.1 3.5 47.9 

21 2812713 601740 6.2 6.0 5.2 3.6 3.6 6.3 7.9 9.1 9.0 4.7 4.3 6.4 72.1 

22 2812714 590531 21.6 15.5 17.4 10.5 10.6 14.9 19.5 23.5 17.0 13.3 12.0 17.0 192.9 

23 2812715 588150 7.7 6.2 5.8 2.5 2.3 2.5 3.7 4.1 3.7 2.6 3.0 7.2 51.3 
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24 2812717 603700 4.7 4.2 3.7 2.2 2.5 3.8 5.8 7.5 5.3 3.1 3.0 3.9 49.8 

25 2812790 607290 239.9 212.2 278.0 219.4 243.7 308.0 441.7 401.3 468.2 336.4 0.0 475.2 3.623.9 

26 2812790 607310 29.7 31.6 36.0 22.6 26.2 43.5 72.1 63.7 74.6 49.0 35.6 29.4 513.9 

27 2812790 607633 87.9 76.8 83.6 73.1 77.6 117.3 144.1 139.1 145.4 109.2 93.7 70.6 1.218.4 

28 2812912 603410 3.7 3.8 3.5 3.3 3.3 2.7 2.8 2.5 2.6 3.4 4.6 4.4 40.6 

29 2812914 591100 1.9 1.4 1.8 1.7 1.2 1.0 0.5 0.4 1.0 1.6 2.0 1.7 16.2 

30 2812916 597610 3.3 3.6 2.8 2.6 2.0 1.0 0.8 0.7 0.2 3.1 2.3 3.1 25.5 

31 2812917 584110 1.7 1.5 1.4 1.5 1.2 0.2 1.1 0.6 1.0 0.9 0.2 3.5 14.8 

32 2812918 597550 3.9 3.2 0.4 4.8 2.1 0.4 0.4 0.4 0.4 6.5 2.9 0.4 25.7 

33 2812922 607450 11.8 11.5 10.3 6.9 7.3 6.8 5.6 7.0 9.8 8.9 10.5 10.8 107.1 

34 2812923 607330 6.1 6.6 5.4 4.8 5.6 3.5 2.1 1.7 3.8 4.8 7.7 5.5 57.6 

35 2812924 601760 3.0 3.6 2.4 2.5 1.8 1.2 0.9 0.8 1.9 2.4 2.9 3.5 27.0 

36 2812927 588300 2.1 1.5 1.8 2.1 2.2 1.9 2.0 1.8 1.8 2.5 2.4 2.4 24.6 

37 2812928 603400 3.1 2.5 2.5 2.6 2.7 1.4 1.0 1.1 1.8 2.4 3.6 3.5 28.1 

38 2812940 590390 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8 1.0 1.4 1.6 1.5 14.5 

39 2812941 584490 2.2 2.2 1.7 2.0 1.9 0.4 1.8 1.1 1.6 1.3 2.4 2.6 21.3 

40 2812945 590095 1.7 1.9 1.5 1.7 0.4 2.5 0.8 1.1 1.4 1.7 0.4 3.9 18.8 

41 2812953 607445 3.8 3.4 3.4 3.2 3.0 1.8 1.7 1.6 2.6 2.4 4.4 3.4 34.7 

42 2812957 604240 10.1 11.3 8.6 11.4 10.4 9.9 4.1 3.2 7.9 10.1 11.3 10.2 108.6 

43 2813014 607241 10.9 15.7 13.6 12.3 15.8 17.9 19.2 16.5 17.2 13.2 14.1 11.6 177.9 

44 2813015 607085 13.3 16.7 7.3 21.7 16.0 12.1 11.2 9.5 20.4 27.0 21.4 15.3 191.9 

45 2813022 607014 7.7 8.7 7.3 7.9 7.7 8.8 9.0 9.0 10.6 8.6 8.5 7.4 101.2 

46 2813025 607560 9.1 10.7 8.8 8.9 9.1 7.6 3.5 6.8 8.7 10.3 11.3 7.2 102.3 

47 2813026 606100 25.6 25.5 28.0 22.1 23.0 12.2 9.8 8.9 12.6 20.9 25.8 19.7 234.1 

48 2813026 606130 3.3 3.3 3.8 2.6 2.4 1.0 0.7 0.3 1.2 1.8 3.0 3.0 26.2 

49 2813027 606105 5.6 5.5 5.8 5.8 7.1 5.4 2.3 2.6 6.3 7.5 7.3 4.4 65.7 

50 2813028 607190 10.8 11.8 10.1 8.8 10.1 6.8 7.1 7.0 7.2 8.2 11.0 7.4 106.2 

51 2813029 607180 27.1 32.0 25.0 23.8 28.8 15.7 15.2 5.5 20.5 24.6 30.9 19.5 268.7 

52 2813040 607087 7.9 9.0 8.1 8.0 8.1 6.7 4.2 4.1 5.3 8.4 11.3 8.2 89.3 

53 2813050 607575 5.6 5.9 5.1 5.2 4.3 4.0 3.8 4.0 5.5 6.7 5.5 4.3 59.8 

54 2813053 607160 22.3 25.2 25.3 19.3 15.7 9.6 18.0 20.2 29.9 25.7 18.5 18.1 247.9 

55 2813056 607580 35.3 38.9 35.1 32.8 32.0 30.3 28.0 22.8 36.1 33.9 40.0 29.4 394.6 
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56 2813059 607140 33.2 43.3 38.4 32.1 31.5 26.4 31.6 32.3 42.6 37.9 36.8 28.7 414.8 

57 2813060 607015 15.7 19.1 16.9 13.8 14.2 12.2 11.0 10.5 16.0 14.5 18.1 15.4 177.3 

58 2813061 607120 15.9 20.5 18.3 13.9 13.1 11.9 20.2 14.7 21.4 19.0 19.2 14.4 202.6 

59 2813061 607125 15.0 17.9 18.2 15.0 14.7 19.5 25.5 28.6 29.2 24.4 17.5 12.9 238.6 

60 2813113 589700 3.9 4.2 4.9 3.4 3.4 2.0 4.3 3.1 3.4 3.3 3.4 3.8 43.1 

61 2813114 597280 0.3 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 3.6 

62 2813173 607510 23.1 25.6 21.5 22.7 23.5 16.1 9.4 6.7 14.9 18.5 26.9 23.2 232.0 
 13.417 1.168 871 1.193 1.425 1.173 1.326 1.008 960 980 1.118 1.092 1.103 العامة االدارة مباني إجمالي

63 4810006 593380 0.2 0.2 0.3 6.9 0.2 0.2 0.5 0.8 1.3 1.3 1.7 2.3 16.0 

64 4810009 589290 0.7 1.3 3.2 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8 2.9 2.3 3.0 29.2 

65 4810010 604010 2.0 2.3 3.3 2.6 2.4 2.3 2.3 2.2 2.9 2.8 3.1 3.1 31.2 

66 4810010 605510 3.4 3.1 3.8 3.3 3.1 2.7 2.5 2.4 2.5 2.3 3.6 5.2 37.9 

67 4810010 605930 9.2 7.1 7.5 6.3 5.6 4.2 6.8 5.7 8.2 9.3 0.7 0.7 71.3 

68 4810010 606270 6.3 6.5 7.1 5.3 5.4 4.1 4.8 4.8 6.0 5.8 6.3 7.2 69.7 

69 4810010 606350 3.2 3.7 3.7 3.3 3.5 3.0 3.2 3.2 3.5 3.2 3.2 3.0 39.8 

70 4810010 607490 4.3 4.2 4.8 4.2 3.9 3.2 2.0 2.9 3.7 4.3 6.0 5.0 48.4 

71 4810010 607500 13.7 14.5 23.7 20.9 24.6 24.8 22.8 21.7 24.0 25.0 31.9 23.7 271.3 

72 4810010 607502 1.0 1.0 14.0 1.0 1.0 4.6 3.4 2.3 4.3 5.5 1.2 1.0 40.4 

73 4810010 608060 0.8 0.1 0.2 1.3 1.4 1.1 1.3 1.3 1.5 1.6 1.7 1.6 13.9 

74 4810010 608290 9.8 0.3 9.1 3.6 3.9 2.9 3.7 3.0 3.2 4.0 6.0 3.8 53.3 

75 4810010 608660 2.5 2.3 2.4 2.1 2.5 1.9 2.0 1.4 1.6 1.9 2.1 1.7 24.6 

76 4810010 608740 1.9 1.8 1.8 1.5 1.5 1.1 1.5 1.1 1.1 1.4 1.5 1.4 17.7 

77 4810010 609030 4.3 4.6 4.7 4.2 6.3 6.4 7.0 5.2 7.1 6.2 6.0 6.5 68.4 

78 4810021 601800 3.8 3.8 3.6 2.9 2.2 3.1 3.1 3.1 2.8 2.5 2.9 2.9 36.7 

79 4810022 586180 3.3 2.4 2.4 2.4 2.2 1.9 1.9 2.1 0.2 4.1 2.9 2.4 28.1 
 898 75 83 84 77 66 71 70 73 74 96 59 71 بالبلدية الصلة ذات المباني

80 5810001 586115 0.2 1.0 4.3 4.9 0.3 1.3 4.2 2.5 0.2 7.1 0.2 0.2 26.6 

81 5810001 586210 7.7 7.6 8.8 10.1 7.4 14.4 13.0 15.0 0.3 11.7 3.8 1.0 100.9 

82 5810002 586450 7.1 6.6 8.4 13.4 10.5 8.8 9.4 8.1 0.2 11.1 4.7 0.6 89.0 

83 5810003 584420 5.0 3.7 3.2 8.9 6.2 6.6 7.1 5.2 3.8 1.6 3.0 0.9 55.1 

84 5810005 586100 0.3 17.1 9.0 12.1 9.6 13.4 14.9 13.6 11.3 2.1 4.0 1.3 108.7 

85 5810006 586120 0.6 3.9 4.6 9.6 3.7 4.4 15.4 10.1 0.2 8.2 1.2 0.3 62.3 
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86 5810007 586131 4.7 6.3 8.6 11.7 8.1 13.1 13.2 10.5 0.4 0.2 19.2 0.6 96.6 

87 5810008 586200 6.8 9.1 12.2 22.5 15.7 17.3 20.7 14.7 0.2 8.0 3.0 0.8 130.8 

88 5810009 586400 2.3 3.1 4.3 9.5 6.0 8.3 8.5 9.0 6.4 4.1 1.6 0.9 64.1 

89 5810011 588480 5.9 5.2 9.0 6.6 4.6 0.2 6.2 8.5 6.4 4.3 3.8 0.8 61.6 

90 5810012 588650 5.2 5.9 13.0 11.6 3.9 2.3 5.6 6.6 2.5 0.2 6.5 1.0 64.3 

91 5810014 590750 1.3 3.2 2.5 3.7 1.8 3.6 6.2 3.3 6.0 0.9 0.6 0.4 33.4 

92 5810015 593020 5.4 6.7 9.5 8.4 5.5 9.3 8.5 9.1 2.7 1.3 1.5 1.0 69.0 

93 5810016 593050 1.9 2.2 3.1 3.6 2.4 4.1 3.9 4.3 0.2 0.8 1.2 0.6 28.1 

94 5810017 593530 8.4 12.7 15.7 15.9 12.5 0.2 32.1 17.3 0.2 13.7 6.4 2.7 137.9 

95 5810019 593640 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.5 

96 5810019 593650 15.3 19.9 25.0 29.0 17.3 28.7 22.8 23.2 14.5 6.3 11.3 4.5 217.6 

97 5810020 593700 2.6 3.7 6.3 2.7 5.0 28.7 22.8 23.2 4.0 6.3 1.7 0.7 107.5 
 1.455 19 74 88 60 185 214 165 121 184 148 118 81 ةزراعي 

98 6810014 590050 3.3 3.2 3.7 2.6 3.2 2.5 2.8 2.9 2.6 3.0 2.8 0.2 33.0 

99 6810014 605750 2.2 2.1 2.1 0.8 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 11.1 

100 6810050 586220 22.4 19.7 16.8 21.6 22.1 23.4 23.0 24.5 23.0 18.9 24.2 19.3 258.9 

101 6810055 607470 3.1 2.9 3.5 2.8 3.2 4.2 4.9 5.8 6.6 4.8 3.7 2.4 47.9 

102 6810116 603310 4.2 4.8 4.1 4.5 4.9 3.7 1.5 2.6 3.7 3.8 4.1 3.6 45.3 

103 6810520 593080 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 3.7 

104 6810520 593145 0.7 0.6 0.7 0.2 1.1 0.9 0.8 0.8 0.2 0.2 0.5 0.4 7.0 

105 6810520 593440 1.7 1.7 1.4 1.3 1.3 0.5 0.4 0.8 0.2 1.0 1.1 0.2 11.6 

106 6810520 607030 16.4 18.0 21.4 18.7 20.2 18.6 18.5 18.1 19.3 16.6 20.4 18.4 224.6 

107 6810520 608720 10.1 10.1 9.8 9.8 11.1 7.6 8.7 6.4 6.7 8.7 10.9 11.0 110.9 

108 6810520 608730 0.5 0.5 0.6 0.9 1.4 1.2 1.4 1.2 1.7 1.6 1.5 1.8 14.2 

109 6810520 608735 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5 0.5 5.7 

110 6810520 609471 0.0 0.0 0.0 9.6 69.1 84.6 65.4 70.5 88.8 58.4 44.8 53.5 544.5 

111 6810552 584251 5.4 4.8 4.0 5.1 2.0 1.4 1.5 1.8 0.0 2.2 2.0 4.2 34.5 

112 6810555 588340 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.8 

113 6810555 600480 1.8 1.7 2.1 1.8 1.4 1.5 1.3 1.4 1.6 1.5 3.4 2.3 21.9 

114 6810555 600490 1.2 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 13.3 

115 6810801 607320 4.1 4.2 4.1 3.6 3.6 3.9 6.0 6.6 7.6 5.7 4.0 3.1 56.5 

116 6810804 608480 1.8 1.7 2.0 2.1 2.4 2.1 3.5 3.2 3.5 2.8 2.2 2.3 29.6 
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117 6810805 607520 3.7 2.7 3.3 2.2 2.1 4.1 5.8 5.4 5.9 4.2 2.4 2.3 44.1 

118 6810817 607350 10.2 9.8 10.8 6.9 7.6 7.9 12.0 12.4 14.4 9.8 8.4 8.3 118.5 

119 6810820 583650 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 0.4 0.4 2.7 

120 6810820 584050 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8 0.7 0.8 0.7 6.8 

121 6810820 584240 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.0 0.5 0.3 0.3 3.2 

122 6810820 597780 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.6 0.3 0.3 0.1 0.6 0.1 3.8 

123 6810820 607360 10.5 10.2 10.4 9.3 9.1 10.1 13.4 13.0 16.1 12.1 12.6 9.3 136.1 

124 6810833 601540 209.7 221.4 185.5 170.7 134.6 243.4 124.0 232.9 274.6 364.6 187.6 166.8 2.515.7 

125 6810833 601580 5.2 5.8 4.7 4.2 4.3 5.2 4.4 5.8 6.4 8.6 4.3 4.7 63.5 

126 6810833 608260 7.1 11.7 17.6 14.4 25.4 17.3 33.6 26.8 18.7 7.4 5.2 7.9 193.2 

127 6810833 609050 1.5 1.0 3.0 3.3 5.3 4.4 9.4 5.5 0.4 15.8 1.7 8.3 59.6 

128 6810841 584010 63.1 52.0 66.8 43.7 32.2 20.3 1.3 1.3 1.3 1.3 122.2 98.6 504.2 

129 6810841 606390 4.0 4.5 4.3 3.8 4.0 3.6 4.9 5.3 5.5 4.3 4.0 3.7 51.9 

130 6810901 584210 5.2 4.6 5.6 4.6 3.6 4.6 5.3 5.3 6.0 4.3 5.6 5.2 60.1 

131 6810901 606210 2.2 2.2 2.6 2.1 2.4 2.1 2.9 2.7 2.7 2.8 2.2 2.1 29.1 
 5.269 444 487 569 521 467 361 484 381 354 394 404 403 الحكومية الشركات 

132 9811000 604050 6.9 5.2 10.5 8.7 10.0 9.6 12.9 10.5 7.8 6.9 10.4 17.0 116.3 

133 9811000 604200 3.2 1.6 4.4 3.4 3.9 2.9 3.8 2.2 0.9 0.4 1.4 0.4 28.6 

134 9811000 605070 0.0 406.5 245.1 207.8 225.5 170.5 213.5 193.9 189.0 156.5 162.9 142.9 2.314.0 

135 9811000 605810 0.7 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 1.1 1.4 1.4 1.7 1.9 13.5 

136 9811000 607050 14.9 2.6 0.2 0.2 0.2 11.0 0.2 6.0 0.2 0.2 0.2 11.3 46.8 

137 9811000 607390 8.6 6.6 8.4 6.5 0.4 11.9 8.1 7.7 9.1 0.4 16.6 10.8 95.2 

138 9811000 608040 14.2 10.4 10.0 9.6 11.0 8.7 10.3 13.0 12.8 16.3 23.3 33.6 173.1 

139 9811000 608440 1.9 0.2 3.9 2.1 2.5 0.2 4.5 2.5 2.8 2.8 2.2 2.7 28.2 

140 9811000 608600 9.4 8.9 10.6 8.8 10.7 8.9 11.3 10.2 10.1 12.9 14.4 10.2 126.3 

141 9811000 608680 2.5 3.7 4.4 4.4 10.6 8.9 12.6 11.9 13.6 14.0 5.4 9.9 101.8 

142 9811000 609080 0.9 0.9 0.9 0.9 2.2 2.0 2.8 2.8 3.2 3.2 1.5 2.2 23.6 

143 9811000 609150 0.1 4.0 1.8 1.8 2.7 1.6 1.9 1.8 1.9 1.7 1.0 1.1 21.3 

144 9811000 609310 0.5 0.5 0.6 0.7 1.1 1.3 1.5 1.4 1.5 1.2 1.2 1.8 13.1 
 3.102 246 242 218 254 265 284 238 282 256 302 452 64 الماء معالجة محطات 

145 9810900 607610 38.0 37.6 41.7 38.4 41.7 48.9 41.7 37.8 43.3 42.8 46.4 34.0 492.4 
 492 34 46 43 43 38 42 49 42 38 42 38 38 الماء ضخ 
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 (العامة اإلضاءة دراسة تقرير) )ب( الملحق 3.2

 

 التونسيــة الجمهـوريـــة

  ليةالمح تنميةال وزارة

 يــــــــــرــالمنست ـةـديــبل 

* * * 

MONASTIR

...

..

 

 2013سمار31 في المنستير

 أول تقني بنكريم مكرم من

 والصـيـانــة المباشرة األشغــال ةحمصلـ رئــيس 
 

 المنستير لبلدية الخصوصية النيابة رئيس السيّــــــد إلى
 

 المنستير لبلدية العمومـي التنوير شبكـة حـول عامـة دراسة :الموضـــوع

  المنستير لبلدية العمومي التنوير شبكة حول عامة معطيات سيادتكم على أعرض بأن أتشرف بعدو 

 

  :عــام تقديـم
  نسبة 2016 سنـة الفوانيس عدد  نسبة 2005 الفوانيـس عدد الفوانيــس نوعيّــة

 44.75 3100 51.03 3440 واط 125 مركير

 27.62 1900 34.12 2300 واط 250 مركير

 4.14 750 0 - 150 صوديوم

 22.09 2840 14.83 1000 250 صوديوم

 1.38 100 0 - 70 صوديوم

  8590  6740 الجملـي

  5.377.670  6.430.000 للواط االستهالكية القيمة

456.9227.361  630.524.000 االستهالك فاتورة   
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 كلم 260 تعـدّ  :أرضيّـة تحـت كهربائيّـة أسـالك -

 كلم 350 تعدّ  هوائيّـة كهربائيّـة أسـالك -

  كهربائي عداد 24 عدد إضافة انتظار في بالطاقـــة تزّود نقطـة ـدد 156 عـ -

 ( Poste transfo Aérien ) هوائيّـة كهربائيّــة بمحّوالت تـزّود نقطـة ــدد 18 عـ -

  ةمعطوب دينـار ألف 600 بتكلفـة جهد ضغط معـدّل ــدد 82 عـ -

 

 

 المتوفرة وبشريّــــــــة مــاديّــــــة اإلمكانيات جدول*

 االعتمادات ســنــــة

  أد المرسمـة

 الكثافـة

 السكانيّة

 إجمالي

 الشبكة

 إنارة نقطة

 العمال عدد

 المختصة

 التنوير في

 الموضوعة اآلليات

 الذّمـة على

 

 1998 

 

73.000 

 

 

63000 

 

3800 

 

7 

 سلم شاحنة-2

 إداريّة سيّارة -

 

2014 

 

 

156.000 

 

93306 

 

8590 

 

3 

 

  ةمعطوب سلم شاحنة-1

 

 

 :المنستيـــر بمدينـة السكانيّـة والكثافـة الديمغرافـي التقسيم حسـب اإلنـارة نسـب في توزيع جدول*

 عدد الموقـع

 المساكن

 عدد

 العائالت

 نسبـة

 السكان

 المتمتعة

 % باإلنارة

 لتغطية التكلفـة

 بالدينار النقـص

 240،000 70 4812 6106 األولى المدينـــــة
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 الحليـــــــة

 سقانــــــص

 ثانيةال المدينـــة

11619 

11397 

5481 

 

9260 

8249 

4146 

 

75 

45 

55 

 

335،000 

500،000 

000،216 

 

 د م 1291  26467 34603 :الجملــــة

 

 

 األهـــــــداف -1

 القديمــة الشبكــة فـي تطبيقهـا الواجب حمايــةال مقاييــس دراجإ -

  العمومــي التنويــر شبكــة تأهيــل -

 السكنيّــة المناطــق فـي ســوداء نقــاط عــدّة لبـلوغ الشبكـة تمديـد -

 الكهربائيّـة المحّوالت صيانــة -

  الكهربائيّــة للطاقـــة االستهالك من تقليـص -

 STEG طــرف مـن المسلطـة العقوبـات تقليـص  -

 فـي (المرحليّــة السياســـة اعتماد) فالمقتـرح المردوديّـة في تحسين مـع ،دفوعاتمال ميـزان مـن التقليـص على والعمل األهـداف هـذه لتحقيق 

 .االعتمــادات توفيـر

 

 حمايــةال مقاييــس دراجإ  -1.1

 .التفاضلية الكهربائية بالقواطع الشبكة تدعيم* 

 .األرضي الخط تمديد*

 .المنستير لبلدية الراجعين ةالكهربائي والعدادات الحاويات أبواب إلغالق شاملة حملة*

 

 العمومــي التنويــر شبكــة تأهيــل  -1.2

 .لذلك االزمة الكهربائية األسالك بتمديد الكهربائية األقطاب تعديل*

 .الداخلية ةالعمومي التنوير شبكة في وتركيزها كهربائية عدادات ضافهإ*

 .مرور حوادث ثرإ المزالة األعمدة وتركيز صيانة عادةإ*
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 الشبكة. في الكهربائية المعدات وتقنية لنوعية مرحلي تغير*

 

  الشبكـة تمديـد 1.3-

 .األقطاب تعديل على والحفاظ الحماية مقايس مراعات عم الشبكة في السوداء النقاط لبلوغ إضافية تنوير نقاط تركيز أشغال *

 .العمومي التنوير صيانة لفرق شهري لبرنامج تبع الدورية الصيانة *

 

  الكهربائيّـة المحّوالت صيانــة 1.4-

 العمومي التنوير شبكة تزويد في أهمية من هتمثل لما الكهربائية للمحوالت والسنوية الدورية بالصيانة للقيام الميزانية في االزمة االعتمادات أدراج *

 .الخالص فواتير على وتأثيرها

 

  الكهربائيّــة للطاقـــة االستهالك من تقليـص -1.5

 العمومي التنوير شبكة عمل ساعات في والتحكم األقطاب تشغيل توقيت برمجية أدراج *

  .القصوى الربحية لبلوغ المتوفرة والتكنولوجية التقنية الحلول واستغالل االستهالكية الطاقة من التقليص في المتجددة الطاقة استغالل*

 تركيز مع المنستير لبلدية األسبوعية السوق لتسقيف واستغاللها الشمسية للطاقة اللوحات تركيز حول بها قمت التي األولية للدراسة تبعا أنه اإلشارة مع

 والدخول دينار مليون 3 قرابة تقدر والتي المصروفة األموال استرجاع سنوات أربع ضرف في يمكننا الكهربائية الطاقة شحن بطريات من خاص نوع

 وبذلك والغاز للكهرباء التونسية الشركة الى المخزنة الكهربائية الطاقة بيع أثر على وذلك تقدير اقل على دينار مليون6 الى تصل التي المادية الربحية في

 .للطاقة منتج مستهلك إلى مستهلك من نتحول

 

 STEG طــرف مـن المسلطـة العقوبـات تقليـص  -1.6

  للطاقة ةمكثف بطاريات تركيز*
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 دينــار باأللف 2016/2020 إدراجهــا المقتــرح المـيـزانـيّـــة

 2016 2017 2018 2019 2020 

 األســطـــول تجديـــد

 الشـبـكـــــــة تهيئـة

 شمسية لوحات تركيــز

 عاديّــــــــة صيانــة

 الشـبـكـــــة تمديــد

 للمصلحــة سيّــارة

 عاديّــــــة دراجـة

 حــاســـــــــوب

 حاســـوب مكتـب

 إعالميّــة هتطبيقـ

50 

- 

- 

250 

150 

35 

3 

2 

0،2 

0،5 

50 

150 

850 

200 

150 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

150 

850 

200 

150 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

150 

850 

250 

150 

35 

- 

- 

- 

- 

- 

150 

850 

250 

150 

- 

- 

- 

- 

- 

 1400 1485 1400 1400 490،7 :الجملـــة 

 الحمــالت تتطلبــه ما ألهميةو دينار مليون 2 فاقت التي الدفعات لحجم خاصة أهمية من العمومي التنوير شبكة صيانة تمثله لمــا نظــرا

 المقترح الدفوعات ميزان في للتقليص جهـود من العمومــي التنويــر شبكــة لصيانــة الخاّصـــة

 التنوير. مصلحة وهيكلة تنظيم أعادة *

 العمومــي. التنويــر فريــق فـي للعمـــل اختصاص أعـــوان انتداب *

 المصلحــة. ألعــوان دورية رسكلــة *

 الكهربائية. الصيانة فرق تدعيم *

  .والبنــاء الحــدادة اختصاص في قارين بعمال - 

 جدد سلم شاحنات 3 توفير - 

  خفيفة شاحنة 2توفير - 

 .الصيانةو التدخل ألعوان الميداني العملو والعدادات الكهربائي االستهالك لفواتير ومراقبة متابعة وأليات منظومة رساءإو توفير *

 

 .باإلحاطة للتفضل المعطيات بهذه مسيادتك أعلمنا
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 (والخاص العام النقل) )ج( الملحق 3.3

  المركبة نوع
 تعبر التي المركبات عدد

 المنستير بلدية حدود
 اليومي الوقود استهالك

 (لتر/يوم) مركبة لكل
 الديزل وقود استهالك

 (العاملتر/) السنوي
 السنوي البنزين وقود استهالك

 (العاملتر/)

 ميجا) الديزل

 في وات

  (الساعة

 ميجا) البنزين

  (الساعة في وات
 ميجا) اإلجمالي

 (الساعة في وات

 0 8.740  874.000    الحافالت

39.631 

 25.544 0 2.628.000  12 600 األجرة سيارات

 حدود داخل) الجماعي التاكسي

 (المقاطعة
28 25 255.500  2.555 0 

 حدود خارج) الجماعي التاكسي

 (المقاطعة
51 15 279.225  2.792 0 

 25.544 14.087 2.628.000 1.408.725  628 اإلجمالي

 

  المركبة نوع
 على المركبة

 المستوى

 الوطني

 على المركبة

 البلدية مستوى
MPG 

 ) كيلومتر/لتر

 50 في

 (كيلومتر/الساعة

 في ) ساعةلتر/

50 

 (كيلومتر/الساعة
  الوقود نوع

 القيادة زمن

 منطقة داخل

 مع المنستير

 حساب

 التوقفات

 (الساعة)

 الوقود إجمالي

 المستهلك

 (لتر/يوم)

 المستهلك البنزين

 1000) سنويًا

 (العام/لتر

 المستهلك الديزل

 1000) سنويًا

 (العام/لتر

   1.652 5.294 0.75 البنزين 2.353 0.047 50 3.000 9.513 البخارية الدراجات 

   13.009 41.694 0.75 البنزين 5.229 0.105 22.5 10.632 1.217.236  الركاب عربات

 الخاصة الصغيرة المركبة

 باألفراد
 98   376 0.75 الديزل 7.262 0.145 16.2 69 8.875

 4.883   18.780 0.75 الديزل 7.262 0.145 16.2 3.448 442.029 الشحن مركبات

 122   392 0.75 الديزل 7.262 0.145 16.2 72 9.184 الصغيرة الشاحنة

 2 )ذات بمحورين شاحنة
  المحاور( من

 21   162 0.75 الديزل 13.369 0.267 8.8 16 18.551

 100   769 0.75 الديزل 19.940 0.399 5.9 51 117.702 المقطورات

 36   278 0.75 الديزل 7.976 0.399 5.9 47 10.620  البناء مركبات

 2   118 0.75 الديزل 7.976 0.399 5.9 20 93.456  الزراعية المركبات
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 مركبات اإلسعاف/ سيارة

  المدني الدفاع
 12   39 0.75 الديزل 5.229 0.105 22.5 10 1.095

 5.274   67.902           17.365 1.928.261 اإلجمالي
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