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  عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهادليل الممارسات السليمة في          ١-٤ 
 

 

٤ 

 

 الزراعة

 



 ٤الفصل      الزراعة

 

 

 
 ٢-٣     دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها

 عن الزراعةالناتجة االنبعاثات بشأن الخبراء في اجتماع الرئيسان المشارآان 

 )هولندا(آارولين آرویز ؛ )الوالیات المتحدة األمریكية(أرفن موسيير 

 محررا المراجعة

 )الصين(نغ زوانغ من ؛ )اليابان(تاآا هيرایشي 

عن التخمر الداخلي في الحيوانات       الناتجة   وانبعاثات غاز الميثان       ينالحيواالنوع  فریق الخبراء المشترك المعني بوصف        

 المستأنسة

 الرئيسان المشارآان

 )المكسيك (سسواری-سو لویس روی) الوالیات المتحدة األمریكية(مایكل جيبس 

 مؤلفو ورقات الخلفية

أوليات .؛ م )نيوزیلندا(؛ آيث السي     )ریكيةالوالیات المتحدة األم   (؛ دون جونسون     )الوالیات المتحدة األمریكية   (مایكل جيبس    

الوالیات (؛ ودیفيد آونيلي    )الوالیات المتحدة األمریكية  (؛ آاثرین غافني    )الوالیات المتحدة األمریكية  (؛ بول جون     )نيوزیلندا(

 )المتحدة األمریكية

 المشارآون

؛ هونغمن دونغ    )أستراليا(یان غالبالي    إ؛  )نغوليام(؛ بدغ بوجيدما      )األرجنتين(؛ غيليرمو بيرا      )المملكة المتحدة (دیفيد بيفر    

الهيئة -وحدة الدعم الفني لبرنامج القوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري                 (وس  ا؛ روبرت هوب   )الصين(

يز ؛ مایكل ستروج    )أوروغواي(  ينام-؛ سيسيليا راموس     )اسرائيل(؛ جان آوتش        )الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ          

 )تایالند(وبرافي فيشوالتا ) ألمانيا(

 روث العن معالجة الناتجة فریق الخبراء المعني بانبعاثات غاز الميثان 

 الرئيسان المشارآان

 )زیمبابوي(وبارت موبيتا ) هولندا( زیمان يهغریت

 مؤلفو ورقات الخلفية

؛ بول  )الوالیات المتحدة األمریكية   (؛ مایكل جيبس      )هولندا  (س؛ سيبرین غيربن   )الوالیات المتحدة األمریكية   (آاثرین غافني    

 ) هولندا( زیمان يهغریتو) الوالیات المتحدة األمریكية(جون 

 المشارآون

؛ اریك ليك    )الوالیات المتحدة األمریكية   (؛ بول جون     )الوالیات المتحدة األمریكية   (؛ لوري هاربر      )هولندا(غيربنز  سيبرین  

 )آندا(وآينيث أولسن ) ة البيئة بمنظمة التعاون والتنميةفي الميدان االقتصاديإدار(؛ توماس مارتنسن )الدنمرك(
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 روث ال النيتروز من نظم معالجة أآسيدفریق الخبراء المعني بانبعاثات 

 الرئيسان المشارآان

 ) الوسطىأفریقياجمهوریة (والمبرت نابيليت ) هولندا(نيما یاوین أو

 مؤلفا ورقات الخلفية

 )ألمانيا(نمایر ایوأوتو ه) هولندا(نيما یاوین أو

 المشارآون

هاینمایر وأوتو  )  هولندا(آارین غروینشتاسن   ×  )هولندا(؛ اندریه فان آمستيل      )النمسا(مون  آ؛ باربرا   )هولندا(جون فان آردن    

 )ألمانيا(

 وإحراقالسافانا   حشائش     إحراقعن   الناتجة    المعني بانبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز                 المشتركفریق الخبراء     

 الزراعيةالمخلفات 

 الرئيسان المشارآان

 )غانا(و جوسيف آواسي آدو ) الوالیات المتحدة األمریكية(وي من هایو 

 مؤلف ورقة الخلفية

 )الوالیات المتحدة األمریكية(وي من هایو 

 المشارآون

 )جزر القمر(د  محمىویحي) الوالیات المتحدة األمریكية(؛ جان برینان )استراليا(آاي آبيل 

 فریق الخبراء المعني بانبعاثات أآسيد النيتروز المباشرة من التربة الزراعية

 الرئيسان المشارآان

 )جمهوریة سلوفاآيا(سيسكا ؛ بيرنارد )المملكة المتحدة(آيث سميث 

 مؤلفو ورقات الخلفية

 )المملكة المتحدة(ميث وآيث س) الوالیات المتحدة األمریكية(؛ باربرا براتز )هولندا(ليكس بومان 

 المشارآون

؛ مارتي إساال    )الوالیات المتحدة األمریكية   (؛ باربرا براتز   )هولندا(؛ ليكس بومان      )المملكة المتحدة (براون  -غنسو أرمسترو 

د قسم البيئة بالمعهد السلوفاآي لألرصا        (؛ آاتارینا ماریكوفا       )الدنمرك  (ه؛ نيلز آيلد    )فرنسا(؛ جان آلود جيرمون          )فنلندا(

 )الوالیات المتحدة األمریكية(وتوم ویرث ) اليابان(؛ هارو تسوروتا )هولندا(؛ بول رایسينارز )الجویة الهيدرولوجية
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 ٤-٣     دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها

 النيتروجين المستخدم في الزراعةالناتجة عن فریق الخبراء المعني بانبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة 

 الرئيسان المشارآان

 )روسيا(ومایكل جيتارسكي ) حدة األمریكيةالوالیات المت(سندي نيفيسون 

 مؤلفة ورقة الخلفية

 )ات المتحدة األمریكيةیالوال(سندي نيفيسون 

 المشارآون

؛ إریك راسموسين   )فنلندا(؛ ریتا بيباتي    )هولندا(؛ آارولين آرویز    )المملكة المتحدة (؛ ستيف جارفيس    )ألمانيا(وشن هارنيش   ی

وآيوتو تانابي  )  الوالیات المتحدة األمریكية  (؛ جيف سميث     )سویسرا(؛ مارتن شميت     )یجالنرو(؛ آریستين ریبدال     )الدنمرك(

 )اليابان(

 إنتاج األرزالناتجة عن فریق الخبراء المعني بانبعاثات غاز الميثان 

 الرئيسان المشارآان

 )اليابان(ي جوآازویوآي یا) الوالیات المتحدة األمریكية(رون ساس 

 مؤلف ورقة الخلفية

 )الوالیات المتحدة األمریكية(ساس رون 

 المشارآون

 )الفلبين(ورودا النتين ) هولندا(انسن ی؛ ليون )الوالیات المتحدة األمریكية(؛ بل إرفنغ )هولندا(ینيير فان دیر غون دهوغو 
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١١٠ 
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٥٩ 
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 ...........................................................................................................الزراعية
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 ٨-٤الشكل 

 ٩-٤الشكل  ..........................................شجرة قرارات النبعاثات غاز الميثان الناتجة عن إنتاج األرز ٩٦
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 ١-٤الجدول  .........................................................................فئات األبقار والجاموس التمثيلية ١١
 ٢-٤الجدول  ......................................................................................فئات الضأن التمثيلية ١٢

 
١٦ 

بقار ملخص المعادالت المستخدمة في تقدیر إجمالي حصة الطاقة التي تحتاجها األ
 ........................................................................................والجاموس والضأن

 ٣-٤الجدول 

 ٤-٤الجدول  ........................................................... .........معامالت حساب صافي طاقة البقاء ١٧
 ٥-٤الجدول  ........................................................مقابلة لحالة تغذیة الحيوانمعامالت النشاط ال ١٧
 ٦-٤الجدول  .............................................الثوابت المستخدمة في حساب صافي طاقة نمو الضأن ١٨
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 ٨-٤الجدول  ..................................................الجاموس/معامالت تحول غاز الميثان في األبقار ٣٢
 ٩-٤الجدول  ...............................................................معامالت تحول غاز الميثان في الضأن ٣٢

 
٤٤ 

الخطوط التوجيهية قيم معامالت تحول غاز الميثان في نظم معالجة الروث المحددة في 
 .........................................................................................................للهيئة

 ١٠-٤الجدول 

 
٤٥ 

الخطوط التوجيهية م معالجة الروث الغير محددة في قيم معامالت تحول غاز الميثان في نظ
 .........................................................................................................للهيئة

 ١١-٤الجدول 

 
٥١ 

معامالت االنبعاث االفتراضية ألآسيد النيتروز الناتج عن نظم معالجة 
 ........................................................................................................الروث

 ١٢-٤الجدول 

 
٥٢ 

معامالت االنبعاث االفتراضية ألآسيد النيتروز الناتج عن نظم معالجة الروث غير المحددة 
 ...................................)..............أحكام فریق الخبراء(في الخطوط التوجيهية للهيئة 

 ١٣-٤الجدول 

 
٥٣ 

 )الدليل المرجعي(الخطوط التوجيهية للهيئة  في ٢٠-٤معامالت التعدیل االفتراضية للجدول 
 .........................................عند تقدیر معدالت إفراز النيتروجين في صغار الحيوانات

 ١٤-٤الجدول 

 
 

٥٥ 

فئات /فتراضية لجزء النيتروجين في غذاء الحيوان الذي تحتفظ به مختلف أنواعالقيم اال
جزء مدخول النيتروجين الذي یحتفظ به (الحيوانات 
 ).....................................................................................................الحيوان

 ١٥-٤الجدول 

 ١٦-٤الجدول  ................................................................رة لمخلفات المحاصيلإحصاءات مختا ٦٧
 

٧٠ 
أحدث معامالت االنبعاث االفتراضية لتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز المباشرة من التربة 

 ....................................................................................................الزراعية
 ١٧-٤الجدول 

 
٨٨ 

معامالت االنبعاث االفتراضية لتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة الناتجة عن النيتروجين المستخدم 
 .......................................................................................................................في الزراعة

 ١٨-٤الجدول 

 ١٩-٤الجدول  ....................................البيانات المطلوبة لتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز الغير مباشرة ٨٩
 
 

٩٧ 

 لقياس حجم انبعاثات غاز الميثان من النظم الهيئةالمعامالت االفتراضية المحددة من 
بدون إضافات (ظم إدارة المياه بالنسبة للحقول المغمورة بالمياه باستمرار األیكولوجية ون

 ).....................................................................................................عضویة

 ٢٠-٤الجدول 

 ٢١-٤الجدول  ....................................جدول التأثيرات الناتجة عن اإلضافات العضویة الغير متخمرة ٩٨
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١٠٠ 

معامل االنبعاث االفتراضي ومعامالت القياس االفتراضية ونطاقات انبعاثات غاز الميثان 
 ............................................................................................من حقول األرز

 ٢٢-٤الجدول 

 
١٠٣ 

 
 .........................................................دار الكتلة الحيویة المحروقة فوق األرضمق

 في      ١الجدول       
 ١-٤التذیيل 

 
١٠٤ 

 
 ..........................................آفاءة االحتراق وما یقابلها من معامل انبعاث غاز الميثان

 في      ٢الجدول       
 ١-٤التذیيل 

 
١٠٥ 

 
 ..........................امالت انبعاثات أآسيد النيتروز في مختلف نظم السافانا األیكولوجيةمع

 في      ٣الجدول       
 ١-٤التذیيل 

 



 ٤الفصل      الزراعة

 

 

 
 ٨-٣     دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها

 الزراعة ٤

  وصف النوع الحيواني ١-٤

  المسائل المنهجية١-١-٤

بطة بالحيوانات، یلزم الحصول     في آل طرق تقدیر انبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز الناجمة عن فئات المصادر المرت                   

ولكفالة االتساق في    .  على معلومات، مثل تعریفات الفئات الثانویة للحيوانات واألعداد السنویة وتقدیرات المدخول الغذائي                    

وهذا الوصف المنسق   .  لكل نوع من الحيوانات   "  وصف"استخدام هذه التعریفات في آل فئات المصادر، ینبغي إجراء عملية             

 : من شأنه أن یكفل االتساق في آل فئات المصادر التاليةللحيوانات

 عن التخمر الداخلي في الحيوانات المستأنسةالناتجة انبعاثات غاز الميثان  : ٢-٤القسم  •

 انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن معالجة روث الحيوانات: ٣-٤القسم  •

 الحيواناتانبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن معالجة روث : ٤-٤القسم  •

 انبعاثات غاز الميثان المباشرة من التربة الزراعية: ٧-٤القسم  •

 انبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة من النيتروجين المستخدم في الزراعة: ٨-٤القسم  •

  اختيار تفاصيل الوصف ١-١-١-٤

فئة من فئات المصادر وإجراء وصف على          تحدید الطریقة المالئمة لتقدیر االنبعاثات الناجمة عن آل              الممارسة السليمة من  

ویرجح تكرار الوصف الذي یتم إجراؤه في نهایة المطاف           .  أساس المتطلبات األآثر تفصيال المحددة لكل نوع من الحيوانات          

مرات متعددة تماشيا مع االحتياجات المطلوبة التي یتم تقييمها لكل واحدة من فئات المصادر أثناء عملية تقدیر مقدار                                         

 :وفيما یلي الخطوات المطلوب اتباعها"). شجرة قرارات لوصف النوع الحيواني "١-٤انظر الشكل (نبعاثات اال

وینبغي أن تدرج في أول األمر أنواع الحيوانات           .  تحدید األنواع التي تسهم في فئات مصادر االنبعاثات المتعددة             •

نواع في العادة األبقار والجاموس والضأن والماعز       وتشمل هذه األ  .  التي تسهم في فئات مصادر االنبعاثات المتعددة      

 .الحمير والدواجن/والخنازیر والخيول والجمال والبغال

وفيما یتعلق بفئات مصادر االنبعاثات الناتجة      .  مراجعة طریقة االنبعاثات في آل فئة من فئات المصادر ذات الصلة            •

تروز الناتجة عن معالجة الروث وآذلك في انبعاثات             عن التخمر الداخلي وفي انبعاثات غاز الميثان وأآسيد الني              

أآسيد النيتروز المباشرة وغير المباشرة تحدد طریقة تقدیر االنبعاثات الناجمة عن ذلك النوع المندرج تحت فئة                          

ومثال ذلك أنه ینبغي فحص آل من االنبعاثات الناتجة عن التخمر الداخلي في األبقار والجاموس                       .  تلك المصادر 

 في إجراء تقدیر لكل نوع من هذه          ٢ لتقييم ما إن آانت االنبعاثات آبيرة بما یكفي التباع طریقة المستوى                والضأن

وینبغي بالمثل فحص انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن معالجة روث األبقار والجاموس والخنازیر                              .  األنواع

 ویمكن استخدام تقدیرات الحصر القائمة           .٢والدواجن لتحدید ما إن آان من المالئم استخدام طریقة المستوى                       

 باتباع طریقة   تفإن لم یكن قد أجري حصر حتى ذلك التاریخ فينبغي حساب تقدیرات االنبعاثا               .  إلجراء هذا التقييم  

االختيار المنهجي  "انظر الفصل السابع المعنون     .   لتوفير التقدیرات األولية المطلوبة إلجراء هذا التقييم        ١المستوى  

 .للحصول على إرشادات بشأن المسائل العامة المتعلقة باالختيار المنهجي" لحسابوإعادة ا
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تحدد الخصائص األآثر تفصيال المطلوبة لدعم      .  تحدید الخصائص األآثر تفصيال المطلوبة لكل نوع من الحيوانات          •

حت آل واحدة من فئات     آل واحد من تقدیرات االنبعاثات الناتجة عن آل نوع استنادا إلى تقييمات آل نوع مندرج ت                

في آل فئات المصادر ذات الصلة إذا أجریت تقدیرات         "  األساسية"ویمكن في العادة استخدام الخصائص      .  المصادر

" معززة"وینبغي استخدام خصائص      .  ١للتخمر الداخلي ومعالجة الروث على السواء باستخدام طرق المستوى                 

 لتقدیر االنبعاثات الناتجة عن      ٢ حالة استخدام طریقة المستوى        لتقدیر االنبعاثات في آل المصادر ذات الصلة في          

 . التخمر الداخلي أو الروث

 شجرة قرارات لوصف النوع الحيواني ١-٤الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الناتج عن معالجة الروث وأآسيد النيتروز الناتج عن معالجة الروث وانبعاثات                 غاز الميثان الناتج عن التخمر الداخلي وغاز الميثان          :  تشمل هذه المصادر ما یلي      *  
 .أآسيد النيتروز المباشرة من التربة الزراعية وانبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة من النيتروجين المستخدم في الزراعة

 ال

 ١االطار 
 ٢اإلطار 

 عمن
 نعم

تحدد أنواع الحيوانات المشترآة في
 العدید من مصادر االنبعاثات

تستعرض طرق تقدیر االنبعاثات 
في آل واحدة من فئات المصادر 

 *ذات الصلة

 التفصيلية المطلوبة لكل نوع تحدد الخصائص
انظر الفصل السابع المعنون (من الحيوانات 

 ")االختيار المنهجي وإعادة الحساب"

 ُیسأل عما إن آانت تتوافر 
 بيانات لدعم المستوى التفصيلي

 المطلوب لتحدید خصائص آل نوع من 
 الحيوانات

 هل یمكن جمع بيانات
 لدعم المستوى التفصيلي المطلوب 

 لتحدید الخصائص؟

 عملية تحدید الخصائص إجراءیتم 
بى التفصيلي المطلووعلى المست

 

یخفض المستوى التفصيلي لعملية 
تحدید الخصائص إلى المستوى 
الذي یمكن دعمه بالبيانات المتاحة

دعمتجمع البيانات المطلوبة ل
 الخصائص

 ال
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 ١٠-٣     دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها

 تحدید الخصائص األساسية

أن تجمع البيانات التالية المتعلقة بخصائص الحيوانات لدعم تقدیرات         "  سيةاألسا"عند تحدید الخصائص      الممارسة السليمة من  

 :االنبعاثات

البد من إعداد قائمة آاملة بكل أعداد أنواع الحيوانات التي حددت لها معامالت انبعاثات افتراضية                  :  أنواع الحيوانات وفئاتها  

ماعز والجمال والخيول والبغال والحمير والخنازیر               مثل أبقار اللبن وأنواع الماشية األخرى والجاموس والضأن وال                       (

 بشأن القوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس                   ١٩٩٦الخطوط التوجيهية للهيئة المعدلة لعام              في   )  والدواجن
 . استخدام فئات أآثر تفصيال إن توافرت البيانات) بل ینبغي( ویمكن ١).الخطوط التوجيهية للهيئة (الحراري

ینبغي، إن أمكن، أن تقوم وآاالت حصر الغازات باستخدام بيانات أعداد النوع                       :   السنوي لرؤوس النوع الحيواني        العدد

ویمكن استخدام البيانات المأخوذة عن         .   الوطنية الرسمية أو عن المصادر الصناعية             تالحيواني المأخوذة عن اإلحصاءا      

وقد یزداد أو یتناقص حجم عدد رؤوس الحيوانات في مختلف فترات            .  نيةمنظمة األغذیة والزراعة إن لم تتوافر البيانات الوط       

ومن المهم إجراء توثيق آامل      .  السنة نتيجة المواليد الموسمية أو عمليات الذبح، مما یتطلب تعدیل أعداد الحيوانات وفقا لذلك                

 .الت على البيانات األصلية للحيواناتللطریقة المستخدمة في تقدیر أعداد الحيوانات، وبخاصة إذا آان مطلوبا إدخال تعدی

وتستخدم هذه البيانات في تقدیر معامل انبعاث الغازات         .  البد من معرفة البيانات المتعلقة بمتوسط إنتاج اللبن من أبقار اللبن            :  نإنتاج اللب 

بالبلدان، ولكن یمكن اسخدام البيانات     ویفضل االستعانة بمصادر البيانات الخاصة       .  ١الناتجة عن التخمر الداخلي باتباع طریقة المستوى         

 . المستمدة من منظمة األغذیة والزراعة

وینبغي تقدیر النسبة المئویة لحيوانات آل فئة في آل              .  قد تربى الحيوانات في بعض البلدان الكبيرة في مناطق متباینة المناخ                 :  المناخ

 ثالث مناطق مناخية من حيث المتوسط السنوي لدرجة          وجيهية للهيئة للخطوط الت  في الدليل المرجعي     ١-٤ویحدد الجدول   .  منطقة مناخية 

).  درجة مئویة  ٢٥>(والمناطق الدافئة   )   درجة مئویة  ٢٥-١٥(والمناطق المعتدلة   )   درجة مئویة  ١٥<  (المناطق الباردة   :  الحرارة، وهي 

 .ائط المناخ الخاصة بالبلدانویمكن إعداد البيانات المتعلقة بأعداد أنواع الحيوانات حسب المنطقة باستخدام خر

 "المعززة"تحدید الخصائص 

 :معلومات تفصيلية عما یلي" المعززة"توفر خصائص الحيوانات 

 تعریفات فئات الحيوانات الثانویة •

 أعداد رؤوس الحيوانات حسب الفئات الثانویة •

 تقدیرات المدخول الغذائي للحيوان العادي في آل فئة ثانویة •

وبتقسيم الحيوانات إلى هذه الفئات الثانویة یمكن           .   الثانویة من الحيوانات إلیجاد مجموعات ثانویة متجانسة منها              وینبغي تحدید الفئات   

 .إبراز التفاوت في هيكل عمر الحيوانات وأدائها ضمن العدد اإلجمالي للحيوانات في بلدان محددة

في تقدیر االنبعاثات الناجمة عن التخمر الداخلي         "  المعززة"ائص  وتستخدم تقدیرات المدخول الغذائي التي یتم إعدادها من خالل الخص            

وإضافة إلى ذلك، ینبغي استخدم نفس تقدیرات المدخول الغذائي لمواءمة تقدیرات الروث ومعدالت                       .  في األبقار والجاموس والضأن     

                                                 

.  لإلشارة إلى األبقار التي أنجبت مرة واحدة على األقل وتستخدم في إدرار اللبن                     الخطوط التوجيهية للهيئة   في  "  ماشية اللبن "یستعمل مصطلح     ١
مثل (ة األخرى    لتفادي إمكانية الخلط بينه وبين أنواع الماشي         "  أبقار اللبن "قد تغير إلى     "  ماشية اللبن    "فإن مصطلح      الممارسة السليمة وألغراض  

 . التي تندرج تحت الفئات المحددة األخرىرلإلشارة إلى األبقا" األبقار األخرى"ویستخدم مصطلح . المرتبطة بصناعة األلبان) عجول األلبان البدیلة
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عن معالجة الروث وانبعاثات أآسيد النيتروز          إفراز النيتروجين المستخدمة في تقدیر انبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز الناجمة                      

 . المباشرة وغير المباشرة

 تقليل فئات األبقار والجاموس إلى الحد األدنى بتصنيفها إلى ثالث فئات ثانویة                      الممارسة السليمة من  :  تحدید فئات الحيوانات الثانویة     

 :رئيسية لكل نوع

 . المدرة للبن واألبقار الشابةأبقار اللبن الناضجة واألبقار الناضجة غير: األبقار •

 .والجاموس الناضج غير المدر للبن والجاموس الشاب) اإلناث فقط(جاموس اللبن الناضج : الجاموس •

وتبعا للمستوى التفصيلي في تنفيذ طریقة تقدیر االنبعاثات، یمكن التوسع في تصنيف هذه الفئات الرئيسية إلى فئات ثانویة استنادا إلى                              

 .  فئات األبقار والجاموس الثانویة األوسع انتشارا١-٤ویبين الجدول . ات أو غذائهاخصائص الحيوان

ویمكن .  ٢-٤وفيما یتعلق بالضأن، یمكن تصنيف القطيع الوطني إلى فئات تبعا لنوع الحيوان وطریقة تربيته آما هو مبين في الجدول                             

نيف األبقار والجاموس للتوسع في تصنيف الضأن بهدف إیجاد فئات                 استخدام فئات ثانویة مشابهة للفئات الثانویة المستخدمة في تص               

 .ثانویة تتسم بخصائص متجانسة نسبيا

، یفضل تصنيف مجموعة الخنازیر     ٢وعند االنتهاء من تقدیر غاز الميثان المنبعث من عمليات معالجة الروث باستخدام طریقة المستوى                

 إلى الوالدة     رویمكن التوسع في تصنيف إناث الخنازی          .  ذآور الخنازیر والخنازیر النامية      إناث الخنازیر و    :  إلى الفئات الثانویة التالية      

على أنه ینبغي مالحظة أن هذا التقسيم ال یلزم إال           .  والحامل، ویمكن تقسيم الخنازیر التي في مرحلة النمو إلى الرضيعة والنامية والبالغة             

 .فئات هذه الحيوانات/الجة الروث بحسب أنواعفي حال توافر بيانات تفصيلية عن استخدام نظام مع

. وقد یكون من المفيد في البلدان الكبيرة أو البلدان المعروفة بفروق إقليمية مميزة أن تعين المناطق ثم تحدد الفئات داخل هذه المناطق                                 

 . وتعرف التقسيمات الفرعية اإلقليمية في العادة بأنها تمثل الفروق في نظم التغذیة والغذاء

 ١-٤الجدول 
 فئات األبقار والجاموس التمثيلية

 
 الفئات الرئيسية الفئات الثانویة

أنواع أبقار أو جاموس اللبن العالية اإلدرار والتي                       •
أنجبت مرة واحدة على األقل وتستخدم أساسا إلنتاج                 

 .اللبن
أنواع أبقار أو جاموس اللبن المنخفضة اإلدرار والتي             •

 وتستخدم أساسا إلنتاج       أنجبت مرة واحدة على األقل         
 . اللبن

 أنواع أبقار أو جاموس اللبن الناضجة

 :اإلناث
 .األبقار المستخدمة أساسا إلنتاج اللحم •
اللبن :  األبقار المستخدمة في اإلنتاج ألآثر من غرض           •

 .واللحم وجر األثقال
 :الذآور
 الثيران المستخدمة أساسا ألغراض توليد السالالت •
 ا لجر األثقالالعجول المستخدمة أساس •
 العجول المستخدمة أساسا في إنتاج اللحم •

 أنواع األبقار أو الجاموس األخرى الناضجة وغير المدرة للبن

 العجول التي لم تفطم •
 البقر أو الجاموس النامي •
البقر أو الجاموس الذي یرعى في معالف األبقار على              •

 األعالف الغنية بالحبوب

 العجول أو الجاموس الشابة

 .الخطوط التوجيهية للهيئة من الدليل المرجعي في ٧-٤الجدول : رالمصد

 



 ٤الفصل      الزراعة
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 ٢-٤الجدول 
 فئات الضأن التمثيلية

 
 الفئات الرئيسية الفئات الثانویة

نعاج السالالت التي تستخدم في المقام األول إلنتاج اللحم أو             •
 الصوف أو آليهما

حليب نعاج الحليب التي تستخدم أساسا في اإلنتاج التجاري لل •

 النعاج الناضجة

 )سنة واحدة> (الضأن األخرى الناضجة  ال یوصى بإجراء تصنيفات ثانویة أخرى •
 الذآور غير المخصية •
 الذآور المخصية •
 اإلناث •

 الضأن الشابة

 ).١٩٩٩(السي وأوليات : المصدر

 

ت على أساس عدد الرؤوس في السنة         ینبغي تقدیر متوسط الحجم السنوي للحيوانا      :  الحيوانات بحسب فئات المصادر الثانویة     

وبغض النظر عن طول المدة المختارة فمن المهم آفالة             .  على الرغم من أنه قد تستخدم في بعض األحيان مدة تقل عن عام                  

وُتشجَّع وآاالت حصر الغازات قدر المستطاع على االعتماد على         .  االتساق الزمني بين بيانات األنشطة وبين معامل االنبعاث       

تها المستمدة من اإلحصاءات الوطنية الرسمية أو من المصادر الصناعية ویمكن استخدام بيانات منظمة األغذیة                                        بيانا

وقد تزداد أو تقل أعداد الحيوانات نتيجة حاالت الوالدة أو الذبح الموسمية في مختلف أوقات السنة، مما               .  والزراعة عند اللزوم  

 ومن المهم إجراء توثيق آامل للطریقة المتبعة في تقدیر متوسط األعداد السنویة،                   .یتطلب تعدیل أعداد الحيوانات وفقا لذلك       

 .وبخاصة إن تطلب األمر تعدیل البيانات األصلية

یقدر المدخول الغذائي للحيوان التمثيلي في آل فئة ثانویة لدعم تقدیرات االنبعاثات التي یتم                             :  تقدیرات المدخول الغذائي    

أو المادة  )  یوم مثال /ميغا جول (ویقاس في العادة المدخول الغذائي على أساس الطاقة            .  ٢ المستوى   إجراؤها باستخدام طریقة  

انظر القسم  ( المتبعة في تقدیر االنبعاثات الناجمة عن التخمر الداخلي          ٢ودعما لطریقة المستوى    ).  یوم/مثل آيلو غرام  (الجافة  

. يلية للبيانات وللمعادالت المطلوبة لتقدیر المدخول الغذائي                  تشمل متطلبات تفص         الخطوط التوجيهية للهيئة      فإن    )  ٢-٤

 بآخر التحدیثات بشأن األبقار والجاموس حتى تكون        الخطوط التوجيهية للهيئة  الواردة أدناه تكمل      الممارسة السليمة   وإرشادات

إلى ذلك فإنها تعرض       وإضافة   .  فئات الحيوانات وظروف تربيتها      /المعادالت أآثر انطباقا على نطاق أعرض من أنواع                

 المتبعة مع الضأن مع التسليم بأن الضأن في بعض البلدان یمثل مصدرا مهما                        ٢خصائص معززة لدعم طریقة المستوى          

ویتناول .  ویمكن تقدیر المدخول الغذائي عند األنواع األخرى باستخدام طرق مشابهة خاصة بالبلد تالئم آل نوع                   .  لالنبعاثات

. لقسم متطلبات البيانات والمعادالت المستخدمة في تقدیر المدخول الغذائي لألبقار والجاموس والضأن            الجزء المتبقي من هذا ا    

 :في آل تقدیرات المدخول الغذائي أن  الممارسة السليمةومن 

 .تجمع البيانات لوصف أداء الحيوان العادي في آل فئة ثانویة •
 . بأداء الحيوان في آل فئة ثانویةیقدر المدخول الغذائي استنادا إلى البيانات المتعلقة •

وینبغي في بعض الحاالت تطبيق المعادالت بشكل موسمي وذلك مثال في الظروف التي یزداد فيها وزن الحيوانات في أحد                          

 . المواسم ویقل وزنها في موسم آخر

 :ل الغذائي للفئة الثانویةویلزم الحصول على البيانات التالية بشأن أداء الحيوانات في آل فئة ثانویة لتقدیر المدخو



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 يقن في تقدیراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم الت                                        ١٣-٤ 

ینبغي جمع البيانات المتعلقة بوزن الحيوانات الحية في آل فئة ثانویة وینبغي أن تستند البيانات                :  مالوزن بالكيلو غرا   •

ونظرا لعدم إمكانية إجراء تعداد آامل ألوزان الحيوانات الحية فينبغي                .  إلى قياسات الوزن على الحيوانات الحية        

وینبغي التحقق من أوزان    .  البيانات من البحوث أو تقييمات الخبراء أو قواعد البيانات اإلحصائية         الحصول على هذه    

ومقارنة البيانات المتعلقة بأوزان الحيوانات الحية مع            .  الحيوانات الحية لكفالة تمثيلها للظروف الخاصة بكل بلد             

ت بيانات أوزان الحيوانات الحية تمثل الظروف              بيانات الحيوانات المذبوحة یعد اختبارا مفيدا لتقييم ما إن آان                    

. على أنه ینبغي عدم استعمال بيانات أوزان الحيوانات المذبوحة بدال من بيانات الحيوانات الحية                  .  الخاصة بكل بلد  

وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي مالحظة تفاوت العالقة بين وزن الحيوانات الحية ووزن الحيوانات المذبوحة فيما بين                       

وفيما یتعلق باألبقار والجاموس والضأن الناضجة، یلزم تحدید المتوسط السنوي لوزن الحيوانات في آل فئة               .  دانالبل

وفيما یتعلق بالضأن الشاب، یلزم تحدید الوزن عند مولده وفطامه وفي السنة األولى من           ).  مثل أبقار اللحم الناضجة   (

 . عمره وعند ذبحه إذا تم ذلك قبل أن یبلغ السنة

 تجمع بشكل عام البيانات المتعلقة       ):لألبقار والجاموس (یوم  /الوزن في اليوم ، آيلو غرام      )أو نقصان (توسط زیادة   م •

ویفترض عموما عدم حدوث زیادة أو نقص صاف         .  بمتوسط زیادة الوزن في حيوانات المعالف والحيوانات النامية         

ع البيانات المتعلقة بزیادة أو نقص وزن الحيوانات         على أن تجمي  .  في وزن الحيوانات الناضجة على مدى سنة آاملة        

وتفقد الحيوانات  .  الناضجة قد یكون مناسبا للبلدان التي تشهد مواسم مطيرة ومواسم جافة أو درجات حرارة متطرفة               

وفي هذه  .  الناضجة وزنا أثناء موسم الجفاف ویزداد وزنها في درجات الحرارة المتطرفة أثناء المواسم المطيرة                      

 .روف، یقدر المدخول الغذائي أثناء الموسمين الجاف والمطير والحار والبارد آل على حدةالظ

 ووزن الحيوانات الناضجة هو الوزن المحتمل لجسم           ):لألبقار والجاموس (بالكيلو غرام      الناضجةوزن الحيوانات     •

ویتفاوت ).  ١٩٩٦مي للبحوث،   المجلس القو ( في المائة     ٢٨الحيوان البالغ إذا وصلت نسبة الدهون في الجسم إلى              

أو "  الوزن المرجعي "وقد یتماثل وزن جسم الحيوان الناضجة مع قيم          .  وزن الحيوانات الناضجة فيما بين السالالت      

وتتوافر في العادة تقدیرات وزن الحيوانات         .  آما هو مستخدم في بعض البلدان        "  الوزن النهائي للجسم المنكمش     "

 . ينالناضجة من المتخصصين والمنتج

 .ال بد من تحدید متوسط عدد ساعات عمل حيوانات الجر في اليوم: متوسط عدد ساعات العمل في اليوم •

البد من توخي الدقة الشدیدة في تحدید حالة التغذیة التي تمثل الفئة الثانویة للحيوان باستخدام التعریفات   :  حالة التغذیة  •

وقد تكون هذه      .  هذه التعریفات فينبغي وصف الحالة بالتفصيل            وإذا آانت حالة التغذیة تقع بين                .  المبينة أدناه  

المعلومات التفصيلية مطلوبة عند حساب االنبعاثات الناجمة عن التخمر الداخلي حيث قد یلزم استكمال حالة التغذیة                  

 :وفيما یلي حاالت التغذیة الخاصة باألبقار والجاموس. لتعيين أنسب المعامالت

أي تربط بحبل أو تحبس في ُخم أو          (بس الحيوانات في مساحة صغيرة         تح -المعالف أو الحظائر  

 .مما یقلل آثيرا من الطاقة المبذولة للحصول على الغذاء) حظيرة

’١’ 

 تحبس الحيوانات في مساحات تحتوي على ما یكفي من الكأل، وهو ما یتطلب بذل قدر                 -المراعي

 . متواضع من الطاقة للحصول على الغذاء

’٢’ 



 ٤الفصل      الزراعة

 

 

 
 ١٤-٣     دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها

 ترعى الحيوانات في مراع مفتوحة أو في أراضي جبلية وتبذل قدرا آبيرا من               -ي الواسعة المراع

 .الطاقة للحصول على الغذاء

’٣’ 

 :وفيما یلي حاالت التغذیة الخاصة بالضأن

 ’١’ ). یوما٥٠( تحبس الحيوانات أثناء مدة الثالثة أشهر األخيرة من الحمل -الحظائر

 متر یوميا وال تبذل إال قليال من          ١٠٠٠وانات لمسافات تصل إلى       تسير الحي  -المراعي المستویة 

 .الطاقة للحصول على الغذاء

’٢’ 

 متر یوميا وتبذل قدرا آبيرا من             ٥٠٠٠ تسير الحيوانات لمسافة تصل إلى             -المراعي الجبلية  

 الطاقة للحصول على الغذاء

’٣’ 

 ’٤’ .ئر لتسمينها تحبس الحيوانات في حظا-حمالن التسمين المحبوسة في حظائر

 

تتعلق هذه البيانات بنعاج اللبن وأبقار وجاموس األلبان وغيرها من أنواع األبقار              :  متوسط إنتاج اللبن یوميا    •

وینبغي حساب متوسط اإلنتاج اليومي بتقسيم مجموع اإلنتاج              .  أو الجاموس األخرى التي ترضع عجولها         

تاج اليومي جنبا إلى جنب مع أیام إدرار اللبن سنویا أو               أو یتم اإلبالغ عنه آمتوسط لإلن        ٣٦٥السنوي على   

في حالة استخدام بيانات     :  ملحوظة.  (یقدر باستخدام اإلنتاج الموسمي مقسوما على عدد األیام في آل موسم              

 ). اإلنتاج الموسمي فالبد من تحدید معامل االنبعاث في تلك المدة الموسمية

حدید متوسط محتوى الدهون في اللبن الذي تنتجه آل أنواع األبقار                یلزم ت :  النسبة المئویة لمحتوى الدهون     •

 .والجاموس المدرة للبن

ال تجمع هذه البيانات إال في حالة األبقار والجاموس والضأن                   :  النسبة المئویة لإلناث التي تلد في السنة             •

 .الناضجة

ویعبر . ضالت بقابلية انهضام العلف   تعرف نسبة الطاقة في العلف الذي ال یفرز في الف         :  قابلية انهضام العلف   •

 و  ٥٠وتتراوح نطاقات قابلية انهضام العلف الشائعة بين          .  في العادة عن قابلية انهضام العلف آنسبة مئویة         

 للمراعي الجيدة والكأل الجيد        ٧٥ و ٦٠ في المائة لنواتج المحاصيل الثانویة والمراعي؛ وتتراوح بين                 ٦٠

 للنظم الغذائية القائمة على        ٨٥ و ٧٥على الكأل والمستكملة بالحبوب؛ وبين          الحفظ والنظم الغذائية القائمة        

وینبغي أن تستند قابلية االنهضام إلى القيم المقيسة ألنواع                  .  الحبوب التي تقدم للحيوانات داخل المعالف           

عداد الكامل  ولئن آان الت  .  العلف أو الكأل السائدة التي یجري استهالآها بالنظر إلى أوجه التفاوت الموسمية               

لقابلية االنهضام یعتبر غير واقعي فينبغي آحد أدنى االطالع على بيانات قابلية االنهضام المستمدة من                              

وعند إعداد البيانات المتعلقة بقابلية االنهضام ینبغي أیضا تسجيل البيانات المقترنة                         .  الدراسات البحثية  

لتنظيف المتعادلة وألياف التنظيف الحمضية           بخصائص العلف، إن وجدت، مثل القيم المقيسة أللياف ا                     

ألياف التنظيف المتعادلة والحمضية من سمات العلف المقيسة معمليا والتي تستخدم في                 وتعتبر  .  والبروتين الخام 



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 يقن في تقدیراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم الت                                        ١٥-٤ 

ویمكن استخدام البيانات المتعلقة بترآيز البروتين الخام في العلف لتقدیر                  .  تبيان القيمة التغذویة لعلف المجترات       

 .لنيتروجينإفراز ا

یلزم معرفة مقدار الصوف المنتج        :  )سنة/آيلو غرام (المتوسط السنوي إلنتاج الصوف من آل رأس من الضأن                   •

 .لتقدیر مقدار الطاقة المستهلكة في إنتاج الصوف) بعد تجفيفه ولكن قبل تنظيفه(بالكيلو غرامات 

ناعية والبحوث وإحصاءات منظمة األغذیة            وینبغي البدء آخطوة أولى في بحث اإلحصاءات الوطنية والمصادر الص                         

. وإن لم تتوافر بيانات منشورة من هذه المصادر فيمكن إجراء مقابالت مع آبار خبراء الصناعة واألآادیميين                           .  والزراعة

ویمكن الحصول  .   من الفصل السادس آيفية طلب الحصول على أحكام الخبراء بشأن نطاقات عدم التيقن                ٥-٢-٦ویبين القسم   

المعلومات المطلوبة لوصف النوع الحيواني باستخدام بروتوآوالت مشابهة لتلك البروتوآوالت المتبعة في طلب                               على   

 . الحصول على أحكام الخبراء إن لم تتوافر بيانات وإحصاءات منشورة

التي یحتاجها  )  یوم/جولميغا  (وتستخدم البيانات المتعلقة بأداء الحيوانات لتقدیر مدخول الطاقة اإلجمالي وهو مقدار الطاقة                   

وآاالت حصر الغازات التي لدیها        أن تقوم      الممارسة السليمة ومن  .  الحيوان ألداء أنشطة، مثل النمو وإدرار اللبن والحمل            

أساليب موثقة ومعترف بها باستخدام الطرق المناسبة لكل بلد على حدة لتقدیر مدخول الطاقة اإلجمالي استنادا إلى البيانات                           

. ٣-٤وینبغي أن تدرج في تقدیر مدخول الطاقة اإلجمالي آل وظائف االستقالب الواردة في الجدول               .  بأداء الحيوانات المتعلقة  

وآما یتضح من الجدول، تستخدم معادالت منفصلة لتقدیر صافي احتياجات الضأن من الطاقة بالمقارنة مع األبقار                                             

 :ول الطاقة اإلجماليوفيما یلي المعادالت المستخدمة في حساب مدخ. والجاموس

صافي طاقة البقاء هو صافي الطاقة المطلوبة للبقاء على قيد الحياة، وهو مقدار الطاقة المطلوبة للحفاظ على توازن                         :  البقاء

 ).١٩٨٨جيرجن، (الحيوان عندما ال تكتسب أو تفقد أنسجة الجسم 

 ١-٤المعادلة 
 صافي طاقة البقاء

NEm = Cfi • (Weight)0.75 

 :حيث

NEm =  یوم/ميغا جول(صافي الطاقة التي یحتاجها الحيوان للبقاء على قيد الحياة( 

Cfi =  معامالت حساب صافي طاقة البقاء (٤-٤معامل متفاوت فيما بين فئات الحيوانات آما هو مبين في الجدول( 

Weight = وزن الحيوان الحي بالكيلو غرام 

. طلوبة للنشاط، وهو الطاقة التي تحتاجها الحيوانات للحصول على الغذاء             صافي طاقة النشاط هو صافي الطاقة الم         :  النشاط

وأما اآلن فيطلق عليها اسم صافي طاقة           ."  صافي طاقة الغذاء   " تطلق عليها من قبل اسم           الخطوط التوجيهية للهيئة   وآانت  

 إلى حالة التغذیة وليس إلى سمات         النشاط ألنها تشير إلى مقدار الطاقة التي یبذلها الحيوان للحصول على غذائه وهي تستند                   

 فإن المعادلة المستخدمة في تقدیر صافي طاقة نشاط األبقار والجاموس تختلف عن                         ٣-٤وآما یبين الجدول       .  الغذاء ذاته  

 .المعادلة المستخدمة في تقدیر صافي طاقة نشاط الضأن
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 ١٦-٣     دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها

 )أ(٢-٤المعادلة 
 )في األبقار والجاموس(صافي طاقة النشاط 

NEa = Ca • NEm 

 :حيث

NEa =  یوم/ميغا جول(صافي الطاقة المطلوبة لنشاط الحيوان( 

Ca =  معامالت النشاط" المعنون ٥-٤الجدول (المعامل المقابل لحالة تغذیة الحيوان(" 

NEm =  یوم/ميغا جول) (١-٤المعادلة (صافي الطاقة التي یحتاجها الحيوان للبقاء على قيد الحياة( 

 )ب (٢-٤المعادلة 
 )في الضأن(طاقة النشاط صافي 

NEa = Ca • (weight) 

 :حيث

NEa =  یوم/ميغا جول(صافي الطاقة المطلوبة لنشاط الحيوان( 

Ca =  ٥-٤الجدول (المعامل المقابل لحالة تغذیة الحيوان( 

weight = وزن الحيوان الحي بالكيلو غرام 

.  حالة التغذیة ألي حيوان تمثيلي آما جاء من قبل              یقابل  Caفإن المعامل    )  ب(٢-٤و)  أ(٢-٤وفيما یتعلق بالمعادلتين     

وإذا آانت حالة التغذیة تقع بين التعریفات الواردة أو إذا آانت ال تحدث إال في                     .  Ca قيم المعامل     ٥-٤ویبين الجدول    

 . جزء من السنة فالبد من ترجيح طاقة النشاط وفقا لذلك

 ٣-٤الجدول 

 ول الطاقة اإلجمالي التي تحتاجها األبقار والجاموس والضأنملخص المعادالت المستخدمة في تقدیر مدخ

المعادالت المستخدمة في حالة األبقار  المعادالت المستخدمة في حالة الضأن
 والجاموس

تقدیرات وظائف االستقالب والتقدیرات 
 األخرى

 )صافي طاقة البقاء(البقاء  ١-٤المعادلة  ١-٤المعادلة 

 )صافي طاقة النشاط(النشاط  )أ(٢-٤ المعادلة )ب(٢-٤المعادلة 

 )صافي طاقة النمو(النمو  )أ(٣-٤المعادلة  )ب(٣-٤المعادلة 

 )صافي الطاقة المحشودة(فقدان الوزن  )ب(٤-٤و) أ(٤-٤المعادلتان  ال یوجد

 )صافي طاقة إدرار اللبن(إدرار اللبن  )أ(٥-٤المعادلة  )ج(٥-٤و) ب(٥-٤المعادلتان 

 )طاقة قدرة جر األثقال(قوة جر األثقال  ٦-٤ة المعادل ال یوجد

)صافي طاقة إنتاج الصوف(إنتاج الصوف  ال یوجد ٧-٤المعادلة 

 )*صافي طاقة الحمل(الحمل  ٨-٤المعادلة  ٨-٤المعادلة 

 }الطاقة القابلة للهضم/صافي طاقة البقاء{ ٩-٤المعادلة  ٩-٤المعادلة 

 }الطاقة القابلة للهضم/ طاقة النموصافي { ١٠-٤المعادلة  ١٠-٤المعادلة 

 إجمالي الطاقة ١١-٤المعادلة  ١١-٤المعادلة 

(والضأن إلى مجلس بحوث الزراعة واألغذیــــــــــة        )  ١٩٩٦(تستند المعادالت المتعلقة باألبقار إلى المجلس القومي للبحوث          :  المصدر
١٩٩٣.( 

 .ال ینطبق ذلك إال على نسبة اإلناث التي تنجب* 



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 يقن في تقدیراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم الت                                        ١٧-٤ 

 

 
 ٤-٤الجدول 

 مدخول الطاقة اإلجماليمعامالت حساب 
 فئة الحيوانات مدخول الطاقة اإلجماليمعامل حساب  تعليقات

 غير المدرة للبن/الجاموس/األبقار ٠٫٣٢٢ 
بنسبة )  ١٩٨٩(یسمح المعهد القومي للبحوث          

 أعلى لصافي طاقة البقاء في حالة إدرار اللبن
 لبنالمدرة ل/الجاموس/األبقار ٠٫٣٣٥

 )الحمل حتى عمر سنة(الضأن  ٠٫٢٣٦  في المائة أعلى في الذآور غير المخصية١٥
 )أآبر من سنة(الضأن  ٠٫٢١٧  في المائة أعلى في الذآور غير المخصية١٥

 ).١٩٩٣(ومجلس بحوث الزراعة واألغذیة ) ١٩٨٤(المجلس القومي للبحوث : المصدر

 

 ٥-٤الجدول 
 معامالت النشاط المقابلة

 حالة تغذیة الحيوانات  ل
 المعامل المقابل

  لحالة تغذیة الحيوان
 الحالة التعریف

 الجاموس/األبقار

يوانات في مساحة صغيرة            صفر يد الح يد في خم أو حظيرة   (تق ربط أو تق مما ) أي ت
ة          بذل أي طاق يوانات أو ال ت تهلكها الح ي تس ة الت ن الطاق دا م را ج ل آثي یقل

 .للحصول على الغذاء

 لفالمعا

ا الكأل مما یجعلها ال تبذل إال قليال من                     ٠٫١٧ ر به يوانات في مساحات یتواف يد الح تق
 .الطاقة للحصول على الغذاء

 المراعي

ترعى الحيوانات في المراعي المفتوحة أو التضاریس الجبلية وتستهلك مقدارا  ٠٫٣٦
 .آبيرا من الطاقة للحصول على الغذاء

 المراعي الكبيرة

 الضأن

 نعاج الحظائر ). یوما٥٠(تحبس الحيوانات أثناء مدة الثالثة أشهر األخيرة من الحمل  ٠٫٠٠٩٠
ى            ٠٫٠١٠٧ افات تصل إل يوانات لمس يا وال تبذل إال قليال من          ١٠٠٠تسير الح ر یوم  مت

 .الطاقة للحصول على الغذاء
 المراعي المستویة

افة تصل إلى           ٠٫٠٢٤ يوانات لمس تهلك قدرا آبيرا من     متر یوميا وتس   ٥٠٠٠تسير الح
 الطاقة للحصول على الغذاء

 المراعي الجبلية

 حمالن التسمين في الحظائر  تحبس الحيوانات في حظائر لتسمينها-حمالن التسمين المحبوسة في حظائر ٠٫٠٠٦٧
  الخطوط التوجيهية للهيئة: المصدر

 

وتختلف معادلة صافي طاقة النمو الجاریة المستندة إلى المجلس              ).  زنأي زیادة الو   (صافي طاقة النمو هو الطاقة المطلوبة للنمو             :  النمو

والفرق الرئيسي  .  الخطوط التوجيهية للهيئة  عن معادلة صافي طاقة النمو الواردة في           )  ١٩٩٦المجلس القومي للبحوث،     (القومي للبحوث   

تشمل معامل قياس وزن    ))  أ(٣-٤المبينة في المعادلة    (جاموس  بين المعادلتين هو أن المعادلة الجاریة المتعلقة بصافي طاقة نمو األبقار وال              

عند وصف إحدى فئات الحيوانات التي یحدث فيها        )  ب(٣-٤وإنما تطبق مباشرة المعادلة     )  أ(٣-٤وال تستعمل المعادلة    .  الحيوانات الناضجة 

 ).ب (٣-٤اقة نمو الضأن باستخدام المعادلة ویقدر صافي ط). مثل األبقار أثناء موسم الجفاف(فقدان صاف في الوزن لمدة زمنية ما 

 )أ (٣-٤المعادلة 
 )في األبقار والجاموس(صافي طاقة النمو 

NEg = 4.18 • {0.0635 • [0.891 • (BW • 0.96) • (478/(C • MW))] 0.75 • (WG • 0.92) 1.097} 

 :حيث

NEg =  یوم/ميغا جول(صافي الطاقة المطلوبة للنمو( 



 ٤الفصل      الزراعة

 

 

 
 ١٨-٣     دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها

BW  =آيلو غرام(ن الحي وزن جسم الحيوا( 

C  = ١٩٩٦المجلس القومي للبحوث، ( للثيران ١٫٢ للذآور المخصية و١ لإلناث و٠٫٨معامل قيمته( 

MW =  آيلو غرام(وزن الجسم التام النمو للحيوان البالغ( 

WG  = یوم/آيلو غرام(الزیادة اليومية في الوزن( 

 )ب(٣-٤المعادلة 
 )الضأن(صافي طاقة النمو 

NEg = {WGlamb • [a + 0.5b (BWi + BWf)]} / (365 days/year) 

 :حيث

NEg =  یوم/ميغا جول(صافي الطاقة المطلوبة للنمو( 

WGlamb =  الزیادة المقابلة في الوزن(BWi + BWf)بالكيلو غرام  

BWi = وزن الجسم عند الفطام بالكيلو غرام 

BWf  =               إذا تمت عملية الذبح قبل سنة واحدة من           )  ان الحي وزن الحيو (وزن الجسم في السنة األولى أو عند الذبح

 العمر بالكيلو غرام

ویعتبر وقت الفطام هو    .  ویالحظ أن الحمالن تفطم خالل أسبوعين حيث یستكمل غذاؤها المكون من اللبن بالمرعى أو العلف                

 . الوقت الذي تعتمد فيه الحمالن على اللبن للحصول على نصف احتياجاتها من الطاقة

 المعنون   ٦-٤فئة الحيوان وهما مبينان في الجدول             / معادلة صافي طاقة النمو للضأن ثابتين متفاوتين بحسب نوع                  وتشمل

 ":الثوابت المستخدمة في حساب صافي طاقة نمو الضأن"

 ٦-٤الجدول 
 الثوابت المستخدمة في حساب صافي طاقة نمو الضأن

 فئة الحيوان/نوع أ ب
 الذآور غير المخصية ٢٫٥ ٠٫٣٥
 الذآور المخصية ٤٫٤ ٠٫٣٢
 اإلناث ٢٫١ ٠٫٤٥

 ).١٩٩٣(مجلس بحوث الزراعة واألغذیة : المصدر

 

عندما یفقد الحيوان وزنا فإن صافي الطاقة المحشودة یمثل الطاقة في الوزن المفقود                     :  فقدان الوزن في األبقار والجاموس      

 یالحظ في العادة فقدان الوزن عند إجراء الحصر ألن البيانات                 وال.  التي یمكن أن یستخدمها الحيوان للبقاء على قيد الحياة             

تجمع عموما لوصف التغير في الوزن على مدى سنة وال یوجد تغير صاف في وزن األبقار والجاموس من سنة إلى السنة                              

ومثال ذلك أن   .  ء آخر على أن الحيوانات تفقد الوزن في بعض األحيان أثناء جزء من السنة ویزداد وزنها أثناء جز                .  التي تليها 

وإضافة إلى ذلك فإن األبقار التي    .  الحيوانات في بعض البلدان تفقد وزنها أثناء موسم الجفاف ویزداد وزنها أثناء موسم المطر             

یرتفع معدل إدرارها للبن تفقد الوزن في العادة في مرحلة مبكرة من إدرار اللبن حيث تستخدم خالیا الجسم للتزوید بالطاقة                            

 . وتحدث هذه الزیادة في الوزن عادة في أواخر السنة. مة إلنتاج اللبنالالز



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 يقن في تقدیراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم الت                                        ١٩-٤ 

لتقدیر صافي الطاقة المحشودة في أبقار اللبن العالية اإلدرار وفي أنواع األبقار                      )  ب  (٤-٤و)  أ(٤-٤وتستخدم المعادلتان     

دخول الغذائي في أجزاء السنة التي          والتستخدم هاتان المعادلتان في العادة إال عندما یجري تقدیر الم                .  والجاموس األخرى 

 .یالحظ أثناءها حدوث فقدان في الوزن

ولذلك .   ميغا جول من صافي الطاقة یحشد لكل آيلو غرام من الوزن المفقود               ١٩٫٧وفيما یتعلق بأبقار اللبن الحالبة فإن نحو          

 ):١٩٨٩المجلس القومي للبحوث، (یحسب صافي الطاقة المحشودة على النحو التالي 

 )أ(٤-٤معادلة ال
 )في أبقار اللبن الحالبة(صافي الطاقة الناجمة عن فقد الوزن 

NEmobilised = 19.7 • Weight Loss  

 :حيث

NEmobilised =  یوم/ميغا جول) (المحشودة(صافي الطاقة الناجمة عن فقدان الوزن( 

Weight Loss =  یوم/آيلو غرام(المفقود من وزن الحيوان في اليوم( 

 .حتى یكون صافي الطاقة المحشودة رقما سالبا) أ(٤-٤أن فقدان الوزن یعتبر آمية سالبة في المعادلة  ویالحظ 

) ١:  (وفيما یتعلق بأنواع األبقار والجاموس األخرى فإن مقدار الطاقة المحشودة من خالل فقدان الوزن یحسب عن طریق                         

آزیادة یومية في الوزن لحساب صافي طاقة         )  أ(٣-٤لمعادلة  آعدد موجب في ا    )  یوم/آيلو غرام (إدخال مقدار الوزن المفقود      

المجلس القومي  ( مضروبة في قيمة صافي طاقة النمو         ٠٫٨حساب صافي الطاقة المحشودة آقيمة سالبة مقدارها         )  ٢(النمو و   

 ).١٩٩٦للبحوث، 

 )ب(٤-٤المعادلة 
 )في الجاموس والماشية األخرى(صافي الطاقة الناجمة عن فقدان الوزن 

NEmobilised = NEg • (−0.8) 

 :حيث

NEmobilise =  یوم/ميغا جول) (المحشودة(صافي الطاقة الناتجة عن فقدان الوزن( 

 NEg =  یوم/ميغا جول(صافي الطاقة المطلوبة للنمو( 

 .تكون أیضا سالبة) ب(٤-٤ونتيجة المعادلة 

ویعبر عن صافي طاقة اإلدرار في األبقار              .   اللبن  صافي طاقة اإلدرار هو صافي الطاقة المطلوبة إلدرار               :  إدرار اللبن  

المجلس القومي للبحوث،     )  (مثال%  ٤(والجاموس بدالة لمقدار اللبن المنتج ویعبر عن محتواه من الدهون آنسبة مئویة                           

١٩٨٩:( 

 )أ(٥-٤المعادلة 
 )في األبقار والجاموس(صافي طاقة اإلدرار 

NEl = آغ من الحليب في اليوم • (0.40 + 1.47 • Fat) 

 



 ٤الفصل      الزراعة

 

 

 
 ٢٠-٣     دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها

 :حيث

NEl =  یوم/ميغا جول(صافي الطاقة المطلوبة إلدرار اللبن( 

Fat = النسبة المئویة لمحتوى الدهون في اللبن 

عندما ))  ب(٥-٤المعادلة  (وتستخدم الطریقة األولى      .  ونتناول طریقتين لتقدیر صافي الطاقة المطلوبة لإلدرار عند الضأن              

. فتستخدم عندما یكون مقدار اللبن المنتج غير معلوم       ))  ج(٥-٤المعادلة  (وأما الطریقة الثانية    .  یكون مقدار اللبن المنتج معلوما    

وبشكل عام فإن إنتاج اللبن یكون معلوما في حالة النعاج التي تربى ألغراض اإلنتاج التجاري للبن، ولكنه ال یكون معلوما في    

 ٣٦٥قدار إنتاج اللبن، یقسم مجموع اإلنتاج السنوي من اللبن على          وباستخدام م .  حالة النعاج التي ترضع صغارها حتى الفطام      

وفي الحاالت التي ال یكون فيها إنتاج اللبن           )).  ب(٥-٤المعادلة  (یوم  /یوما لتقدیر المتوسط اليومي إلنتاج اللبن بالكيلو غرام          

 أضعاف  ٥ن للمولود الواحد یزید نحو       یشير إلى أن إنتاج اللب    )  ١٩٩٠(معلوما فإن المجلس القومي لبحوث الزراعة واألغذیة         

 أضعاف الزیادة في وزن الحمل قبل        ٥وعليه فإن مجموع إنتاج اللبن السنوي یمكن تقدیره بأنه           .  عن مقدار زیادة وزن الحمل    

 ).ج (٥-٤ یوما آما هو مبين في المعادلة ٣٦٥ویقدر المتوسط اليومي إلنتاج اللبن بتقسيم المقدار الناتج على . الفطام

 )ب(٥-٤لمعادلة ا
 )عندما یكون إنتاج اللبن معلوما(صافي طاقة اإلدرار في الضأن 

NEl = آغ من الحليب في اليوم • EVmilk 

 :حيث

NEl =  یوم/ميغا جول(صافي الطاقة المطلوبة إلدرار اللبن( 

EVmilk  =     المجلس القومي  (غرام  آيلو  / ميغا جول  ٤٫٦ویمكن استخدام قيمة افتراضية مقدارها      .  قيمة الطاقة في اللبن

 ).١٩٩٣لبحوث الزراعة واألغذیة، 

 )ج(٥-٤المعادلة 
 )عندما یكون إنتاج اللبن غير معلوم(صافي طاقة اإلدرار في الضأن 

NEl = ((5 • WGlamb)/365 days/year) • EVmilk  

 :حيث

NEl =  یوم/ميغا جول(صافي الطاقة المطلوبة إلدرار اللبن( 

WGlamb = یوم/ن الحمل فيما بين مولده وفطامه بالكيلو غرامالزیادة في وز 

EVmilk  =         آيلو غرام  / ميغا جول   ٤٫٦ویمكن استخدام قيمة افتراضية مقدارها         .  قيمة الطاقة المطلوبة إلدرار اللبن

 ).١٩٩٣المجلس القومي لبحوث الزراعة واألغذیة، (

وفي حالة الوصف لفترة أقصر      ).   یوما ٣٦٥(مل  أن عملية الوصف تجري لعام آا       )  ج(٥-٤و)  ب(٥-٤وتفترض المعادلتان   

 .فيجب تعدیل عدد األیام وفقا لذلك) موسم المطر مثال(



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 يقن في تقدیراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم الت                                        ٢١-٤ 

ویستخدم صافي طاقة العمل لتقدیر الطاقة            .  صافي طاقة العمل هو الطاقة الصافية التي یحتاجها الحيوان للعمل                     :  العمل

مثل (فون متطلبات حصة الطاقة المطلوبة لقوة الجر                 ولخص مختلف المؤل    .  المطلوبة لقوة الجر عند األبقار والجاموس            

ویؤثر عنف العمل الذي یؤدیه الحيوان على                 ).  ١٩٨٥؛ وإبراهيم،      ١٩٨٥؛ باميووالین وآارتيارسو،         ١٩٨٥لورنس،   

وتبين القيم التي توصل إليها       .  احتياجاته من الطاقة، ولذلك فقد أجریت تقدیرات لطائفة عریضة من االحتياجات من الطاقة                    

 في المائة من احتياجات صافي طاقة البقاء اليومي تحتاجها حيوانات الجر آل ساعة                     ١٠باميووالین وآارتيارسو أن زهاء       

 :وتستخدم هذه القيمة على النحو التالي. ألداء العمل العادي

 ٦-٤المعادلة 
 )لألبقار والجاموس(صافي طاقة العمل 

NEw = 0.10 • NEm • عدد ساعات العمل في اليوم 

 :حيث

NEw =  یوم/ميغا جول(صافي طاقة العمل( 

NEm =  یوم/ميغا جول) (١-٤المعادلة (صافي الطاقة التي یحتاجها الحيوان للبقاء( 

ویحسب صافي  .  صافي طاقة إنتاج الصوف هي الطاقة الصافية التي یحتاجها الضأن إلنتاج الصوف على مدار العام                       :  إنتاج الصوف 

 :و التاليطاقة إنتاج الصوف على النح

 ٧-٤المعادلة 
 )من الضأن(صافي طاقة إنتاج الصوف 

 NEwool = (EVwool • االنتاج السنوي من الصوف لكل رأس ضأن, kg/year)/(365 days/year) 

 :حيث

NEwool =  یوم/ميغا جول(صافي الطاقة المطلوبة إلنتاج سنة من الصوف( 

EVwool = یوزن بعد التجفيف وقبل التنظيف(م من الصوف قيمة الطاقة المطلوبة إلنتاج آل آيلو غرا( 

وال یتطلب إنتاج نموذجي       .  آيلو غرام  / ميغا جول    ٢٤ بالقيمة     EVwoolیحدد المجلس الوطني لبحوث الزراعة واألغذیة              

 .سنة إال قدرا ضئيال من الطاقة/ضأن/ آيلو غرامات٤للصوف مقداره نحو 

ومن مجموع احتياجات األبقار والجاموس من الطاقة أثناء مدة حمل             .  ملصافي طاقة الحمل هو الطاقة المطلوبة للح        :  الحمل

وتقدر بنفس الطریقة احتياجات     .   في المائة آصافي طاقة البقاء        ١٠ یوما على مدى سنة آاملة تحسب نسبة              ٢٨١متوسطها  

ة تبعا لعدد الحمالن المولودة      یوما على الرغم من تفاوت هذه النسب        ١٤٧الضأن من صافي طاقة البقاء أثناء مدة الحمل البالغة           

 آيفية تطبيق هذه    ٨-٤وتبين المعادلة     ).  ٨-٤ ، الثوابت المستخدمة في حساب صافي طاقة الحمل في المعادلة               ٧-٤الجدول  (

 :التقدیرات

 ٨-٤المعادلة 

 )الجاموس والضأن/األبقار(صافي طاقة الحمل 

NEp = Cpregnancy • NEm  

 



 ٤الفصل      الزراعة

 

 

 
 ٢٢-٣     دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها

 :حيث

NEp = یوم/ميغا جول(لوبة للحمل صافي الطاقة المط( 

Cpregnancy =  ٧-٤انظر الجدول (معامل الحمل( 

NEm =  یوم/ميغا جول) (١-٤المعادلة (صافي الطاقة التي یحتاجها الحيوان للبقاء( 

 

 لألبقار والضأن فالبد من ترجيح تقدیر صافي طاقة الحمل          مدخول الطاقة اإلجمالي  وعند استخدام صافي طاقة الحمل لحساب       

 في المائة من اإلناث الناضجة في فئة الحيوان تنجب           ٨٠ومثال ذلك أنه إذا آانت       .  جزء اإلناث الناضجة التي تحمل في سنة       ب

 . أدناهمدخول الطاقة اإلجمالي في المائة من صافي طاقة الحمل في معادلة ٨٠في سنة ما فسوف تستخدم حينئذ نسبة 

 
 ٧-٤الجدول 
 ٨-٤ي طاقة الحمل في المعادلة الثوابت المستخدمة في حساب صاف

 فئة الحيوان معامل الحمل
 األبقار والجاموس ٠٫١٠
 

٠٫٠٧٧ 
٠٫١٢٦ 
٠٫١٥٠ 

 الضأن
 والدة واحدة

 )توأمان(والدة مزدوجة 
 )ثالثة توائم(والدة ثالثية أو أآثر 

وأعدت تقدیرات الضأن من بيانات المجلس القومي       ). ١٩٩٦(ي للبحوث   أعدت تقدیرات األبقار والجاموس استنادا إلى البيانات المأخوذة عن المجلس القوم          : المصدر 
 ). ١٩٩٣(لبحوث الزراعة واألغذیة 

ولتحدید المعامل الصحيح للضأن، البد من معرفة جزء النعاج التي تلد حمال واحدا والتي تلد توأمين والتي تلد ثالثة توائم                                

 :ه البيانات فيمكن حساب المعامل على النحو التاليوإذا لم تتوافر هذ. لتقدیر متوسط قيمة معامل الحمل

 فيمكن  ١إذا آان عدد الحمالن المولودة في سنة ما مقسوما على عدد النعاج الحوامل في السنة یساوي أو یقل عن                         •

 .استخدام معامل الوالدة الواحدة

 فيتم  ٢ ویقل عن    ١نة یزید عن    إذا آان عدد الحمالن المولودة في سنة ما مقسوما على عدد النعاج الحوامل في الس                 •

 :حساب المعامل على النحو التالي

Cpregnancy = [(0.126 • جزء الوالدة المزدوجة) + (جزء الوالدة الواحدة • 0.077)] 

 :حيث

 ١ –)] النعاج الحوامل)/(الحمالن المولودة= [(جزء الوالدة المزدوجة 

  جزء الوالدة المزدوجة-١= جزء الوالدة الواحدة 

 فينبغي التماس ٢ آان عدد الحمالن المولودة في سنة ما مقسوما على عدد النعاج الحوامل في السنة یزید عن إذا •

 .رأى الخبراء بشأن آيفية تقدیر صافي طاقة الحمل

النسبة تقدر هذه : النسبة بين صافي الطاقة المتاحة في النظام الغذائي المطلوبة للبقاء وبين الطاقة القابلة للهضم المستهلكة

 :في األبقار والجاموس والضأن باستخدام المعادلة التالية



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 يقن في تقدیراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم الت                                        ٢٣-٤ 

 ٩-٤المعادلة 
 النسبة بين صافي الطاقة المتاحة في النظام الغذائي المطلوبة للبقاء وبين الطاقة القابلة للهضم المستهلكة

NEma/DE = 1.123 – (4.092 • 10-3 • DE) + [1.126 • 10-5 • (DE)2] – (25.4/DE) 

 :حيث

NEma/DE =  المستهلكةالقابلة للهضم النسبة بين صافي الطاقة المتاحة في النظام الغذائي المطلوبة للبقاء وبين الطاقة 

DE = الطاقة القابلة للهضم ویعبر عنها آنسبة مئویة من إجمالي الطاقة 

هي نسبة الطاقة المتاحة     :   المستهلكة النسبة بين صافي الطاقة المتاحة للنمو في النظام الغذائي وبين الطاقة القابلة للهضم                

في النظام الغذائي إلى الطاقة القابلة للهضم المستهلكة في األبقار والجاموس والضأن وتقدر               )  بما في ذلك نمو الصوف    (للنمو  

 :باستخدام المعادلة التالية

 ١٠-٤المعادلة 
 ة القابلة للهضم المستهلكةالنسبة بين صافي الطاقة المتاحة للنمو في النظام الغذائي وبين الطاق

NEga/DE = 1.164 – (5.160 • 10-3 • DE) + (1.308 • 10-5 • (DE)2) – (37.4/DE) 

 :حيث

NEga/DE = نسبة بين صافي الطاقة المتاحة للنمو في النظام الغذائي وبين الطاقة القابلة للهضم المستهلكةال 

DE =  من إجمالي الطاقةالطاقة القابلة للهضم ویعبر عنها آنسبة مئویة 

 فإن الطاقة اإلجمالية تشتق استنادا إلى تقدیرات صافي الطاقة وخصائص                 ١١-٤آما یتضح من المعادلة       :  الطاقة اإلجمالية 

 ولكنها تصحح خطأ مطبعيا وتغير الرموز       الخطوط التوجيهية للهيئة   الواردة في    ١٣-٤ المعادلة   ١١-٤وتشبه المعادلة   .  الغذاء

صافي أي  (في بعض الحدود للتمييز بين صافي الطاقة المتاحة في الغذاء للوفاء بأحد متطلبات صافي الطاقة                     السفلية الدليلية   

الممارسة ومن   ).  أي صافي طاقة النمو      (واحتياجات الحيوان من صافي الطاقة           )  الطاقة المتاحة للنمو في النظام الغذائي          
 تشمل معادلة لتمثيل الضأن      ال الخطوط التوجيهية للهيئة  لرغم من أن    وعلى ا .   أدناه ١١-٤استخدام المعادلة المصححة      السليمة

لحساب إجمالي احتياجات الضأن من الطاقة باستخدام نتائج               الممارسة السليمة  تمثل    ١١-٤على وجه التحدید فإن المعادلة          

 .المعادلة الواردة أعاله

 ).٣-٤انظر الجدول ( واحدة من فئات الحيوانات ، ال تستخدم إال الحدود ذات الصلة بكل١١-٤وعند تطبيق المعادلة 

 ١١-٤المعادلة 
 الجاموس والضأن/الطاقة اإلجمالية المطلوبة لألبقار

GE = {[(NEm + NEmobilized + NEa + NEl + NEw + NEp)/(NEma/DE)] + 
 [(NEg + NEwool ) / (NEga/DE)]} / (DE/100) 

 :حيث

GE  = یوم/ميغا جول(الطاقة اإلجمالية( 

NEm  = یوم/ميغا جول) (١-٤المعادلة (صافي الطاقة التي یحتاجها الحيوان للبقاء( 



 ٤الفصل      الزراعة

 

 

 
 ٢٤-٣     دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها

NEmobilized  = یوم/ميغا جول)) (ب (٤-٤و) أ(٤-٤المعادلتان ) (المحشودة(صافي الطاقة الناجمة عن فقدان الوزن( 

NEa  = یوم/ جولميغا)) (ب (٢-٤و) أ (٢-٤المعادلتان (صافي الطاقة المطلوبة لنشاط الحيوان( 

NEl  = یوم/ميغا جول)) (ج (٥-٤و) ب (٥-٤و) أ (٥-٤المعادالت (صافي الطاقة المطلوبة لإلدرار( 

NEw  = یوم/ميغا جول) (٦-٤المعادلة (صافي الطاقة المطلوبة للعمل( 

NEp =  یوم/ميغا جور) (٨-٤المعادلة (صافي الطاقة المطلوبة للحمل( 

NEma/DE  =         القابلة للهضم      المطلوبة للبقاء وبين الطاقة       النظام الغذائي       المتاحة في        النسبة بين صافي الطاقة 

 )٩-٤المعادلة (المستهلكة 

NEg  = یوم/ميغا جول)) (ب (٣-٤و) أ (٣-٤المعادلتان (صافي الطاقة المطلوبة للنمو( 

NEwool =  یوم/ميغا جول) (٧-٤المعادلة (صافي الطاقة المطلوبة إلنتاج الصوف على مدى سنة( 

NEga/DE  =  نسبة بين صافي الطاقة المتاحة للنمو في النظام الغذائي وبين الطاقة القابلة للهضم المستهلكة                                  ال

 )١٠-٤المعادلة (

DE =  الطاقة اإلجماليةالطاقة القابلة للهضم ویعبر عنها آنسبة مئویة من 

، ینبغي أیضا حساب المدخول الغذائي بوحدات         وحالما تحسب قيم الطاقة اإلجمالية المطلوبة في آل فئة من فئات الحيوانات                

ولتحویل .  ومقارنتها مع وزن الحيوان االعتيادي في الفئة الثانویة           )  یوم/آيلو غرام (من الكيلو غرام من المادة الجافة یوميا            

مة افتراضية   ویمكن استخدام قي    .  وحدات الطاقة إلى مدخول المادة الجافة، تقسم الطاقة اإلجمالية على آثافة طاقة الغذاء                          

وینبغي أن یتراوح المدخول اليومي من المادة الجافة           .  یوم إذا لم تتوافر البيانات المتعلقة بالغذاء        / ميغا جول  ١٨٫٤٥مقدارها  

 .من وزن جسم الحيوان% ٣و% ١بين 

 وصف النوع الحيواني بدون اتباع طرق تقدیر االنبعاثات

 ٢ أو المستوى    ١ا حاليا لتقدیر انبعاثاتها أي من طرق المستوى           قد یوجد في بعض البلدان حيوانات مستأنسة ليس له          

 في تقدیر االنبعاثات الناجمة عن هذه                 الممارسة السليمة  ومن   ).  مثل الالمة واأللبكة والوبيت واألمو والنعام                 (

حدید لخصائصها الحيوانات أن یتم اوال تقييم ما إن آان یرجح أن تكون هذه االنبعاثات مهمة بما یكفي إلجراء عملية ت   

االختيار المنهجي وإعادة   "ویبين الفصل السابع المعنون     .  وتحدید معامالت االنبعاث الناتجة عنها في آل بلد على حدة         

ویمكن استخدام نهج مشابهة     .  إرشادات بشأن تقييم أهمية بعض فئات المصادر في قوائم الحصر الوطنية                "  الحساب

وإذا .  المندرجة تحت فئة ما من المصادر، مثل التخمر الداخلي          )  أي األنواع (یة  عند تقييم أهمية فئات المصادر الثانو      

تقرر أن االنبعاثات الناجمة عن نوع ثانوي تعتبر مهمة فينبغي حينئذ تحدید معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد وینبغي                   

ستخدمة في دعم تقدیرات      وعملية تحدید الخصائص الم     .  إجراء عملية وصف لدعم عملية تحدید معامالت االنبعاث            

وینبغي .   لالنبعاثات الناجمة عن التخمر الداخلي في األبقار تعتبر مثاال لكيفية تحدید معامل االنبعاث                          ٢المستوى   

 .العنایة بتوثيق البيانات والطرق المستخدمة في وصف النوع الحيواني



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 يقن في تقدیراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم الت                                        ٢٥-٤ 

ت فمن المالئم استخدام معامالت انبعاثات          ومع عدم توافر طرق تقدیر االنبعاثات المتولدة عن بعض هذه الحيوانا                 

وأحد النهج المتبعة في تحدید معامالت         .  إلجراء تقييم ألهمية االنبعاثات    "  حسابات حجم القيمة   "تقریبية استنادا إلى     

 للحيوانات التي لدیها نظام هضمي مشابه ثم تعدیل                ١االنبعاث التقریبية، وهو استخدام معامل انبعاثات المستوى               

ویمكن .  ٠٫٧٥االنبعاث قياسيا باستخدام النسبة بين أوزان الحيوانات التي یتم تربيتها مرفوعة إلى القوة                             معامل   

 : بحسب النظام الهضمي على النحو التالي١تصنيف معامالت انبعاثات المستوى 

 األبقار والجاموس والضأن والماعز والجمال: المجترات •

 الحمير/لخيول والبغالا: الحيوانات آآالت األعشاب غير المجترة •

 الدجاج والبط والدجاج الرومي: الدواجن •

 انبعاث  وعلى سبيل المثال، یمكن تقدیر معامل تقریبي النبعاثات غاز الميثان الناجمة عن التخمر الداخلي في األلبكة استنادا إلى معامل                     

 :على النحو التالي) وهي أیضا من المجترات(الغازات المتولدة عن الضأن 

  معامل انبعاث الغازات المتولدة من الضأن•] ٠٫٧٥)وزن الضأن /(٠٫٧٥)وزن األلبكة= [( االنبعاث التقریبي معامل

وال یمكن  .   في الدجاج  ١ویمكن بالمثل تقدیر المعامل التقریبي النبعاثات غاز الميثان من النعام باستخدام معامل انبعاثات المستوى                   

المحددة بهذه الطریقة إال لتقييم أهمية االنبعاثات الناجمة عن الحيوانات وال تعتبر دقيقة بما یكفي استخدام معامالت االنبعاث التقریبية 

 .لتقدیر االنبعاثات آجزء من الحصر الوطني

  وضع متسلسلة زمنية متسقة٢-١-١-٤

 العادة الحصول من        ویمكن في  .  قد یتطلب وضع متسلسلة زمنية متسقة تقدیر الخصائص المميزة ألنواع الحيوانات السابقة                          

وأما .  اإلحصاءات الوطنية على البيانات المتعلقة بأعداد الحيوانات وإنتاج اللبن وإنتاج اللحم في آل سنوات المتسلسلة الزمنية                              

الخصائص الرئيسية األخرى التي قد ال یتيسر الحصول عليها من خالل مراجعة سجالت بيانات اإلنتاج السابقة فإنها ال تتغير                                

قد یتسم   )  مثل االتجاهات في أوزان الحيوانات الحية          ( ولذلك فإن تقدیرها بأثر رجعي على أساس االتجاهات الجاریة                     .بسرعة

على أنه ینبغي مالحظة أن بعض البلدان تشهد تغيرات سریعة في أعداد الحيوانات التي لدیها نتيجة إعادة الهيكلة                                  .  بالموثوقية

ولالطالع .   إجراء مزید من البحث في هذه الظروف لكفالة وضع متسلسلة زمنية مالئمة             ویتعين.  االقتصادیة وتغير ظروف السوق   

 العامة المرتبطة بكفالة وضع متسلسلة زمنية متسقة، یمكن الرجوع إلى الفصل السابع المعنون                      الممارسة السليمة   إرشاداتعلى  

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"

  تقييم عدم التيقن٣-١-١-٤

وینبغي تحدید  .  بكل عنصر من عناصر البيانات المتعلقة بخصائص الحيوانات قدر من عدم التيقن حسب آيفية جمع البيانات                 یقترن  

أشد العوامل تأثيرا على حساسية تقدیرات المدخول الغذائي من أجل ترآيز الجهود على تقدیر مستویات عدم التيقن المقترنة بهذه                           

ویات عدم التيقن المقترنة بهذه العوامل وصوال إلى التقدیرات النهائية للمدخول الغذائي لتقدیر                   وینبغي بعد ذلك نشر مست      .  العوامل

 .مجموع عدم التيقن المقترن بتقدیر المدخول الغذائي

قة وقد تنشأ تحيزات منتظمة في التقاریر المتعل         .  ومقدار عدم التيقن المقترن ببيانات الحيوانات یزید عما هو معترف به في العادة                  

وقد تفضي هجرة الحيوانات داخل البلدان أو فيما         ).  إیجابية وسلبية (بالنوع الحيواني المقدمة إلى القائمين بإجراء التعدادات الوطنية           

وقد ال تعبر بيانات التعدادات الوطنية بشكل آاف عن التغيرات الموسمية في                 .  بينها إلى ازدواجية أو نقص عدد بعض الحيوانات          
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وینبغي فحص البيانات المتعلقة بأعداد الحيوانات بالتعاون مع الوآاالت اإلحصائية الوطنية مع مراعاة تلك                             .  اتأعداد الحيوان  

 .العوامل

  التقاریر والوثائق٢-١-٤

مبين في   توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلعداد تقدیرات حصر مستویات االنبعاثات الوطنية آما هو                 الممارسة السليمة من  

وال توفر جداول     ."  ضمان ومراقبة الجودة    "، من الفصل الثامن المعنون            "الوثائق الداخلية واألرشيف    "،   ١-١٠-٨م   القس

 توفير جداول   الممارسة السليمة ومن  .   آلية لتقدیم تقاریر عن خصائص الحيوانات التفصيلية          بالهيئةاإلبالغ الجاریة الخاصة     

ویمكن تقدیم تقاریر عن هذه الخصائص في جدول موجز، آما هو مبين              .  ةإضافية لإلبالغ عن خصائص الحيوانات التفصيلي      

. الخطوط التوجيهية للهيئة   من الدليل المرجعي في         )  ٣٣-٤ و ٣٢-٤الصفحتان    (٢والجدول  )  ٣١-٤صفحة  (١في الجدول    

 .وینبغي تحدید مصادر البيانات في الجدول الموجز واإلشارة إليها بوضوح

 لحصرمراقبة جودة ا/ ضمان٣-١-٤

" ضمان ومراقبة الجودة  " من الفصل الثامن المعنون       ١-٨إجراء اختبارات لمراقبة الجودة آما هو مبين في الجدول             الممارسة السليمة   من  

وقد یمكن أیضا تطبيق اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في إجراءات المستوى                  .  وآذلك مراجعة خبراء لتقدیرات عدم التيقن      

دة في الفصل الثامن، وآذلك إجراءات لضمان الجودة، خاصة إذا استخدمت طرق المستویات العليا لتحدید االنبعاثات الناجمة عن                         الوار ٢

ویمكن استكمال التحقق العام من عمليات تجهيز البيانات ومعالجتها وتقدیم تقاریر عنها باتباع اإلجراءات الخاصة بالمصادر                    .  هذا المصدر 

 :ناولها فيما یليالمحددة التي نت

 التحقق من بيانات األنشطة

ینبغي أن تتحقق وآالة حصر الغازات من االتساق في بيانات خصائص الحيوانات المستخدمة في تقدیرات االنبعاثات الناجمة                     •

مستخدمة وینبغي استخدام اختبارات مراقبة الجودة للتحقق من اتساق البيانات ال           .  عن آل واحدة من فئات المصادر ذات الصلة         

 .في آل فئات المصادر

في حالة عدم توافر البيانات، ینبغي لوآالة حصر الغازات أن تحسب التغير في مجموع أعداد الحيوانات مع مرور الوقت                                 •

صادرات آل واحدة من فئات الحيوانات أو          /باستخدام معدالت أعداد الحيوانات ومواليدها ووفياتها ومعدالت الذبح وواردات            

وینبغي أن تقوم وآالة حصر        .  لثانویة ومقارنته باإلحصاءات المتعلقة بمجموع أعداد الحيوانات لكفالة االتساق                من الفئات ا    

وآذلك عبر المواسم   )   وهكذا دواليك  ١٩٩٢ إلى   ١٩٩١ إلى   ١٩٩٠من  (الغازات بإجراء هذا الحساب على مدى آل السنوات          

 البلدان التي تتنوع فيها ظروف اإلنتاج الموسمية، مما یوجد تفاوتا              ویتسم التحليل عبر المواسم بأهمية خاصة في        .  في آل سنة  

 .في أعداد الحيوانات أثناء السنة

في فئات المصادر وفئات       )  مثل اللحم واللبن والصوف      (ینبغي لوآالة حصر الغازات إجراء مقارنة بين مجموع اإلنتاج                     •

 .لكفالة االتساقالمصادر الثانویة وبين اإلحصاءات المتعلقة بمجموع اإلنتاج 

 لالنبعاثات الناجمة عن       ٢ینبغي التحقق من معقولية تقدیرات المدخول الغذائي التي یتم إجراؤها لدعم تقدیرات المستوى                             •

و%  ١بين  )  یوم/آيلو غرام (وفيما یتعلق بالمجترات، ینبغي أن یتراوح المدخول الغذائي المقيس بالمادة الجافة             .  التخمر الداخلي 

 .يواناتمن وزن الح% ٣

مثل وآاالت  (ضمان الجودة المقترنة بمصادر البيانات الثانویة            /ینبغي أن تراجع وآاالت حصر الغازات إجراءات مراقبة              •

ویوجد لدى آثير من المنظمات القائمة        ).  األغذیة والزراعة الوطنية ورابطات التجارة الزراعية ومنظمات البحوث الزراعية           
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وإذا .  وانات إجراءات خاصة بها لتقييم جودة البيانات بغض النظر عن االستعمال النهائي للبيانات             بإعداد البيانات المرتبطة بالحي   

مراقبة الجودة فينبغي اإلشارة     /مراقبة الجودة تفي بالحد األدنى من األنشطة المدرجة في خطة ضمان              /آانت إجراءات ضمان  

وإذا آانت هذه األنشطة غير آافية، تحدد اختبارات مستقلة             .  هإلى نشاط مراقبة الجودة الذي تقوم المنظمة اإلحصائية بإجرائ            

لمراقبة جودة البيانات الثانویة أو یعاد تقييم عدم التيقن المقترن بتقدیرات االنبعاثات المستقاة من هذه البيانات أو یعاد النظر في                          

 .آيفية استخدام البيانات

ومثال ذلك أنه    .  ة في مقابل المصادر المرجعية األخرى المتاحة           ینبغي أن تتحقق وآالة حصر الغازات من بيانات األنشط                •

. ینبغي مقارنة البيانات الخاصة بالبلد مع إحصاءات منظمة األغذیة والزراعة المتعلقة بأعداد الحيوانات وبيانات إنتاج اللبن                          

 .وینبغي بحث أوجه التعارض الكبيرة

 المراجعة الخارجية

ت بإجراء مراجعة من النظراء للبيانات المتعلقة بخصائص الحيوانات یشترك فيها الخبراء                ینبغي أن تقوم وآالة حصر الغازا        •

 .والمتخصصون الزراعيين

 المستأنسةعن التخمر الداخلي في الحيوانات الناتجة انبعاثات غاز الميثان  ٢-٤

  المسائل المنهجية١-٢-٤

ویتوقف مقدار غاز الميثان       .  صادر انبعاثات غاز الميثان      تنتج الحيوانات في جميع أنحاء العالم وتعد مصدرا مهما من م                    

وتعد .  المنبعث من التخمر الداخلي بالدرجة األولى على عدد الحيوانات ونوع النظام الهضمي ونوع ومقدار الغذاء المستهلك                   

 .األبقار والجاموس والضأن أآبر مصادر االنبعاثات الناجمة عن التخمر الداخلي

 یقة اختيار الطر١-١-٢-٤

 بضرب عدد حيوانات آل فئة من فئات            الخطوط التوجيهية للهيئة   لتقدیر انبعاثات غاز الميثان من التخمر الداخلي، توصي              

وتجمع بعد ذلك االنبعاثات الناجمة عن آل فئات الحيوانات للحصول على مجموع                         .  الحيوانات بمعامل االنبعاث المالئم      

 استخدام خصائص نوع واحد من الحيوانات آإطار         الممارسة السليمة  األساسية، من    وللحفاظ على اتساق البيانات   .  االنبعاثات

. لتقدیر انبعاثات غاز الميثان من التخمر الداخلي وآذلك انبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز الناجمة عن معالجة الروث                          

 . تحدید الخصائصإرشادات بشأن) ١-٤انظر القسم  (بوصف النوع الحيوانيویوفر القسم المتعلق 

 المعنون  ٢-٤انظر الشكل    ( طریقتين عامتين لتقدیر االنبعاثات الناجمة عن التخمر الداخلي               الخطوط التوجيهية للهيئة   وتبين  

 :، هما")شجرة قرارات النبعاثات غاز الميثان الناتجة عن التخمر الداخلي"

. فتراضية المأخوذة عن الدراسات السابقة        هي نهج مبسط یعتمد على معامالت االنبعاث اال               ١طریقة المستوى     •

 آافيا لمعظم البلدان ویمكن استخدامه لتقدیر االنبعاثات الناتجة عن الحيوانات                 ١ویرجح أن یكون نهج المستوى         

 .أبقار اللبن والماشية األخرى والجاموس والضأن والماعز والجمال والخيول والبغال والحمير والخنازیر: التالية

 هي نهج أآثر تعقيدا یتطلب بيانات تفصيلية خاصة بالبلد عن االحتياجات التغذویة والمدخول                    ٢ى  طریقة المستو  •

الغذائي ومعدالت تحول غاز الميثان في أنواع معينة من األعالف، وهي بيانات تستخدم لتحدید معامالت االنبعاث                 

 إذا آان التخمر     ٢استخدام نهج المستوى     وینبغي  .  للغازات الناتجة عن فئات الحيوانات المحددة الخاصة بالبلدان          
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في فئات مصادر الحيوانات التي تمثل       )  وفقا للتعریف الوارد في الفصل الثامن        (فئة مصادر رئيسية  الداخلي یمثل   

  ٢.جزءا آبيرا من مجموع االنبعاثات في البلد

 ١طریقة المستوى 

. ١بن الختيار معامالت االنبعاث في إطار طریقة المستوى                 ینبغي استخدام البيانات المتعلقة بفئات الحيوانات وإنتاج الل              

 معامالت االنبعاث الخاصة بكل فئة من       للخطوط التوجيهية للهيئة   الواردان في الدليل المرجعي      ٤-٤ و ٣-٤ویوفر الجدوالن   

االنبعاثات في آل   ، ُیضرب معامل االنبعاث بعدد الحيوانات لتحدید مجموع         ١٢-٤وآما یتضح من المعادلة     .  فئات الحيوانات 

ومجموع االنبعاثات في هذه الفئة من المصادر هو حاصل جمع آل فئات الحيوانات آما هو مبين                     .  فئة من فئات الحيوانات    

 لكفالة التشابه بين خصائص الحيوانات        ١ مراجعة معامالت انبعاثات المستوى        الممارسة السليمة ومن  .  ١٣-٤في المعادلة   

وتوفر .  ل النمو وإنتاج اللبن، المستخدمة في تحدید هذه العوامل وبين الظروف السائدة في البلد                  األساسية، مثل الوزن ومعد    

وینبغي مراجعة هذه البيانات على ید خبراء             .   معلومات تفصيلية عن األبقار والجاموس          الخطوط التوجيهية للهيئة    حاليا   

في الخصائص األساسية فينبغي تعدیل معامالت            متخصصين في الحيوانات في البلد وإذا آانت هناك اختالفات آبيرة                       

 .االنبعاث وفقا لذلك

                                                 

مثل الالما    (الهيئةفتراضية محددة من     تًُشجَّع البلدان التي لدیها أعداد آبيرة من أنواع الحيوانات المستأنسة التي ال یوجد لها معامالت انبعاثات ا                          ٢
). إذا قررت أن انبعاثات هذه الحيوانات مهمة          ( ومستندة إلى البحث المدعوم بالوثائق           ٢على تطویر طرق وطنية مشابهة لنهج المستوى            )  واأللبكة

 ." نبعاثاتوصف النوع الحيواني بدون استخدام طرق تقدیر اال" تحت عنوان ١-٤لمزید من المعلومات، انظر القسم 
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 شجرة قرارات النبعاثات غاز الميثان الناتجة عن التخمر الداخلي ٢-٤الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال

 ال

 ال

 ٢اإلطار ١اإلطار 

 هل تربى في البلد
  األبقار أو الجاموس 

أو الضأن أو الماعز أو الجمال أو 
الحمير أو الخنازیر أو الحيوانات /البغال

 األخرى؟

 كتب في التقریری
 "ال یوجد "

 هل یعد التخمر 
فئات المصادرالداخلي فئة من 

 ؟الرئيسية
 )١الملحوظة (

 یطرح السؤال التالي
هل تعتبر هذه :  عن آل نوع

الفئة من المصادر الثانویة 
 مهمة؟

 )٢الملحوظة (

 نعم

 نعم

تقدر االنبعاثات الناجمة عن 
آل نوع باستخدام المستوى 

 الثاني

 
 یطرح السؤال التالي

هل تتوافر :  عن آل نوع
 من بيانات إلجراء تقدیر
 المستوى الثاني؟

 ال

 نعم نعم

تقدر االنبعاثات الناجمة عن 
آل نوع باستخدام المستوى 

 األول

رها یؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظام الحصر الوطني ألن تقدی             فئة المصادر الرئيسية  :  ١ملحوظة  :  ١ملحوظة  
 المعنون٢-٧أنظر القسم    (یجریه البلد النبعاثات غازات االحتباس الحراري المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما                              

 ").وإعادة الحساباالختيار المنهجي "من الفصل السابع المعنون " تحدید فئات المصادر الرئيسية الوطنية"

 . في المائة من االنبعاثات الناجمة عن فئة المصادر٣٠-٢٥آقاعدة تستند إلى المعرفة العملية، تعتبر فئة المصادر الفرعية مهمة إن آانت تمثل : ٢الملحوظة 
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 ١٢-٤المعادلة 
 اتاالنبعاثات الناجمة عن أي فئة من فئات الحيوان

Emissions = EF • population/(106 kg/Gg)  

 : حيث

Emissions =  سنة/جيغا غرم من غاز الميثان(انبعاثات غاز الميثان من التخمر الداخلي( 

EF  = سنة/رأس/آيلو غرام(معامل االنبعاث المرتبط بالعدد المحدد للحيوانات( 

population =  رأس(عدد الحيوانات( 

 ١٣-٤المعادلة 
 االنبعاثات الناجمة عن الحيواناتمجموع 

Total CH4 Emissions = Σi Ei 

 :حيث

Total Emissions = سنة/جيغا غرام من غاز الميثان(مجموع انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن التخمر الداخلي( 

index i = یجمع آل فئات الحيوانات وفئاتها الثانویة 

Ei =  رأس(عدد الحيوانات( 

 ٢طریقة المستوى 

 لحساب االنبعاثات ولكنها تطبقها على فئات الحيوانات المجزأة وتستخدم                 ١٢-٤ أیضا المعادلة      ٢تستخدم طریقة المستوى      

 لحساب مجموع     ١٣-٤وینبغي استعمال المعادلة       .  معامالت االنبعاث المحسوبة في مقابل معامالت االنبعاث االفتراضية               

.  المجزأة عن آل أنواع الحيوانات للحصول على مجموع االنبعاثات في البلد                  االنبعاثات الناجمة عن فئات أنواع الحيوانات        

.  تتمثل في تحدید معامالت االنبعاث وتجميع بيانات تفصيلية عن األنشطة                  ٢والمسائل الرئيسية المتعلقة بطریقة المستوى          

 .مرتبطة بتجميع بيانات األنشطة المسائل ال١-٤ویتناول القسم . ویبين القسم التالي طریقة تحدید معامالت االنبعاث

  اختيار معامالت االنبعاث٢-١-٢-٤

الخطوط  من      ٤-٤ و  ٣-٤، ینبغي استعمال معامالت االنبعاث المحددة في الجدولين                      ١عندما تستخدم طریقة المستوى           
 أن  ٢ طریقة المستوى      ویلزم في المقابل عند استخدام      .   ما لم تتوافر معامالت انبعاثات موثقة خاصة بالبلد             التوجيهية للهيئة 

وآما جاء في الفصل السابع، یفضل أن تحدد            .  فئات الحيوانات الموجودة بها    /تحدد معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد وأنواع        

وآاالت حصر الغازات فئات المصادر الثانویة المهمة حيث یرجح أن تسهم بعض األنواع بالنصيب األآبر من االنبعاثات                           

 تحدید معامالت انبعاثات مجزأة بحسب فئات المصادر الثانویة               الممارسة السليمة ویعتبر من    .  لداخليالناجمة عن التخمر ا     

 .األهم من حيث االنبعاثات



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 يقن في تقدیراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم الت                                        ٣١-٤ 

، تحدد معامالت االنبعاث للغازات الناجمة عن آل فئة من الحيوانات باستخدام البيانات                       ٢وعند استخدام طریقة المستوى        

انظر القسم  (وصف النوع الحيواني آما هو مبين في القسم الخاص بوصف أنواع الحيوانات             التفصيلية المعدة من خالل عملية      

ونتناول أدناه   .   آيفية تحدید معامالت االنبعاث للغازات الناجمة عن األبقار                       الخطوط التوجيهية للهيئة     وتتناول   ).  ١-٤

 الجاموس، یمكن تطبيق النهج المبين في حالة            وفي حالة عدم توافر بيانات عن        .   لتحدید هذه المعامالت     الممارسات السليمة 

الممارسات وإضافة إلى ذلك فإننا نتناول          .  األبقار على الجاموس بالنظر إلى أوجه التشابه بين هذین النوعين من الماشية                     
 . لتحدید معامالت االنبعاث الخاصة بالضأن الذي یعد أحد أنواع الحيوانات المهمة في بعض البلدانالسليمة

 :١٤-٤ي تحدید معامل انبعاثات لكل فئة من الحيوانات باستخدام المعادلة وینبغ

 ١٤-٤المعادلة 
 تحدید معامالت االنبعاث

EF = (GE • Ym • 365 days/yr) / (55.65 MJ/kg CH4) 

 : حيث

EF =  سنة/رأس/آيلو غرام من غاز الميثان(معامل االنبعاث( 

GE  = یوم/رأس/ميغا جول(مدخول الطاقة اإلجمالية( 

Ym  =معدل تحول غاز الميثان، وهو إجمالي جزء الطاقة الموجودة في العلف المتحول إلى ميثان 

وفي حين أنه    ).   یوما ٣٦٥(وتفترض هذه المعادلة أن معامالت االنبعاث یتم تحدیدها لفئة الحيوانات على مدى سنة آاملة                         

وذلك مثال لمدة   (لحيوان قد تحدد لفترة أقصر في بعض الظروف           یستخدم في العادة معامل انبعاث محدد لسنة آاملة فإن فئة ا             

ویتم في هذه الحالة اختيار معامل االنبعاث          ).   یوما تعلف أثناءها الحيوانات في المعالف         ١٥٠موسم المطر السنوي أو لمدة         

حدید مدة تطبيق معامل      ویعتبر ت .   یوما بعدد أیام المدة المحددة        ٣٦٥ویستعاض عن مدة      )  مثل موسم المطر   (للمدة المحددة    

 .االنبعاث جزءا من عملية وصف النوع الحيواني

 .١-٤وتستخدم قيمة مدخول الطاقة اإلجمالية لكل فئة من الحيوانات الواردة في خصائص الحيوانات في القسم 

 الحصول على معدل تحول غاز الميثان

وفي حال تعذر الحصول على         .   بالغذاء والحيوان    یتوقف معدل تحول طاقة الغذاء إلى ميثان على عوامل مترابطة تتعلق                    

معدالت تحول  " المعنون   ٨-٤معدالت تحول غاز الميثان من البحوث الخاصة بالبلد فيمكن استخدام القيم الواردة في الجدول                  

للغذاء وتوفر هذه التقدیرات العامة توجيها تقریبيا استنادا إلى الخصائص العامة                             ."  الجاموس/غاز الميثان في األبقار        

أي الذي یرتفع معدل قابليته      (وفي حالة توافر العلف الجيد       .  وممارسات اإلنتاج المتبعة في آثير من البلدان المتقدمة والنامية           

وإذا لم یتوافر إال العلف األقل جودة فسيكون من المالئم أآثر       .  ، ینبغي استخدام الحدود الدنيا    )لالنهضام وترتفع قيمة الطاقة فيه    

ویفترض معدل مقداره صفر لتحول غاز الميثان في آل صغار الحيوانات التي ال تتغذى إال على اللبن                   .  لحدود العليا استخدام ا 

 ).أي الحمالن التي تتغذى على اللبن وآذلك العجول(

ت معدل  ونظرا ألهمية معدل تحول غاز الميثان في إطالق االنبعاثات فإن آثيرا من البحوث الجاریة ترمي إلى تحسين تقدیرا                  

وأآثر ما یحتاج إلى هذا التحسين هو الحيوانات التي تتغذى على . تحول غاز الميثان في مختلف الحيوانات ومجموعات العلف      



 ٤الفصل      الزراعة

 

 

 
 ٣٢-٣     دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها

آوریهارا وآخرون،  (ومثال ذلك أن إحدى الدراسات التي أجریت مؤخرا               .  المراعي االستوائية نظرا لقلة البيانات المتاحة         

 .٨-٤ الميثان خارج النطاقات المبينة في الجدول الحظت قيم معدل تحول غاز) ١٩٩٩

 ٨-٤الجدول 
 الجاموس/معدالت تحول غاز الميثان في األبقار

معدل تحول غاز الميثان 
 )ب(

 البلدان نوع الحيوان

 )أ(األبقار المعلوفة في المعالف  ٠٫٠٠٥ +٠٫٠٤
 آل أنواع الماشية األخرى ٠٫٠٠٥ + ٠٫٠٦

 البلدان المتقدمة

 وصغارهم) البقر والجاموس(ماشية اللبن 
أنواع األبقار أو الجاموس األخرى التي تعلف أساسا على بقایا المحاصيل والنواتج الثانویة                       

 المنخفضة الجودة

٠٫٠٠٥ +٠٫٠٦ 
 
 

٠٫٠٠٥ + ٠٫٠٧ 
 
 
 

٠٫٠٠٥ + ٠٫٠٦ 

  بلدان المراعي في أفریقيا أنواع األبقار أو الجاموس األخرى في البلدان النامية األخرى غير

 البلدان النامية

 . في المائة أو أآثر من المواد المرآزة٩٠ عندما تحتوي أغذیة العلف على )أ(

  النطاق+ تمثل القيم )ب(

إلى أن معدل   )  ١٩٩٧(ویشير السي وآخرون     .  وقد ال تكون قيمة معدل تحول غاز الميثان في الضأن هي نفسها في األبقار                   

(من معدل تحول غاز الميثان في أبقار اللبن الحالبة          )  ٠٫٠٤٥( اشهر أقل    ٨الن التي یبلغ عمرها     تحول غاز الميثان في الحم    

وینبغي أال یعتبر الضأن مجرد أبقار صغيرة من حيث األداء          .  التي تتغذى على المراعي العالية الجودة شبه المتماثلة       )  ٠٫٠٦٢

. وآذلك من حيث الخصائص الميكروبيولوجية لمعدته األولى            )  اختيار الغذاء  (التغذوي نظرا الختالفه سلوآيا عن األبقار             

، فإن قيم معدالت تحول غاز الميثان یتم اختيارها           "معدالت تحول غاز الميثان في الضأن      " المعنون   ٩-٤وباستخدام الجدول   

البيانات المأخوذة عن السي    وتستند معدالت تحول غاز الميثان إلى       .  واآتمال النمو )  تقاس بقابلية االنهضام  (وفقا لجودة الغذاء    

السي .ر.ن[وإلى البيانات غير المنشورة المأخوذة عن نفس المجموعة البحثية                 )  ١٩٩٩(وجاد وآخرین    )  ١٩٩٧(وآخرین  

وال .   للضأن الناضج في آل المراعي        ٠٫٠٧وقد یستخدم وسيط آل نطاق، بما في ذلك               ].  أوليات،مراسالت شخصية .ج.وم

ولكنها قد  )  ١٩٩٩ وليونينغ وآخرون،    ١٩٩٨موراي وآخرون،   (ات التي أجراها باحثون آخرون      تتعارض هذه القيم مع القياس    

 . ال تغطي آل نطاقات المراعي التي قد تكون موجودة

 ٩-٤الجدول 
 معدالت تحول غاز الميثان في الضأن

 ٦٥الغذاء القابل للهضم بنسبة تزید عن             
 في المائة

 الفئة  في المائة٦٥الغذاء القابل للهضم بنسبة أقل من 

سنة واحدة من         <(الحمالن      ٠٫٠٠٥ + ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٥ + ٠٫٠٥
 )العمر

 الضأن الناضج ٠٫٠٧ ٠٫٠٧
  النطاق+تمثل القيم : ملحوظة
 ).١٩٩٩(والسي وأوليات ) ١٩٩٧(السي وآخرون : المصدر

 

  اختيار بيانات األنشطة٣-١-٢-٤

وسوف ).  ١-٤انظر القسم    (في القسم الخاص بوصف النوع الحيواني          ینبغي جمع بيانات األنشطة وفقا لإلرشادات الواردة            

 .یكفل هذا اإلجراء االتساق مع فئات المصادر األخرى ذات الصلة



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 يقن في تقدیراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم الت                                        ٣٣-٤ 

  االستيفاء٤-١-٢-٤

وعليه فالبد أن یكون من الممكن تحقيق       .  یرجح أن تكون آل البيانات المتعلقة بالحيوانات الرئيسية التي تربى في البلد معروفة            

وفي الحاالت التي یشمل فيها الحصر حيوانات ال تتوافر بصددها بيانات افتراضية وال توجد أي خطوط توجيهية                       .  تيفاءاالس

بشأنها، ینبغي تقدیر مستویات االنبعاثات باستخدام المبادئ العامة الواردة في القسم الخاص بكيفية تحدید معامالت االنبعاث                      

 .٢للمستوى 

 ية متسقة وضع متسلسلة زمن٥-١-٢-٤

وینبغي .  المسائل الرئيسية المقترنة بتحدید متسلسلة زمنية متسقة           )  ٤القسم  (یتناول القسم الخاص بوصف النوع الحيواني            

وقد یتعين في بعض الحاالت      .   لمعامل تحول غاز الميثان مع مرور الوقت          تاالهتمام باستخدام مجموعة متسقة من التقدیرا       

وقد یكون سبب هذه التغييرات هو تنفيذ تدابير صریحة للحد من انبعاثات               .   مع مرور الوقت   تعدیل قيم معدالت تحول الميثان     

غازات االحتباس الحراري أو ربما بسبب تغير الممارسات الزراعية، مثل ظروف الغذاء أو غير ذلك من عوامل اإلدارة                             

ء التغيير فالبد أن تعبر البيانات ومعدالت          وبغض النظر عن الدافع ورا      .  بدون مراعاة انبعاثات غازات االحتباس الحراري        

وفي حالة  .  تحول غاز الميثان المستخدمة لتقدیر االنبعاثات عن التغير في البيانات والطرق المتبعة وینبغي توثيق النتائج بدقة                  

انبعاثات غازات  أو تنفيذ تدابير تخفيف     /تأثر معدالت تحول غاز الميثان على مدى متسلسلة زمنية بتغير ممارسات الزراعة و             

االحتباس الحراري فيحبذ أن تكفل وآاالت حصر الغازات التعبير عن هذه الممارسات في بيانات الحصر والتوضيح الكامل                      

أو تدابير تخفيف انبعاثات غازات االحتباس الحراري على المتسلسلة         /في نص الحصر لكيفية تأثير تغير ممارسات الزراعة و        

" االختيار المنهجي وإعادة الحساب       "ویمكن الرجوع إلى الفصل السابع المعنون                .   الميثان  الزمنية لمعدالت تحول غاز       

 . لوضع متسلسلة زمنية متسقةالممارسة السليمةلالطالع على اإلرشادات العامة بشأن 

  تقييم عدم التيقن٦-١-٢-٤

 .٢ و١ستویين نتطرق أدناه إلى المسائل الرئيسية المتعلقة بعدم التيقن المقترن لطریقتي الم

 ١طریقة المستوى 

 إلى البيانات الخاصة بالبلدان فقد ال تمثل هذه المعامالت بدقة          ١بالنظر إلى عدم استناد معامالت االنبعاث في طریقة المستوى          

ویرجح أن درجة الدقة في معرفة           .  خصائص الحيوانات في البلد وقد تنطوي على قدر آبير من عدم التيقن نتيجة ذلك                            

 في  ٥٠+ في المائة وقد تكون غير مؤآدة بنسبة              ٣٠  + ال تتجاوز     ١ االنبعاث المقدرة باستخدام طریقة المستوى           معامالت

 .المائة

الذي یمكن تقليله إلى أدنى حد ممكن شریطة اتباع            )  ١-٤القسم  (ویقترن بوصف النوع الحيواني قدر إضافي من عدم التيقن             

 .داد الزراعي المبينة في القسم الخاص بعملية وصف النوع الحيواني لتحدید بيانات التعالممارسة السليمةنهج 

 ٢طریقة المستوى 

وآذلك على مدى   )  مثل تجانس فئات الحيوانات    ( على دقة خصائص الحيوانات        ٢یتوقف عدم التيقن في إطار نهج المستوى          

ویمثل تحسين عملية   .  هج الطاقة الصافية  مقابلة الظروف الوطنية في طرق تحدید المعامالت في مختلف العالقات التي تؤلف ن            

ویرجح أن تقدیرات معامالت االنبعاث      .  وصف النوع الحيواني في آثير من األحيان األولویة في تقليل عدم التيقن اإلجمالي                



 ٤الفصل      الزراعة

 

 

 
 ٣٤-٣     دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها

 أن تجري   ٢ویحبذ لوآاالت حصر الغازات التي تستخدم طریقة المستوى          .   في المائة  ٢٠  + تبلغ   ٢باستخدام طریقة المستوى    

وفي حالة عدم إجراء هذا التحليل، ینبغي افتراض وجود تشابه بين عدم                    .  تحليال لعدم التيقن الذي یعبر عن حالتها المعينة            

 .١ وبين عدم التيقن في طریقة المستوى ٢التيقن في إطار طریقة المستوى 

  التقاریر والوثائق٢-٢-٤

ة إلعداد تقدیرات حصر االنبعاثات الوطنية آما هو مبين في                  توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوب         الممارسة السليمة من  

ولتحسين ."  ضمان ومراقبة الجودة   "من الفصل الثامن المعنون       "  الوثائق الداخلية واألرشيف   " تحت عنوان      ١-١٠-٨القسم  

طة ومعامالت االنبعاث   الشفافية، ینبغي اإلبالغ عن تقدیرات االنبعاثات الناتجة عن هذه الفئة جنبا إلى جنب مع بيانات األنش                    

 .المستخدمة في تحدید التقدیرات

 :وینبغي توثيق المعلومات التالية

 :آل بيانات األنشطة، بما فيها ما یلي •

 .البيانات المتعلقة بأعداد الحيوانات السنویة ’١’

 :وثائق بيانات األنشطة، بما فيها ما یلي •

أي اإلشارة إلى آل قواعد البيانات اإلحصائية التي          (ب  مصادر بيانات األنشطة المستخدمة في عمليات الحسا         ’١’

 ).تجمع منها البيانات

المعلومات والفرضيات المستخدمة في إعداد بيانات األنشطة في الحاالت التي ال تتوافر فيها البيانات مباشرة                    ’٢’

 .من قواعد البيانات

 .عدد مرات جمع البيانات، وتقدیرات الدقة والضبط ’٣’

 االنبعاث االفتراضية المستخدمة في تقدیرات االنبعاثات الناجمة عن فئات الحيوانات المحددة إذا                           آل معامالت   •

 .١استخدمت طریقة المستوى 

 ٢إذا استخدمت طریقة المستوى  •

 .قيم معدل تحول غاز الميثان ’١’

 .قيم الطاقة اإلجمالية المقدرة أو المأخوذة من دراسات أخرى ’٢’

 .لمستخدمة، بما في ذلك المراجع المستمدة منهاوثائق البيانات ا ’٣’

وفي قوائم الحصر التي تستخدم فيها معامالت انبعاثات محددة خاصة بالبلدان أو المناطق أو التي تستخدم فيها طرق جدیدة                           

.  والطرق  ، ینبغي توثيق األساس العلمي الذي تستند إليه هذه العوامل                  )الخطوط التوجيهية للهيئة    غير الطرق المبينة في         (

وینبغي أن یشمل التوثيق تعریفات معالم المدخالت لوصف عملية اشتقاق هذه العوامل والطرق وآذلك لوصف مصادر                                 

 .وأحجام أوجه عدم التيقن



الزراعة          ٤الفصل 
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 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣-٢-٤

امن ومراجعة   من الفصل الث    ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة على النحو المبين في الجدول               الممارسة السليمة من   

وقد یكون من المالئم أیضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في                            .  الخبراء لتقدیرات االنبعاثات    

، واتباع إجراءات ضمان الجودة،        "ضمان ومراقبة الجودة   " الواردة في الفصل الثامن المعنون            ٢إجراءات المستوى    

وإضافة إلى   .  العليا لتحدید االنبعاثات الناتجة عن فئة هذه المصادر                  وبخاصة في حالة استخدام طرق المستویات                 

 :اإلرشادات الواردة في الفصل الثامن فإننا نبين فيما یلي بعض اإلجراءات ذات الصلة بفئة المصادر هذه

 مراجعة معامالت االنبعاث

عامالت االنبعاث الخاصة    أن تقوم وآالة حصر الغازات بالتحقق من م           ٢ینبغي عند استخدام طریقة المستوى         •

وینبغي توضيح وتوثيق الفروق المهمة بين المعامالت       .  بالبلد في مقابل العوامل االفتراضية المقترحة من الهيئة       

 .الخاصة ببلدان محددة والمعامالت االفتراضية

 المراجعة الخارجية

راجعة من النظراء یشترك فيه     ، ینبغي أن تقوم وآالة حصر الغازات بإجراء م        ١إذا استخدمت طریقة المستوى      •

 .الخبراء من الصناعة والمؤسسات األآادیمية واإلرشاد الزراعي

 .من المهم االحتفاظ بالوثائق الداخلية المتعلقة بنتائج المراجعة •

 انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن معالجة الروث  ٣-٤

  المسائل المنهجية١-٣-٤

وعندما تتحلل هذه المادة العضویة بمعزل عن الهواء فإن البكتيریا                  .   عضویة یتكون روث الحيوانات في معظمه من مادة           

مثل (ویحدث ذلك في آثير من األحيان عندما تربى أعداد آبيرة من الحيوانات في مساحات ضيقة                  .  الميثانية تولد غاز الميثان   

ي أآوام آبيرة أو یتم التخلص منه في             مزارع إنتاج اللبن والخنازیر والدواجن وحظائر األبقار حيث یخزن الروث عادة ف                   

 ).صهاریج التخزین أو البرك

  اختيار الطریقة١-١-٣-٤

 لتقدیر انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن نظم معالجة الروث، البد أوال من تقسيم الحيوانات إلى أنواع وفئات مالئمة للتعبير                       

ویتناول القسم الخاص بوصف النوع     .  تي یعالج بها هذا الروث    عن مختلف مقادیر الروث المتكونة من آل حيوان والطریقة ال          

 ).١-٤انظر القسم (الحيواني معلومات تفصيلية عن آيفية وصف حيوانات هذا المصدر 

  : فإن الخطوات األربع الرئيسية لتقدیر انبعاثات غاز الميثان من روث الحيوانات هيالخطوط التوجيهية للهيئةوآما تبين 

 ’١’ . عن النوع الحيواني من خالل عملية تحدید الخصائصتجميع البيانات
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 أو تحدید معامالت انبعاثات على أساس               الهيئةاستخدام معامالت االنبعاث االفتراضية المحددة من               

القدرة القصوى على توليد غاز الميثان، والمواد الصلبة المتطایرة، وعامل            (الخصائص المميزة للروث    

من الحيوانات وفي آل نظام       )  نوع أو فئة أو فئة ثانویة        (ل مجتمع إحصائي      في آ )  تحول غاز الميثان   

 .لمعالجة الروث

’٢’ 

یضرب آل معامل انبعاث بالعدد المحدد للحيوانات للحصول على تقدیر النبعاثات غاز الميثان الناجمة                  

 .عن تلك الحيوانات

’٣’ 

 ’٤’ .تجمع االنبعاثات من آل نوع لتحدید االنبعاثات الوطنية

 

وحيث إن معامالت االنبعاث یتم اإلبالغ عنها بالكيلو غرام لكل . وینبغي اإلبالغ عن تقدیرات االنبعاثات بالجيغا غرام

 آيفية حساب االنبعاثات الناجمة عن نوع محدد من  ١٥-٤وتبين المعادلة     .  ٦١٠رأس في السنة، تقسم االنبعاثات على       

 :الحيوانات

 ١٥-٤المعادلة 
ز الميثان الناجمة عن معالجة الروثانبعاثات غا  

CH4 Emissions(mm) = Emission Factor • Population / (106 kg/Gg)  

 :حيث

CH4 EMISSIONS(MM)    =                    انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن معالجة الروث المتكون من نوع محدد من الحيوانات

 )سنة/جيغا غرام(

EMISSION FACTOR  =سنة/رأس/آيلو غرام(ت الناتجة عن نوع محدد من الحيوانات معامل االنبعاث للغازا( 

POPULATION  =عدد رؤوس الحيوانات في النوع المحدد للحيوانات 

فأما نهج   .  مستویين لتقدیر انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن روث الحيوانات                      الخطوط التوجيهية للهيئة     وتشمل   

باردة أو  (الفئة والمنطقة المناخية    /نات عن الحيوانات بحسب النوع     فهو طریقة مبسطة ال تتطلب سوى بيا        ١المستوى  

 .لتحدید االنبعاثات) معتدلة أو حارة

 طریقة تفصيلية لتقدیر انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن نظم معالجة الروث ویحبذ استخدامها     ٢ویوفر نهج المستوى    

وتتطلب هذه الطریقة   .  حيوانات بنصيب آبير في االنبعاثات     في البلدان التي یسهم فيها نوع معين أو فئة معينة من ال               

وباستخدام هذه    .  معلومات تفصيلية عن الخصائص المميزة للحيوانات والطریقة التي تتم بها معالجة الروث                                  

 . المعلومات تحدد معامالت االنبعاث الخاصة بالظروف السائدة في البلد

في تقدیر    الممارسة السليمة وتتطلب  .  انات وعلى الظروف الوطنية     وتتوقف الطریقة المختارة على مدى توافر البي           

، بما في ذلك    ٢انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن نظم معالجة الروث أن تبذل آل الجهود الستخدام طریقة المستوى                    

ال بعد    إ  ١وینبغي عدم استعمال نهج المستوى            .  حساب معامالت االنبعاث باستخدام المعامالت الخاصة بالبلدان                
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عملية تحدید مستوى   )  ٣-٤انظر الشكل   (وتبين شجرة القرارات    .  ٢استنفاد آل السبل الممكنة الستخدام نهج المستوى        

 .النهج المتبع

 اختيار معامالت االنبعاث ٢-١-٣-٤

ظم اإلنتاج الفعلية   الوسيلة المثالية لتحدید معامالت االنبعاث هو إجراء قياسات غير اجتياحية أو غير مثيرة لالنبعاثات في ن                      

على أن قياسات من هذا      .  ویمكن استخدام هذه النتائج الميدانية لوضع نماذج لتقدیر معامالت االنبعاث            ).  الحظائر والمراعي (

وهكذا فإن هذا النهج على الرغم       .  القبيل یتعذر إجراؤها وتتطلب موارد هائلة ودرایة فنية فریدة وأجهزة قد ال تكون متوافرة                 

 .تبعا للظروف الوطنية للممارسة السليمةبه لتحسين الدقة فهو غير الزم حتما من استصوا

للخطوط  في الدليل المرجعي      ٦-٤ویعرض الجدول   .  ١وتستخدم معامالت االنبعاث االفتراضية عند تطبيق طریقة المستوى           
 ٣.وصى بهامعامالت االنبعاث الخاصة بكل مجموعة ثانویة من أنواع الحيوان الم التوجيهية للهيئة

 باستخدام الطریقة المبينة     ٢وإذا لم تتوافر البيانات الخاصة بالمناطق أو بالبلدان  فينبغي تحدید معامالت االنبعاث للمستوى                      

 تحدید آتلة المواد الصلبة المتطایرة التي         ٢وتشمل عملية حساب معامالت االنبعاث للمستوى         .  الخطوط التوجيهية للهيئة  في  

القدرة القصوى على   (جنبا إلى جنب مع القدرة القصوى على إنتاج غاز الميثان في الروث               )  بالكيلو غرام (  تفرزها الحيوانات 

وإضافة إلى ذلك، البد من الحصول على معامل تحول ). آيلو غرام من المواد الصلبة المتطایرة     /متر مكعب /إنتاج غاز الميثان  

 .على توليد غاز الميثان في آل نظام من نظم معالجة الروث غاز الميثان الذي یأخذ بعين االعتيار تأثير المناخ

فئات الحيوانات، ینبغي أن تعبر تقدیرات االنبعاثات قدر اإلمكان /ونظرا للتفاوت الكبير في االنبعاثات بحسب المناطق وأنواع   

وقد یتطلب ذلك إجراء     .  دعن تنوع ونطاق أنواع الحيوانات وممارسات معالجة الروث فيما بين مختلف المناطق داخل البل                     

وینبغي تحدیث معامالت االنبعاث دوریا لمراعاة التغيرات التي تطرأ على ممارسات معالجة          .  تقدیرات منفصلة في آل منطقة    

وینبغي أن تستند هذه التعدیالت إلى المتاح من البيانات الموثوقة القائمة على                 .  الروث وخصائص الحيوانات والتكنولوجيات    

ویستصوب اإلآثار من إجراء عمليات الرصد للتحقق من معالم النماذج الرئيسية، األمر الذي قد ال یكون                  .  لعلميةالمراجعات ا 

 . ممكنا من الناحية العملية

أفضل طریقة للحصول على متوسط المعدالت اليومية إلفراز المواد الصلبة المتطایرة هو                    :  معدالت إفراز المواد الصلبة المتطایرة       

وإذا لم یتح متوسط معدالت إفراز المواد الصلبة المتطایرة فيمكن تقدیر هذه                    .  انات من المصادر المنشورة الخاصة بالبلد         استخدام بي 

ویمكن تقدیر المدخول الغذائي لألبقار والجاموس باستخدام طریقة تحدید الخصائص            .  المعدالت استنادا إلى مستویات المدخول الغذائي      

وسوف یكفل ذلك أیضا االتساق في البيانات التي تستند ). ١-٤انظر القسم (م الخاص بوصف النوع الحيواني      المبينة في القس  "  المعززة"

وحالما یتم تقدیر المدخول    .  وقد یلزم الحصول على بيانات عن إنتاج الخنازیر في بلدان محددة لتقدیر المدخول الغذائي                .  تإليها التقدیرا 

 :بة المتطایرة یحسب على النحو التاليالغذائي فإن معدل إفراز المواد الصل

                                                 

والخطأ هو معامل االنبعاث االفتراضي للميثان المتولد        .   للهيئة ةالخطوط التوجيهي  الوارد في     ٦-٤على أنه ینبغي مالحظة وجود خطأ في الجدول            ٣
ين بالشكل الصحيح في التذیيل      آما هو مب   ٢ بدال من    ١وینبغي أن تكون القيمة     .  عن األبقار غير المنتجة للبن في المناطق المعتدلة من أمریكا الالتينية           

 .الخطوط التوجيهية للهيئةباء من المجلد الثالث في 
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 ١٦-٤المعادلة 
 معدالت إفراز المواد الصلبة المتطایرة

VS = GE • (1 kg-dm/18.45 MJ) • (1 – DE/100) • (1 – ASH/100) 

 :حيث 

VS  = یوم/آيلو غرام(إفراز المواد الصلبة المتطایرة یوميا على أساس وزن المادة الجافة( 

GE  = یوم/الغذائي اليومي التقدیري بالميغا جولمتوسط المدخول 

DE =  في المائة مثال٦٠(النسبة المئویة للطاقة القابلة للهضم في الغذاء ( 

ASH =  في المائة مثال٨(النسبة المئویة لمحتوى الرماد في الروث ( 

المادة الصلبة،   هي آثافة طاقة الغذاء ویعبر عنها بالميغا جول لكل آيلو غرام من                ١٨٫٤٥القيمة  :  ملحوظة

وهي قيمة ثابتة نسبيا في مجموعة آبيرة من أنواع الكأل واألعالف المؤلفة من الحبوب التي تستهلكها                                

 .الحيوانات في العادة

وینبغي أن تكون قيمة الطاقة القابلة للهضم في األبقار نفس القيمة المستخدمة في طریقة تحدید الخصائص                                       

ومحتوى الرماد في روث األبقار     ).  ١-٤انظر القسم   (ص بوصف النوع الحيواني     المبينة في القسم الخا   "  المعززة"

وتبلغ القيم   ).  ١٩٩٦الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،              ( في المائة       ٨والجاموس یبلغ عموما نحو         

ة والبلدان النامية على      في المائة في البلدان المتقدم      ٥٠ في المائة و    ٧٥االفتراضية لقابلية االنهضام في الخنازیر        

 في المائة للبلدان المتقدمة والبلدان ٤ في المائة و٢وأما بخصوص محتوى الرماد فيمكن استخدام القيمتين . التوالي

 ). ١٩٩٦الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، (النامية على التوالي 

یرة الخاصة بالبلد فيمكن استخدام القيمة االفتراضية لمعدل          وفي حالة عدم إمكانية تحدید قيم المواد الصلبة المتطا          

وهذه ).  ٧- حتى باء  ١-الجداول من باء    (للخطوط التوجيهية للهيئة  إفراز المواد الصلبة الواردة في الدليل المرجعي        

البيانات العوامل االفتراضية محددة على أساس بيانات متوسط المدخول الغذائي وقابلية انهضام العلف وتعتبر هذه               

 .موثوقة بدرجة معقولة

القدرة القصوى  "تتمثل الطریقة المفضلة للحصول على قيم قياسات          :  قيم القدرة القصوى على توليد غاز الميثان         

في استخدام البيانات المستمدة من المصادر المنشورة الخاصة بالبلد تم قياسها باتباع                      "  على توليد غاز الميثان      

. ، بما في ذلك طریقة أخذ العينات "القدرة القصوى على توليد غاز الميثان     " توحيد قياس    ومن المهم .  طریقة موحدة 

الخاصة بالبلد فيمكن الرجوع إلى القيم            "  القدرة القصوى على توليد غاز الميثان           "وإذا لم تتوافر قيم قياسات            

 ٤.ةالخطوط التوجيهية للهيئاالفتراضية الواردة في التذیيل باء للدليل المرجعي في 

 قيما افتراضية لمعامالت تحول غاز الميثان في الخطوط التوجيهية للهيئةتتضمن : قيم معامالت تحول غاز الميثان

على أن هذه القيم االفتراضية قد ال تشمل التفاوت الكبير                 .  مختلف نظم معالجة الروث وشتى المناطق المناخية           

                                                 

عند اختيار القيم االفتراضية للقدرة القصوى على توليد غاز الميثان إذا آانت ممارسات اإلنتاج في البلد النامي مشابهة لتلك الممارسات المتبعة في                           ٤
 .قيمة المحددة للبلدان المتقدمةالبلدان المتقدمة فينبغي حينئذ اختيار ال
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 قدر المستطاع تحدید معامالت تحول غاز الميثان الخاصة           ولذلك ینبغي .  المحتمل في فئات نظم المعالجة المحددة      

ویتسم ذلك بأهمية بالغة في      .  بالبلدان بحيث تعبر عن نظم المعالجة المحددة المستخدمة في بلدان أو مناطق معينة                

ذه وینبغي إن أمكن في ه        .  البلدان التي لدیها أعداد آبيرة من الحيوانات أو التي تتعدد فيها المناطق المناخية                           

الحاالت إجراء قياسات ميدانية في آل منطقة مناخية الستخدامها بدال من القيم المعملية لمعامالت تحول غاز                               

 :وینبغي أن تشمل القياسات العوامل التالية. الميثان

 .التطبيق/توقيت التخزین •

 .طول مدة التخزین •

 .خصائص الروث •

 ). الميثانياللقاح(تحدید مقدار الروث المتخلف في منشأة التخزین  •

 .المدة وتوزیع درجة الحرارة بين التخزین الداخلي والخارجي •

 .تقلب درجات الحرارة اليومية •

 .تفاوت درجات الحرارة الموسمية •

وإذا لم تتوافر قياسات معامالت تحول غاز الميثان الخاصة بالبلدان فيمكن استخدام القيم االفتراضية الواردة في                       

-٤وقد عدلت بعض هذه القيم آما هو مبين في الجدول            ).  ٨-٤الجدول    (وجيهية للهيئة للخطوط الت الدليل المرجعي   

 "الخطوط التوجيهية للهيئة    قيم معامالت تحول غاز الميثان في نظم معالجة الروث المحددة في                       " المعنون     ١٠
فر الهاضمة والبرك    نهجا لتقسيم نظم الح    ١٠-٤وتعرض التعدیالت الواردة في الجدول      ).  التعدیالت بالخط المائل  (

وهذا التقسيم مهم لمراعاة تدابير    .   استخالص الغاز الحيوي وإشعاله واستخدامه     ةالالهوائية إلى فئات ثانویة لمراعا    

قيم معامالت  "   المعنون   ١١-٤ویعرض الجدول   .  السياسات التي تشجع على استخالص غاز الميثان من هذه النظم          

قيم معامالت تحول غاز الميثان      "  وث الغير محددة في الخطوط التوجيهية        تحول غاز الميثان في نظم معالجة الر        

الخطوط في بعض نظم معالجة الروث اإلضافية المستخدمة حاليا في مختلف البلدان والتي لم تعالجها بشكل محدد                   
ویمكن .  النظمویحبذ تجزئة نظم المعالجة إلى هذه الفئات في البلدان التي تستخدم فيها هذه                             .  التوجيهية للهيئة  

 . في حال عدم توافر القيم الخاصة بكل بلد١١-٤استخدام قيم معامالت تحول غاز الميثان الواردة في الجدول 
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 شجرة قرارات النبعاثات غاز الميثان من معالجة الروث ٣-٤الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غازات هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظام الحصر الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي یجریه البلد النبعاثات                           فئة المصادر الرئيسية:  ١الملحوظة  
من الفصل السابع"  تحدید فئات المصادر الرئيسية الوطنية        "٢-٧أنظر القسم    (االحتباس الحراري المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"المعنون 
 . في المائة من االنبعاثات الناجمة عن فئة المصادر٣٠-٢٥عتبر فئة المصادر الفرعية مهمة إن آانت تمثل آقاعدة تستند إلى المعرفة العملية، ت: ٢الملحوظة 

األبقار أو الجاموس أو الخنازیر أو 
األنواع األخرى التي لم تحدد لها القيم 

  لمعامالت االنبعاثات فيها االفتراضية

 هل تربى في البلد أنواع األبقار
  أو الجاموس أو الخنازیر أو الضأن

الحمير أو / أو الماعز أو الخيول أو البغال
 الدواجن أو األنواع األخرى؟

 یكتب في التقریر
 "ال یوجد "

تقسم أنواع الحيوانات إلى 
أنواع بحسب الخصائص 

 "المعززة"األساسية و"

 لضأن أو الماعز أوا
الحمير أو / الخيول أو البغال
  الدواجن

 
یتم تحدید الخصائص 

 للحيوانات" األساسية"

 
هل تتوافر معامالت 

 االنبعاثات الخاصة بالبلد؟

تقدر االنبعاثات 
باستخدام المستوى 

األول ومعامل 
االنبعاثات االفتراضي 
 المحدد من الهيئة

 
 

 فئة مصادر رئيسيةهل هذه 
هل لهذا النوع نصيب آبير و

 في االنبعاثات؟
 )٢ و١الملحوظتان (

 
 هل تتوافر البيانات

 الالزمة إلجراء عملية تحيد 
" المعززة"الخصائص 

 للحيوانات؟

یتم الحصول على 
البيانات

 هل تتوافر بيانات
 علىمستوى البلد عن استخدام 
معامل تحول الميثان أو المواد 

 م الصلبة المتطایرة أو نظا
 معالجة الروث

تقدر االنبعاثات 
 ١باستخدام المستوى 

ومعامل االنبعاثات 
 الخاص بالبلد

تقدر االنبعاثات باستخدام معامل 
 الخاص بالبلد ٢االنبعاثات للمستوى 

 والقيم االفتراضية عند اللزوم

تقدر االنبعاثات 
باستخدام قيم المستوى 

  االفتراضية٢

٣اإلطار   ٤اإلطار 

١ إلطارا ٢اإلطار 

 ال

الال

 ال

ال یوجد أي (ال 
 )منها

نعم

 نعم

)آلها أو بعضها(نعم 

 نعم

 نعم
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 يقن في تقدیراتهادليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم الت                                        ٤١-٤ 

 :يفية حساب معامل انبعاثات غاز الميثان المتولد عن معالجة الروث آ١٧-٤تبين المعادلة : معادلة معامل االنبعاث

 ١٧-٤المعادلة 
 معامل االنبعاث للغازات لناجمة عن معالجة الروث

EFi = VSi • 365 days/year • Boi
 • 0.67 kg/m3 • Σ(jk) MCFjk • MS ijk 

 : حيث

EFi =  معامل االنبعاث السنوي للغازات الناجمة عن النوع المحددiبالكيلو غرام  من الحيوانات 

VSi  = المواد الصلبة المتطایرة التي تفرزها حيوانات النوع المحددiبالكيلو غرام  

Boi  =  المحدد  النوع  حيوانات  من  المتكون  الروث  من  الميثان  غاز  توليد  على  القصوى  القدرة  i  )آيلو/مكعب  متر 

 )المتطایرة الصلبة المواد من غرام

MCFjk  =حول غاز الميثان في آل نظام من نظم معالجة الروث معامالت تj بحسب المنطقة المناخية k 

MS ijk  =          فئة الحيوانات     /جزء الروث المتكون من نوعi             والمعالج باستخدام نظام معالجة الروث j     في المنطقة 

  kالمناخية 

  اختيار بيانات األنشطة٣-١-٣-٤

: ، وهمـــــا تخدمة في تقدیر انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن معالجة الروث           یوجد نوعان رئيسيان من بيانات األنشطة المس       

 .البيانات المتعلقة باستخدام نظام معالجة الروث) ٢(البيانات المتعلقة بنوع الحيوانات و) ١(

لنوع وینبغي الحصول على البيانات المتعلقة بأنواع الحيوانات باستخدام النهج المبين في القسم الخاص بوصف ا                     

 لوصف أنواع الحيوانات تتمثل في      الممارسة السليمة وآما الحظنا في ذلك القسم فإن       ).  ١-٤انظر القسم   (الحيواني  

إجراء عملية وصف واحدة لتوفير بيانات األنشطة الالزمة لكل مصادر االنبعاثات التي تعتمد على بيانات أنواع                       

نيف بيانات الحيوانات المطلوبة لتقدیر االنبعاثات الناجمة        ومع ذلك فمن المهم مالحظة أن مستوى تص        .  الحيوانات

ومثال ذلك أن    .  عن هذه الفئة قد تختلف عن المستویات المستخدمة في المصادر األخرى، مثل التخمر الداخلي                        

فئات الحيوانات  / للتخمر الداخلي في بعض أنواع      ٢المطلوبة لتقدیر المستوى     "  المعززة"عملية تحدید الخصائص     

 .  تجميعها في فئات أوسع تكفي لفئة هذه المصادریمكن

ویحبذ لوآاالت حصر الغازات في البلدان التي تتفاوت فيها الظروف المناخية أن تحصل على بيانات عن أنواع                         

ومن شأن ذلك أن یحسن الدقة ألن انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن نظم              .  الحيوانات في آل منطقة مناخية رئيسية     

ومن الوجهة المثالية، یمكن الحصول على التصنيفات اإلقليمية         .  روث یمكن أن تتفاوت آثيرا تبعا للمناخ       معالجة ال 

وإذا لم تتوافر البيانات اإلقليمية فينبغي استشارة الخبراء بشأن أنماط اإلنتاج               .  من اإلحصاءات الوطنية المنشورة    

هو ما قد یوفر المعلومات المطلوبة لتقدیر التوزیعات        أو توزیع األراضي، و   )  مثل اللبن واللحم والصوف   (اإلقليمي  

 .اإلقليمية للحيوانات

وأفضل وسيلة للحصول على البيانات المتعلقة بتوزیع نظم معالجة الروث هو الرجوع بشكل منتظم إلى                                             



 ٤الفصل      الزراعة

 

 

 
 ٤٢-٣     دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها

قصاء وإذا لم تتوافر إحصاءات من هذا القبيل فإن البدیل المفضل هو إجراء است                   .  اإلحصاءات الوطنية المنشورة   

وإذا لم تتوافر الموارد الالزمة إلجراء استقصاء فينبغي استشارة الخبراء          .  مستقل الستخدامات نظم معالجة الروث    

 من الفصل السادس آيفية الحصول على ٥-٢-٦ویبين القسم . للحصول على رأیهم بشأن توزیع نظم معالجة الروث

م بروتوآوالت مماثلة للبروتوآوالت المستخدمة في طلب         ویمكن استخدا .  أحكام الخبراء بشأن نطاقات عدم التيقن       

 .الحصول على أحكام الخبراء للحصول على البيانات المتعلقة بتوزیع نظم معالجة الروث

ومن المهم عند إجراء تحليل لالنبعاثات اإلقليمية أن تستخدم البيانات اإلقليمية المتعلقة بأنواع الحيوانات واستخدام               

وباإلضافة إلى ذلك، یجب الحصول على معلومات عن الفروق المناخية فيما بين . ث على السواءنظام معالجة الرو

وإذا لم تتوافر آل هذه البيانات على . المناطق داخل البلد حتى یتسنى تطبيق معامالت تحول غاز الميثان الصحيحة

 .نبعاثات على المستوى الوطنيالمستوى اإلقليمي فإن أي تحليل إقليمي لن یكون أآثر دقة من أي دراسة لال

  االستيفاء٤-١-٣-٤

 الناجمة عن آل مصادر روث الحيوانات المستأنسة في البلد بغض النظر             تتشمل قائمة الحصر المستوفاة االنبعاثا    

 قائمة مميزة بفئات الحيوانات وتتوافر      الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ     وتوفر  .  عن المستوى المطبق  

وبذلك فقد تستطيع وآاالت حصر          .  بيانات بشكل عام من المراجع الوطنية أو من منظمة األغذیة والزراعة                      ال

 .الغازات أن تعد تقدیرا لمقدار االنبعاثات یشمل آل أنواع الحيوانات المطلوبة

  وضع متسلسلة زمنية متسقة٥-١-٣-٤

لمتعلقة بأعداد أنواع الحيوانات ومعالجة الروث        تجميع البيانات ا   ١یتطلب وضع متسلسلة زمنية لطریقة المستوى        

 : في الحاالت التالية١وتنشأ الصعوبات في تطبيق طریقة المستوى . أثناء المدة الزمنية

 .عدم توافر بيانات عن الحيوانات لتغطية المدة بأآملها •

دولية المعنية بتغير   الهيئة الحكومية ال  الفئات الموصى بها من     /عدم تقسيم بيانات الحيوانات إلى األنواع      •
 .المناخ

 .تأثير التغيرات في ممارسات معالجة الروث مع مرور الوقت على انبعاثات غاز الميثان •

ویمكن الحصول على البيانات المتعلقة بالحيوانات عن طریق جمع بيانات تاریخية إجمالية من منظمة األغذیة                           

وإذا طرأت تغييرات    .  التاریخية إلى مجموعات الحيوانات     والزراعة واستخدام البيانات الجاریة لتقسيم البيانات            

 لن توفر متسلسلة زمنية متسقة           ١آبيرة على ممارسات معالجة الروث مع مرور الوقت فإن طریقة المستوى                       

 .٢لالنبعاثات وینبغي في هذه الحالة النظر في استخدام طریقة المستوى 

 فإن وضع متسلسلة زمنية لطریقة       ١ في صدد طریقة المستوى       وإضافة إلى المسائل المتعلقة بالبيانات والموضحة      

وتنشأ الصعوبات في تطبيق طریقة        .   یتطلب تجميع بيانات عن نظام معالجة الروث خاصة بالبلدان                ٢المستوى  

 : في الحاالت التالية٢المستوى 

 .عدم توافر بيانات عن نظام معالجة الروث لفترة ما أثناء المتسلسلة الزمنية •
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 .الهيئةسيم البيانات إلى النظم الموصى بها من عدم تق •

 . في آل سنوات المتسلسلة الزمنية٢عدم استخدام طریقة المستوى  •

ویمكن عالج مسألة عدم توافر بيانات موثوقة عن نظم معالجة الروث عن طریق استقراء اتجاهات نظم معالجة                         

أي درجة الحرارة   ( حال تشابه الظروف المناخية       الروث من خالل مساحة أو منطقة تستخدم آعينة للبد بأآمله في            

وإذا تغيرت طریقة تقدیر االنبعاثات، ینبغي تجميع واستخدام البيانات التاریخية التي تتطلبها                       ).  وسقوط المطر  

وإذا لم تتوافر هذه المعلومات فقد یكون من المالئم إیجاد           .  الطریقة الجاریة إلعادة حساب االنبعاثات في تلك المدة        

جاه استنادا إلى آخر البيانات واستخدام هذا االتجاه إلجراء تقدیر رجعي لممارسات المعالجة أثناء المتسلسلة                           ات

ویمكن، من بين المصادر األخرى، استخدام المطبوعات واالعتماد على الخبراء من الصناعة والجامعات              .  الزمنية

االختيار المنهجي وإعادة "فر الفصل السابع المعنون ویو. لتحدید االتجاهات المتعلقة بخصائص الحيوانات والروث

 . نهجا لتحدید السمات المميزة للحيوانات١-٤ویقترح القسم . إرشادات بشأن آيفية معالجة هذه المسائل" الحساب

  تقييم عدم التيقن٦-١-٣-٤

. وافر بيانات عملية وافيةیلزم الحصول على أحكام الخبراء لتقييم أوجه عدم التيقن في هذا المصدر في حالة عدم ت        

 .ویوفر الفصل السادس المشورة بشأن الحصول على أحكام الخبراء والجمع بينها وبين أوجه عدم التيقن األخرى

ومصادر عدم التيقن    .  ویمكن للخبراء إجراء تقدیر لعدم التيقن عن طریق تقييم مختلف مكونات تقدیر االنبعاثات                  

وقد یقترن قدر آبير من عدم      .  ث، وتوزیع نظم معالجة الروث، وبيانات األنشطة      الرئيسية هي دقة معامالت االنبعا    

في بلد بمفرده ألنها قد ال تعبر عن             )  ٢ أو طریقة المستوى        ١سواء طریقة المستوى      (التيقن بالقيم االفتراضية      

ط بين قيم معامل     ویمكن تقليل مقدار عدم التيقن عن طریق وضع واستخدام نموذج یرب             .  الظروف الفعلية في البلد    

 .المناطق/تحول غاز الميثان والقدرة القصوى على توليد غاز الميثان وبين مختلف المعامالت الخاصة بالبلدان
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 ٤٤-٣                                    دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها

 ١٠-٤الجدول 
 )التعدیالت بالخط المائل( الخطوط التوجيهية للهيئةقيم معامالت تحول غاز الميثان في نظم معالجة الروث المحددة في 

 تعليقات ت تحول غاز الميثان بحسب المناخمعامال
 بارد معتدل حار

  التعریف
 النظام

 
١ %١٫٥ %٢% 

المراعي /المراعي  .یترك الروث المتخلف عن الحيوانات حيثما یكون وال یعالج
 الحظائر/المفتوحة 

 
٠٫١ %٠٫٥ %١% 

 النشر اليومي .الحقولوتفرش النفایات التي یتم جمعها في . الكحت مثل ما، بوسيلة والبول الروث یجمع

 
١ %١٫٥ %٢% 

وتخزن ) مع القمامة أو بدونها(وتجمع المواد الصلبة . یفرز الروث والبول في الحظيرة
قبل التخلص منها مع تصریف السوائل أو عدم تصریفها ) شهور(بدون تعبئة لمدة طویلة 

 . في نظام من الحفر

 تخزین المواد الصلبة

 
١ %١٫٥ %٥% 

ف قد تترك الحيوانات في معالف غير مرصوفة حيث یترك الروث ليجف في المناخ الجا
 .وقد ینشر الروث في الحقول عند إزالته. إلى أن یزال دوریا

 المعالف الجافة

آحفر هاضمة، ینبغي حساب معامل تحول /عندما تستخدم الخزانات المالطية للتخزین على دفعات
 %٣٩ %٤٥ %٧٢ .١غاز الميثان وفقا للصيغة 

وقد یخزن السائل لمدة . مع الروث والبول وینقالن في حالة سائلة إلى خزانات للتخزینیج
 .وقد یضاف الماء لتسهيل المعالجة). شهور(طویلة 

 المالط/السائل

 .ینبغي تقسيمها في مختلف الفئات، مع مراعاة النسبة المئویة الستخالص وإحراق الغاز الحيوي
 %١٠٠-صفر %١٠٠-صفر %١٠٠-صفر ١تحسب باستعمال الصيغة 

ویترسب الروث في البرآة . تتميز بنظم التدفق التي تستخدم الماء لنقل الروث إلى البرآة
وقد تعاد معالجة الماء المأخوذ من .  یوما٢٠٠ یوما إلى ما یزید عن ٣٠لمدة تبدأ من 

 .البرآة آماء متدفق أو قد یستخدم لري وتسميد الحقول

 البرك المعزولة عن الهواء

آحفر هاضمة، ینبغي حساب معامل تحول غاز الميثان /عندما تستخدم الحفر للتخزین على دفعات
 .١وفقا للصيغة 

 .یالحظ استخدام درجة الحرارة المحيطة وليست درجة الحرارة الثابتة لتحدید الظروف المناخية

٣٠% 
٧٢% 

 صفر
٤٥% 

 صفر
٣٩% 

 .تخزین الروث والبول معا تحت مرابط الحيوانات
 هر واحدش< 
 شهر واحد> 

التخزین في حفر مفتوحة 
 . اسفل مرابط الحيوانات

ینبغي تقسيمها في مختلف الفئات، مع مراعاة مقدار الغاز الحيوي المستخلص والغاز الحيوي الذي 
 %١٠٠-صفر %١٠٠-صفر %١٠٠-صفر . یتم إشعاله والذي یتم تخزینه بعد الهضم

وقد یحرق . الطينية ویتم حلها بمعزل عن الهواء/یجمع الروث والبول في حالتهما السائلة
 .غاز الميثان أو یشعل أو یطلق في الهواء

 الحفر الهاضمة الالهوائية

 
١٠ %١٠ %١٠% 

وتحرق أقراص الروث المجففة في الشمس للحصول على . یفرز الروث والبول في الحقول
 .الوقود

الحرق للحصول على 
 الوقود
 )الرؤساء المشارآون والمحررون والخبراء؛ انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن معالجة الروث: انظر( وأحكام فریق الخبراء للهيئةالخطوط التوجيهية : المصدر

 :١ الصيغة
MCF = [{CH4 prod - CH4 used - CH4 flared + MCFstorage * (Bo - CH4 prod)}/ Bo] *100% 

 :حيث
CH4 prod = عندما یستخدم غطاء غازي محكم لتخزین الروث المهضوم، فينبغي إدراج الغاز المتكون نتيجة التخزین: ملحوظة). غرام من المادة الصلبة المتطایرة المضافة/ميثان١( الهاضمة توليد غاز الميثان في الحفرة . 
CH4 used =  غرام من المادة الصلبة المتطایرة المضافة/ ميثان١(مقدار غاز الميثان المستخدم في الطاقة( 

CH4 flared =  غرام من المادة الصلبة المتطایرة المضافة/ ميثان١(مقدار غاز الميثان المحروق( 
MCFstorag =  غاز الميثان المنبعث أثناء تخزین الروث المهضوم(%) 

 .حول غاز الميثان في تخزین السائلقيمة معامل ت=  MCFstoragصفر وفي غير ذلك من الحاالت فإن  = MCFstorag: عندما یدرج الغاز الناتج عن التخزین



الزراعة                  ٤الفصل 

   

 

 

   ٤٥-٤           دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها

 
 ١١-٤الجدول 

 )أحكام فریق الخبراء( الخطوط التوجيهية للهيئةقيم معامالت تحول غاز الميثان في نظم معالجة الروث غير المحددة في 
 تعليقات معامالت تحول غاز الميثان حسب المناخ

 بارد معتدل دافئ

 النظم اإلضافية التعریف

 

 

المالط؛ تتوقف على /حول غاز الميثان مشابهة للسائلمعامالت ت
 درجة الحرارة

 

 

30% 

72% 

 

 

0 

45% 

 

 

0 

39% 

الخنازیر على أرضية /یفرز روث وبول األبقار
 .وتنقل النفایات المتراآمة بعد وقت طویل. الحظيرة

 شهر واحد< 

 شهر واحد> 

 

 األبقار والخنازیر

 الفضالت العميقة

ان أقل من نصف المواد الصلبة معامالت تحول غاز الميث
 .ال تعتمد على درجة الحرارة. المخزنة

یجمع الروث والبول ویوضعان في وعاء أو نفق  0.5% 0.5% 0.5%
 حيث یخضعان لتهویة قسریة

  آثيف-التحلل الحيوي

. معامالت تحول غاز الميثان تقل قليال عن المواد الصلبة المخزنة
 .أقل اعتمادا على درجة الحرارة

یجمع الروث والبول ویحفظ في أآياس ویقلب بشكل  0.5% 1% 1.5%
 .منتظم لتهویته

  شامل-التحلل الحيوي

معامالت تحول غاز الميثان مشابهة للمواد الصلبة المخزنة ولكن 
 .مع درجات حرارة مرتفعة وثابتة بشكل عام

یفرز الروث على األرض مع وجود طبقة من  1.5% 1.5% 1.5%
 .المالط

 .الطيور على النفایاتتسير 

 روث الدواجن مع طبقة من الطين

معامالت تحول غاز الميثان مشابهة للمعالف الجافة في المناخ 
 .الدافئ

یفرز الروث على األرض مع عدم وجود طبقة من  1.5% 1.5% 1.5%
 .المالط

 .ال تسير الطيور على النفایات

 روث الدواجن بدون طبقة من الطين

 .ز الميثان قریبة من الصفرمعامالت تحول غا

المعالجة الهوائية تسفر عن تراآم آميات آبيرة من النفایات 
الناجمة عن معالجة مياه المجاریر التي تلزم إزالتها وترتفع فيها 

ومن المهم تحدید العملية التالية . قيم المواد الصلبة المتطایرة
ه العملية إن المتبعة في معالجتها وتقدیر االنبعاثات الناتجة عن هذ

 .آانت مهمة

وتعرض النفایات . یجمع الروث والبول آسائل 0.1% 0.1% 0.1%
لتهویة قسریة أو تعالج في بحيرة هوائية أو في نظم 

 .األراضي الرطبة للنترتة ولنزع النيتروجين

 المعالجة الهوائية

 )مشارآون والمحررون والخبراء؛ انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن معالجة الروثالرؤساء ال: انظر( وأحكام فریق الخبراء الخطوط التوجيهية للهيئة: المصدر

 



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٤٦-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

  التقاریر والوثائق٢-٣-٤

 توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلعداد تقدیرات حصر االنبعاثات الوطنية آما هو مبين في                           الممارسة السليمة من  

ولتحسين الشفافية ینبغي   ."  ضمان ومراقبة الجودة  "صل الثامن المعنون     ، الوثائق الداخلية واألرشيف، من الف       ١-١٠-٨القسم  

اإلبالغ عن تقدیرات االنبعاثات الناجمة عن فئة هذه المصادر باإلضافة إلى بيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث المستخدمة                      

 .في تحدید التقدیرات

 :وینبغي توثيق المعلومات التالية

 : ما یليآل بيانات األنشطة، بما فيها •

 ’١’ .الفئة وحسب المنطقة إن أمكن/البيانات المتعلقة بأعداد الحيوانات حسب النوع

 ’٢’ ٥.الظروف المناخية في المناطق، إن أمكن

 ’٣’ .الفئة وحسب المنطقة، إن أمكن/البيانات المتعلقة بنظام معالجة الروث حسب النوع

 :وثائق بيانات األنشطة، بما فيها ما یلي •

أي اإلشارات الكاملة إلى قواعد     (آل بيانات األنشطة المستخدمة في عمليات الحساب         مصادر  

، والمعلومات والفرضيات المستخدمة في            )البيانات اإلحصائية التي جمعت منها البيانات             

اشتقاق بيانات األنشطة في الحاالت التي ال تتوافر فيها بيانات األنشطة مباشرة من قواعد                          

 .البيانات

’١’ 

 ’٢’ .اتر عمليات جمع البيانات وتقدیرات الدقة والضبطتو

فئة الحيوانات المحددة في حالة استخدام      /آل المعامالت االفتراضية المستخدمة في تقدیر االنبعاثات الناجمة عن نوع          •

 .١طریقة المستوى 

 :ا یلي، توثق مكونات حساب معامالت االنبعاث، بما في ذلك م٢في حالة استخدام طریقة المستوى  •

قيم المواد الصلبة المتطایرة والقدرة القصوى على توليد غاز الميثان في آل أنواع الحيوانات                 

المدرجة في الحصر، سواء أآانت هذه القيم خاصة ببلدان أو مناطق محددة أم آانت تستند إلى                 

 .القيم االفتراضية المحددة من الهيئة

’١’ 

ظم معالجة الروث المستخدمة سواء أآانت خاصة           قيم معامالت توليد غاز الميثان في آل ن            

 .ببلدان محددة أم مستندة إلى القيمة االفتراضية المحددة من الهيئة

’٢’ 

 :الوثائق المتعلقة بمعامالت االنبعاث، بما فيها ما یلي •

                                                 

 .مثل متوسط درجة الحرارة أثناء تخزین الروث ٥



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٤٧-٤ 

 أو غير     الهيئةالمعامالت االفتراضية المحددة من          (مراجع معامالت االنبعاث المستخدمة          

 ).ذلك

’١’ 

ألساس العلمي الذي تستند إليه المعامالت والطرق، بما في ذلك تعریف معالم المدخالت                          ا

في .  (ووصف عملية اشتقاق المعامالت والطرق، وآذلك وصف مصادر وأحجام عدم التيقن              

قوائم الحصر التي تستخدم فيها معامالت انبعاثات على أساس البلد أو المنطقة أو التي تستخدم                

 ).الخطوط التوجيهية للهيئةغير الطرق المبينة في فيها طرق جدیدة 

’٢’ 

 مراقبة جودة الحصر/ضمان   ٣-٣-٤

ضمان " من الفصل الثامن المعنون          ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة آما هو مبين في الجدول                    الممارسة السليمة من  

 اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في           وقد تنطبق أیضا   .ومراجعة الخبراء لتقدیرات االنبعاثات   "  ومراقبة الجودة 

 الواردة في الفصل الثامن، وبخاصة إذا استخدمت طرق المستویات العليا لتحدید االنبعاثات الناجمة عن                 ٢إجراءات المستوى   

تتعلق بمصادر     تویمكن استكمال التحقق العام من عمليات تجهيز البيانات ومعالجتها واإلبالغ عنها بإجراءا                 .  هذا المصدر 

 :نتناولها فيما یلي

 التحقق من بيانات األنشطة

. ینبغي أن تستعرض وآالة حصر الغازات طرق جمع البيانات والتحقق من البيانات لكفالة تجميعها بشكل صحيح                   •

ید وینبغي توثيق طرق جمع البيانات وتحد        .  وینبغي مقارنة البيانات مع بيانات السنوات السابقة لكفالة معقوليتها              

 .مجاالت التحيز المحتملة وتقييم الشمول التمثيلي للبيانات

 مراجعة معامالت االنبعاث

إذا استخدمت المعامالت االفتراضية، ینبغي أن تستعرض وآالة حصر الغازات قيم معامالت االنبعاث المتاحة                        •

 .وأن توثق األسس المنطقية التي تستند إليها في اختيار القيم المحددة

أي في حالة حساب االنبعاثات باستخدام معامالت انبعاثات لبلدان محددة حسب               (٢ت طریقة المستوى    إذا استخدم  •

، ینبغي لوآالة حصر الغازات أن تتحقق من معالم العوامل الخاصة ببلدان                   )نوع الحيوان ونظام معالجة الروث      

في مقابل المعامالت االفتراضية     )  نأي معدالت إفراز المواد الصلبة المتطایرة ومعامل تحول غاز الميثا            (محددة  

وینبغي توضيح وتوثيق أي اختالفات آبيرة بين المعالم الخاصة ببلدان محددة وبين المعالم                     .  الهيئةالمحددة من    

 .االفتراضية

، ینبغي لوآالة     )الهيئةاستخدام معامالت االنبعاث االفتراضية المحددة من                (١إذا استخدمت طریقة المستوى          •

 تقييم مدى تمثيل معدالت إفراز المواد الصلبة المتطایرة االفتراضية وقيم القدرة القصوى على                        حصر الغازات 

 .توليد غاز الميثان للحيوانات المحددة وخصائص الروث في البلد

 .ینبغي استخدام أي بيانات خاصة بالبلدان للتحقق من المكونات االفتراضية ذات الصلة •

زات الطریقة المستخدمة لتحدید قيم المواد الصلبة المتطایرة وقيم القدرة                   تستعرض وآالة حصر الغا        نینبغي أ   •



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٤٨-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

القصوى على توليد غاز الميثان الخاصة بالبلد أو المنطقة، وبخاصة من حيث اإلجراءات الموحدة التي سبق                               

 في ذلك   آما ینبغي مراجعة الوصف التفصيلي للمعادالت المستخدمة في تقدیر معامالت االنبعاث، بما              .  توضيحها

 .األرقام المستخدمة في آل عملية حساب ومصدر أي معلومات یتم جمعها

 المراجعة الخارجية

، ینبغي أن تجري وآالة حصر الغازات مراجعة من النظراء للفرضيات المتعلقة               ٢إذا استخدمت طریقة المستوى       •

ظمة المقترنة بالمعالم المستخدمة     بممارسات معالجة الروث باالستعانة بأشخاص ممن یتمتعون بدرایة محددة باألن            

 ).مثل ممارسات معالجة الروث وتغذیة الحيوان(في حساب العوامل 

، ینبغي أن تقدم وآالة حصر الغازات مبررات سليمة بشأن معامالت االنبعاث                    ٢إذا استخدمت طریقة المستوى         •

 . الخاصة بالبلد من خالل الوثائق المراجعة من النظراء

 د النيتروز الناتجة عن معالجة الروثانبعاثات أآسي ٤-٤

 المسائل المنهجية ١-٤-٤

. أآسيد النيتروز الذي یتم تقدیره في هذا القسم هو أآسيد النيتروز المتكون أثناء تخزین ومعالجة الروث قبل استخدامه في األراضي                            

التي )  أي المواد الصلبة والسائلة     (لسواء  هنا بمعناه العام الذي یشمل فضالت الحيوانات وبولها على ا                "  الروث"ویستخدم مصطلح    

ویتوقف انبعاث أآسيد النيتروز من الروث أثناء التخزین والمعالجة على محتوى الكربون والنيتروجين فيه وعلى                 .  تخرجها الحيوانات 

ویبين هذا  .  ز الروث  آاسم عام للداللة على آل أنواع تخزین وتجهي            ٦"معالجة الروث "ویستخدم تعبير    .  مدة التخزین ونوع المعالجة    

 المتبعة في تقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن نظم معالجة الروث باستخدام الطریقة المبينة في                           الممارسات السليمة الفصل  

ت التي  أي حيوانات المراعي أو األراضي المعشوشبة أو الحيوانا       (وفي حالة الحيوانات التي ال یعالج روثها        .  الخطوط التوجيهية للهيئة  

، ال یخزن الروث أو یعالج ولكنه ُیلقى مباشرة على              )تتغذى على الكأل أو تعلف في الحظائر أو الحيوانات التي ترعى حول المنازل                 

وتنشأ انبعاثات أآسيد    ."  المراعي والمراعي المفتوحة والحظائر    " باسم    الخطوط التوجيهية للهيئة   ویشار إلى هذا النظام في         .  األرض

بشكل مباشر وغير مباشر من التربة ولذلك فإن             "  المراعي والمراعي المفتوحة والحظائر     "  اتجة عن الروث في نظام         النيتروز الن 

ولكن نظرا ألن طریقة تقدیر انبعاثات أآسيد            ."  التربة الزراعية " تصنفها تحت فئة        الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ         الهيئة

عي المفتوحة والحظائر هي نفس الطریقة المستخدمة في نظم معالجة الروث األخرى فإننا نتناول               النيتروز الناتجة عن المراعي والمرا    

 .الممارسة السليمة إرشاداتالمراعي والمراعي المفتوحة والحظائر في هذا القسم من 

  اختيار الطریقة١-١-٤-٤

أآسيد النيتروز الناجمة عن معالجة الروث ضرب مجموع           بشأن تقدیر انبعاثات      الخطوط التوجيهية للهيئة  تستتبع الطریقة الواردة في      

في آل نوع من نظم معالجة الروث بمعامل انبعاث محدد لذلك النوع من نظام          )  فئات الحيوانات /من آل أنواع  (مقدار إفراز النيتروجين    

 لتقدیر  الممارسة السليمة ى طریقة   والمستوى التفصيلي المطبق عل   .  وتجمع االنبعاثات بعد ذلك على آل نظم معالجة الروث          .  المعالجة

                                                 

 لإلشارة إلى روث الحيوانات الذي        الخطوط التوجيهية للهيئة   على السواء في     "  معالجة مخلفات الحيوانات   "و"  معالجة الروث "یستخدم التعبيران     ٦
 الذي یتناول انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن          ٣-٤لكفالة االتساق مع القسم      "  عالجة الروث م"ویستخدم في هذا الدليل مصطلح       .  یولد أآسيد النيتروز  

 .معالجة الروث



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٤٩-٤ 

 ٤-٤وتبين شجرة القرارات في الشكل            .  انبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن نظم معالجة الروث یعتمد على الظروف الوطنية                        

 . لتالئم الظروف الوطنيةالخطوط التوجيهية للهيئة لتعدیل الطرق المبينة في الممارسة السليمة

فئات تبرز تفاوت مقادیر الروث الذي        /ة عن نظم معالجة الروث، البد أوال من تقسيم الحيوانات إلى أنواع                 ولتقدیر االنبعاثات الناجم   

 معلومات تفصيلية عن آيفية وصف النوع الحيواني التي تؤلف هذا           ١-٤ویشمل القسم   .  یكونه آل حيوان وآذلك طریقة معالجة الروث      

 .المصدر

 :دیر انبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن نظم معالجة الروثویلزم إجراء الخطوات الخمس التالية لتق

 ’١’ .تجميع بيانات أعداد الحيوانات من عملية وصف النوع الحيواني

 ’٢’ .فئة محددة/تحدید المتوسط السنوي لمعدل إفراز النيتروجين لكل رأس من الحيوانات في آل نوع

 ’٣’ .فئة من الحيوانات/لمجموع السنوي إلفرازات آل نوعتحدید الجزء المعالج في نظام معالجة الروث من ا

 ’٤’ .تحدید معامالت انبعاثات أآسيد النيتروز في آل نظام من نظم معالجة الروث

الناتجة عن  (یضرب معامل انبعاثات آل نظام من نظم المعالجة في مجموع مقدار إفرازات النيتروجين                     

ت ذلك النظام لتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن نظام              التي تندرج تح  )  فئات الحيوانات /آل أنواع 

 . وتجمع بعد ذلك نواتج التقدیرات على آل نظم المعالجة. معالجة الروث

’٥’ 

 
 :للخطوط التوجيهية للهيئةویستند حساب انبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن معالجة الروث إلى المعادلة التالية وفقا 

 ١٨-٤المعادلة 
 انبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن معالجة الروث

(N2O-N)(mm) = Σ(S) {[Σ (T) (N(T) • Nex(T) • MS(T,S) )] • EF3(S)} 

 :حيث

(N2O-N)(mm)    =             آيلو غرام من    (انبعاثات أآسيد النيتروز بوحدات النيتروجين الناجمة عن معالجة الروث في البلدN2O-N 

 )سنة/

N(T)  =الفئة /نات من النوععدد رؤوس الحيواTفي البلد  

Nex(T)  =الفئة /المتوسط السنوي إلفرازات النيتروجين من آل رأس من حيوانات النوعTفي البلد  

MS(T,S) = فئة /الجزء المعالج في نظم معالجة الروث من مجموع اإلفرازات السنویة لكل نوعTفي البلد  

EF3(S)  =            ام معالجة الروث       معامل انبعاثات أآسيد النيتروز في نظS       آيلو غرام من أآسيد النيتروز بوحدات           (في البلد

 )Sآيلو غرام من النيتروجين في نظام معالجة الروث /النيتروجين الناتجة عن معالجة الروث

S = نظام معالجة الروث 

T = فئة الحيوانات/نوع 

انبعاثات أآسيد     ين الناتجة عن معالجة الروث تحول إلى            وألغراض تقدیم التقاریر فإن انبعاثات أآسيد النيتروز بوحدات النيتروج                 

 :النيتروز باستخدام المعادلة التالية

N2O(mm) = (N2O-N)(mm) • 44/28 

 



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٥٠-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

 شجرة قرارات النبعاثات أآسيد النيتروز من معالجة الروث ٤-٤الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظام الحصر الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي یجریه البلد النبعاثات غازاتفئة المصادر الرئيسية  :  ١الملحوظة  
من الفصل السابع"  تحدید فئات المصادر الرئيسية الوطنية        "٢-٧أنظر القسم    (ات أو آليهما     االحتباس الحراري المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاث

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"المعنون 

 . فئة المصادر في المائة من االنبعاثات الناجمة عن٣٠-٢٥آقاعدة تستند إلى المعرفة العملية، تعتبر فئة المصادر الفرعية مهمة إن آانت تمثل : ٢الملحوظة 

 األبقار أو الجاموس
  أو الخنازیر أو األنواع األخرى

 هل تربى في البلد أنواع
  أو ر أو الخنازیس األبقار أو الجامو

الحمير أو/ أو الخيول أو البغالز أو الماعنالضأ
 الدواجن أو غيرها من األنواع؟

ال "یكتب في التقریر 
 "یوجد

تقسم الحيوانات إلى أنواع 
"األساسية"حسب الخصائص 

 "المعززة"و الخصائص 

الضأن أو الماعز أو الخيول أو 
 الحمير أو الدواجن/البغال

 
یتم إعداد خصائص 

 "األساسية"الحيوانات 

 هل توجد معدالت
  خاصة بالبلد

النيتروجين أو بيانات إلفراز 
عن استخدام معالجة الروث أو

 معامالت االنبعاث؟
 

تقدر االنبعاثات 
باستخدام القيم 

االفتراضية المحددة من
 الهيئة

 
 فئة مصادر هل هذه 
 وهل لهذا النوع رئيسية

 نصيب مهم في االنبعاثات؟
 )٢ و١الملحوظتان (

 
 هل تتوافر البيانات
تحدید المطلوبة إلجراء عملية 

لخصائص الحيوانات 
 ؟"المعززة"

یتم الحصول على 
البيانات

 
 هل توجد قيم محددة

مدخول النيتروجين أو /احتباس/ إلفراز
بيانات متعلقة باستخدام نظام معالجة 

 الروث في البلد

تقدر االنبعاثات باستخدام 
المعامالت الخاصة بالبلدان 
 والقيم االفتراضية عند اللزوم

عاثات باستخدام معامل تقدر االنب
االنبعاثات المتاح الخاص بالبلد والقيم

 االفتراضية عند اللزوم

تقدر االنبعاثات 
باستخدام القيم 

االفتراضية المحددة من
 الهيئة

٣اإلطار  ٤اإلطار 

 ١اإلطار 

٢إلطار ا

 ال

 ال ال

 ال یوجد أي(ال 
 )منها

 أي ال یوجد(ال 
 )منها

 نعم

 نعم

ها أو آل(نعم 
 )بعضها

 نعم

 نعم



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٥١-٤ 

  اختيار معامالت االنبعاث٢-١-٤-٤

ومن .   الحصول على أدق التقدیرات باستعمال معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد والموثقة بالكامل في المطبوعات المراجعة من النظراء                         یتم

 استخدام معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد والتي تعبر عن المدة الفعلية لتخزین روث الحيوانات ونوع المعالجة في آل نظام                      الممارسة السليمة 

الناتجة عن  )  لكل وحدة من نيتروجين الروث     ( الشتقاق معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد قياس االنبعاثات           الممارسة السليمة وتشمل  .  ممستخد

وعند تحدید أنواع المعالجة، ینبغي مراعاة الظروف، مثل التهویة            .  مختلف نظم المعالجة، مع مراعاة تغيریة مدة التخزین وأنواع المعالجات            

وإذا استخدمت وآاالت حصر الغازات معامالت االنبعاث الخاصة بالبلدان فإنها تشجع على تقدیم تبریرات بشأن اختيار هذه                 .  حرارةودرجة ال 

وإذا لم تتوافر معامالت انبعاثات مالئمة خاصة بالبلد فيفضل لوآاالت حصر الغازات أن تستخدم              .  القيم من خالل وثائق المراجعة من النظراء      

معامالت " المعنون     ١٢-٤في الجدول    الممارسات السليمة  وترد معامالت االنبعاث المحددة على أساس             .  نبعاث االفتراضية  معامالت اال  

معامالت االنبعاث االفتراضية ألآسيد النيتروز في      " المعنون   ١٣-٤والجدول  "  االنبعاث االفتراضية ألآسيد النيتروز في نظم معالجة الروث       

ویحتوي هذان الجدوالن على معامالت االنبعاث االفتراضية للعدید من نظم           ".  الخطوط التوجيهية للهيئة  حددة في   نظم معالجة الروث غير الم    

  .للخطوط التوجيهية للهيئة من الدليل المرجعي ٢٢-٤معالجة الروث، جنبا إلى جنب مع وصف لنظم المعالجة، غير المدرجة في الجدول 

 ١٢-٤الجدول 
 اضية ألآسيد النيتروز الناتج عن نظم معالجة الروثمعامالت االنبعاث االفتر

 ) ترد بالخط المائلالخطوط التوجيهية للهيئةالنظم اإلضافية والتعدیالت المدخلة على (

النسبة المئویة 
لنطاقات عدم التيقن 

المقترن بمعامل 
 االنبعاث

معامل انبعاث أآسيد 
النيتروز في نظام 
 معالجة الروث

 آيلو غرام من أآسيد(
النيتروز بوحدات 

آيلو /النيتروجين 
غرام من إفرازات 

 )النيتروجين

 النظام الوصف

یخرج هذا الروث من الحيوانات ليترسب على التربة مباشرة، أي ال تجرى                                ٠٫٠٢ %١٠٠%/+٥٠-
 .معالجته

المراعي والمراعي 
 المفتوحة والحظائر

 ٠٫٠ غير منطبق
تخدامه في األراضي ولذلك یفترض ینعدم أو یقل تخزین الروث ومعالجته قبل اس
 .عدم تولد انبعاثات أثناء التخزین والمعالجة

 اليومي النشر

-٠٫٠٢ %١٠٠%/+٥٠ 

ولكنها تخزن بدون تعبئة       )  مع القمامة أو بدونها      (تجمع فضالت الحيوان وبوله         
قبل التخلص منها وتصریف السوائل أو عدم تصریفها في                )  شهور(لمدة طویلة     

 . شبكة من الحفر

 )أ(تخزین المواد الصلبة

في المناخ الجاف قد تترك الحيوانات في معالف غير مرصوفة حيث یترك الروث  ٠٫٠٢ %١٠٠%/+٥٠-
 .وقد ینشر الروث في الحقول عند إزالته. ليجف إلى أن یزال دوریا

 الجافة المعالف

-٠٫٠٠١ %١٠٠%/+٥٠ 
 .تتميز هذه النظم بتخزین الروث والبول معا في خزانات

 .قد یضاف الماء إلى الروث والبول لتسهيل عملية المعالجةو

 المالط/السائل

-٠٫٠٠١ %١٠٠%/+٥٠ 
ویترسب الروث في . تتميز بنظم التدفق التي تستخدم الماء لنقل الروث إلى البرك

وقد تعاد معالجة الماء .  یوما٢٠٠ یوما إلى ما یزید عن ٣٠البرآة لمدة تبدأ من 
 .ء متدفق أو قد یستخدم لري وتسميد الحقولالمأخوذ من البرآة آما

 البرك المعزولة عن الهواء

 .تخزین الروث والبول معا تحت مرابط الحيوانات ٠٫٠٠١ %١٠٠%/+٥٠-
 

التخزین في حفر مفتوحة 
 . اسفل مرابط الحيوانات

 الحفر الهاضمة الالهوائية  الطاقة یتحلل الروث والبول بمعزل عن الهواء لتوليد غاز الميثان المستخدم في ٠٫٠٠١ %١٠٠%/+٥٠-

-٠٫٠٠٧ %١٠٠%/+٥٠ 
٠٫٠٢ 

 .یجمع الروث ویجفف على شكل أقراص ویحرق للتدفئة أو الطهي

یترسب نيتروجين البول في المراعي واألراضي المعشوشبة والبد من معالجته في            
 .هذه الفئة

اإلحراق للحصول على 
 )ب(الوقود

ویمكن رسم الخط الفاصل بين المواد الجافة والسائلة . المالطية/ة للتمييز بين ما إن آان النظام یعتبر لتخزین المواد الصلبة أم للمواد السائلةینبغي استعمال البيانات الكمي) أ(
 .من محتوى المادة الجافة% ٢٠عند 

في حالة " إحراق النفایات" عند استخدام الروث آوقود وتدرج تحت فئة هيئةالالمحددة من " احتراق الوقود"یتم اإلبالغ عن االنبعاثات المقترنة بإحراق الروث تحت فئة ) ب(
 على التوالي انبعاثات أآسيد النيتروز المباشرة وغير المباشرة المقترنة بالبول المترسب في التربة ٨-٤ و٧-٤ویتناول القسمان . حرق الروث بدون استخالص الطاقة

 . الزراعية
 )الرؤساء المشارآون والمحررون والخبراء؛ انبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن معالجة الروث: انظر( وأحكام فریق الخبراء يئةالخطوط التوجيهية لله: المصدر

 



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٥٢-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

 ١٣-٤الجدول 
 الخطوط التوجيهية للهيئةمعامالت االنبعاث االفتراضية ألآسيد النيتروز الناتج عن نظم معالجة الروث الغير محددة في 

 )خبراءأحكام فریق ال(

النسبة المئویة 
لنطاقات عدم 

التيقن المقترن 
 بمعامل االنبعاث

معامل انبعاث 
أآسيد النيتروز 
في نظام معالجة 

 الروث
آيلو غرام من (

أآسيد النيتروز 
بوحدات 
آيلو /النيتروجين 

غرام من إفرازات 
 )النيتروجين

 
 الوصف

 النظم اإلضافية

 
 
-١٠٠%/+٥٠% 
-١٠٠%/+٥٠% 

 
 

٠٫٠٠٥ 
٠٫٠٢ 

وتنقل . الخنازیر على أرضية الحظيرة/یفرز روث وبول األبقار
 .النفایات المتراآمة بعد مرور وقت طویل

 شهر واحد< 
 شهر واحد> 

الفضالت العميقة 
 لألبقار والخنازیر

 

-٠٫٠٢ %١٠٠%/+٥٠ 
یجمع الروث والبول ویوضعان في وعاء أو نفق حيث یخضعان 

 لتهویة قسریة
تحویل إلى سماد 

 ثيف آ-طبيعي

یجمع الروث والبول ویحفظان في أآياس تقلب بشكل منتظم  ٠٫٠٢ %١٠٠%/+٥٠-
 .لتهویتها

تحویل إلى سماد 
  شامل-طبيعي

 .یفرز الروث على األرض مع وجود طبقة من المالط ٠٫٠٢ %١٠٠%/+٥٠-
 .تسير الطيور على النفایات

روث الدواجن مع 
 طبقة من الطين

 .لى األرض مع عدم وجود طبقة من المالطیفرز الروث ع ٠٫٠٠٥ %١٠٠%/+٥٠-
 .تسير الطيور على النفایات

روث الدواجن بدون 
 طبقة من الطين

-٠٫٠٢ %١٠٠%/+٥٠ 
وتتعرض النفایات لتهویة قسریة أو . یجمع الروث والبول آسائل

تعالج في بحيرة هوائية أو في نظم األراضي الرطبة للنترتة ولنزع 
 .النيتروجين

 يةالمعالجة الهوائ

الرؤساء المشارآون والمحررون والخبراء؛ انبعاثات أآسيد النيتروز : انظر( وأحكام فریق الخبراء الخطوط التوجيهية للهيئة: المصدر
 )الناتجة عن معالجة الروث

 

  اختيار بيانات األنشطة٣-١-٤-٤

وبة لتقدیر انبعاثات أآسيد ا                    يانات األنشطة المطل واع رئيسية من ب ة أن ناك ثالث ) ١(لنيتروز من نظم معالجة الروث، وهــي       ه

نوع الحيوانات و           تعلقة ب يانات الم وع             ) ٢(الب روجين من آل ن راز النيت تعلقة بإف يانات الم ئة من الحيوانات و   /الب البيانات ) ٣(ف

 .المتعلقة باستخدام نظم معالجة الروث

 البيانات المتعلقة بأنواع الحيوانات

٤انظر القسم   (علقة بنوع الحيوانات باستخدام النهج المبين في عملية وصف النوع الحيواني            ینبغي الحصول على البيانات المت     

ر انبعاثات أآسيد النيتروز من نظم معالجة الروث فإن                        ). ١- روجين االفتراضية لتقدی راز النيت ة استخدام معدالت إف وفي حال

د الخصائص      ثات أآسيد النيتروز الناجمة عن معالجة الروث باستخدام     ولتقدیر انبعا . للحيوانات سيكون آافيا  " األساسية "تحدی

روجين المحسوبة فالبد من تحدید الخصائص              راز النيت  الممارسة السليمة فإن  ١-٤وآما جاء في القسم     ." المعززة"معدالت إف

يانات األنشطة المتعلقة بكل مصادر اال                           ر ب ية وصف واحدة لتوفي ثل في إجراء عمل نوع الحيواني تتم نبعاثات التي  لوصف ال

 .تعتمد على بيانات أعداد نوع الحيوانات



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٥٣-٤ 

 المتوسط السنوي لمعدالت إفراز النيتروجين

وع               روجين في آل ن راز النيت يقة إلف د المعدالت السنویة الدق ئة من الحيوانات المحددة في عملية وصف النوع      /ینبغي تحدی ف

بلد من         . الحيواني  ى المعدالت الخاصة بال تم الحصول عل د ی زراعية        وق ق الصناعة ال ثل وثائ ر مباشرة، م الوثائق أو التقاری

ه                 تفاظ ب روجين واالح تعلقة بامتصاص النيت ومات الم ية أو المعل يات العلم وقد یكون من المالئم ). آما هو موضح أدناه(واألدب

وفي حالة . صائص مشابهةفي بعض الحاالت استخدام معدالت اإلفراز المحددة في البلدان األخرى التي لدیها حيوانات لها خ                

دان أخرى فينبغي استخدام قيم                                   ة من بل يانات المالئم ر الب م تتواف بلد أو إذا ل يانات الخاصة بال تقاق الب يع أو اش ان تجم عدم إمك

راز االفتراضية المحددة من          ئة اإلف يل المرجعي       ٢٠-٤انظر الجدول      (الهي ولتعدیل القيم  ). للخطوط التوجيهية للهيئة   في الدل

ابة، من المح يوانات الش ليمةددة للح ي الجدول الممارسة الس واردة ف روجين ال راز النيت دالت إف امالت ٢٠-٤ ضرب مع  بمع

نة في الجدول            تعدیل االفتراضية المبي نون    ١٤-٤ال الخطوط التوجيهية   في   ٢٠-٤معامالت التعدیل االفتراضية للجدول     " المع
ئة  راز ال          ." للهي ر المتوسط السنوي إلف ند تقدی روجين في الحيوانات الشابة التي یندرج روثها تحت نظام معالجة الروث            وع نيت

ة       المسمى    ى الطاق معامالت االنبعاث االفتراضية ألآسيد النيتروز الناتج عن       " المعنون   ١٢-٤الجدول   (اإلحراق للحصول عل

وآقاعدة عملية فإن . ل في الحقول، ینبغي أن یوضع في الحسبان أن الفضالت الصلبة تحرق ویتبقى البو    ")نظم معالجة الروث  

ة من النيتروجين یفرز في الفضالت الصلبة و         ٥٠ ولذلك ینبغي ضرب نسب متوسط اإلفراز .  في المائة في البول٥٠ في المائ

نة في الجدول                ة المبي بعاث المالئم امالت االن  للحصول على انبعاثات أآسيد النيتروز بوحدات النيتروجين        ١٢-٤السنوي بمع

ناتجة  ذه          ال ثانویة ه ئات المصادر ال إذا استخدم الروث المحروق آوقود فينبغي حينئذ اإلبالغ عن االنبعاثات في إطار              . عن ف ف

ئة    ود   ف راق الوق ئة  المحددة من      احت رو         الهي ان إحراق ال ا إذا آ ر مصحوب باستخالص للطاقة فينبغي اإلبالغ عن      ث، وأم  غي

 .الهيئةة من  المحددإحراق النفایاتاالنبعاثات في إطار فئة 

 

 ١٤-٤الجدول 
 )الدليل المرجعي(الخطوط التوجيهية للهيئة  في ٢٠-٤معامالت التعدیل االفتراضية للجدول 

 )أ(عند تقدیر معدالت إفراز النيتروجين في الحيوانات الشابة 
 فئة الحيوان/نوع )بالسنوات(نطاق العمر  معامل التعدیل

 أبقار اللبن ١-صفر ٠٫٣
 قار غير المنتجة للبناألب ٢-١ ٠٫٦
 أبقار اللبن ١-صفر ٠٫٣
 أبقار اللبن ٢-١ ٠٫٦
 الدواجن ٠٫٢٥-صفر ٠٫٥
 الضأن ١-صفر ٠٫٥
 الخنازیر ٠٫٥-صفر ٠٫٥

 . عندما یزید عمر الحيوانات عن نطاق العمر المشار إليه١معامل التعدیل یساوي ) أ(

 ال تعطى لها معامالت للخطوط التوجيهية للهيئةن الدليل المرجعي  م٢٠-٤ في الجدول حيوانات أخرىالفئة المسماة : ملحوظة
 .التعدیل

الرؤساء المشارآون والمحررون والخبراء؛ انبعاثات أآسيد : انظر( وأحكام فریق الخبراء الخطوط التوجيهية للهيئة: المصدر
 )النيتروز الناتجة عن معالجة الروث

 

ذي            روجين ال دار السنوي للنيت توقف المق وع   وی رزه ن ذي یتناوله الحيوان سنویا               /یف روجين ال ى مجموع النيت ئة الحيوانات عل ف

ه سنویا             ذي یحتفظ ب روجين ال ى مجموع النيت ولذلك یمكن اشتقاق معدالت إفراز النيتروجين من البيانات المتعلقة بتناول          . وعل

ه      تفاظ ب روجين وباالح دار السنوي من النيتروجين الذي یتنا         . النيت توقف المق أي المقدار الذي یستهلكه الحيوان     (وله الحيوان   وی



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٥٤-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

نویا  ذي یهضمه الحيوان وعلى محتوى البروتين في الغذاء             ) س ذاء ال دار السنوي من الغ ى المق ویتوقف مجموع المدخول . عل

تاج الحيوان            ى مستوى إن وة الجر            (الغذائي عل بن وق نمو وإدرار الل دل ال ثل مع روجين المحتفظ به سنویا       ). م ي جزء  أ(والنيت

بن والصوف تاج اللحم والل يوان إلن ه الح تفظ ب ذي یح روجين ال روتين ) مدخول النيت تاج الب ي إن يوان ف اءة الح ياس لكف هو مق

ویمكن الحصول من اإلحصاءات الوطنية أو من المتخصصين في تغذیة الحيوانات على البيانات    . الحيواني من بروتين العلف    

روجين وباالح        ناول النيت تعلقة بت واع      الم ه في أن ئات محددة من الحيوانات      /تفاظ ب آما یمكن حساب استهالك النيتروجين في      . ف

روتين الخام المحدد في القسم الخاص بعملية وصف النوع الحيواني                 ذاء والب تعلقة بمدخول الغ يانات الم انظر (الحيوان من الب

روجين        ١٥-٤ویتضمن الجدول     ). ١-٤القسم    دار النيت يم االفتراضية لمق ذي یحتفظ به الحيوان    الق وتشتق معدالت اإلفراز .  ال

 :فئة من الحيوانات على النحو التالي/السنوي للنيتروجين في آل نوع

 ١٩-٤المعادلة  

 معدالت اإلفراز السنوي

Nex(T) = Nintake(T) • (1 – Nretention(T)) 

 :حيث

Nex(T)  = حيوان في السنة/وجينآيلو غرام من النيتر(المعدالت السنویة إلفراز النيتروجين( 

Nintake(T) =         ناول السنوي من النيتروجين لكل رأس من حيوانات النوع حيوان /آيلو غرام من النيتروجين( Tالفئة /الت

 )في السنة

Nretention(T) =                  نوع ه حيوان ال ذي یحتفظ ب روجين السنوي ال ئة   /جزء مدخول النيت آيلو غرام من النيتروجين     (Tالف

 سنة/حيوان/سنة لكل آيلو غرام من مدخول النيتروجين/حيوان/المحتفظ به

يانات المتعلقة باإلفراز السنوي للنيتروجين تستخدم أیضا في حساب انبعاثات أآسيد النيتروز المباشرة                  ویالحظ أن الب

زراعية   ن األراضي ال رة م ر المباش مين (وغي ر القس ن  ). ٨-٤ و٧-٤انظ روز م يد النيت بعاثات أآس ر ان ي تقدی وینبغ

زراعية باستعمال نفس معدالت إفراز النيتروجين ونفس طرق االشتقاق المستخدمة في تقدیر انبعاثات أآسيد                ربة ال الت

 .النيتروز الناتجة عن معالجة الروث

 البيانات المتعلقة باستخدام نظم معالجة الروث

ي تقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن معالجة الروث باستخدام نفس       البيانات المتعلقة بنظم معالجة الروث ینبغ

از الميثان الناتجة عن معالجة الروث                 بعاثات غ ر ان ي تقدی تخدمة ف وإذا لم تتوافر بيانات عن     ). ١-٤انظر القسم   (المس

روث خاصة بالبلد فينبغي استخدام البيانات االفتراضية المحددة من                   ة ال م معالج تخدام نظ وینبغي الحصول  . الهيئةاس

ي ى الق وس      عل بن والجام تاج الل ر إن رى غي راض أخ ي أغ تخدمة ف ار المس بن واألبق ار الل تعلقة بأبق ية الم م االفتراض

اء   داول ب ن الج ر م اء ٣-والخنازی ى ب م    ٦- حت اء للقس يل ب ي التذی واردة ف يوانات (٢-٤ ال اص   ) الح ل الخ ن الفص م

ي  يل المرجع ي الدل زراعة ف دول . بال ن الج يم االفتراضية م ذ الق ي أخ ي ٢١-٤وینبغ زراعة ف ن الفصل الخاص بال  م

 .الدليل المرجعي



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٥٥-٤ 

 ١٥-٤الجدول 

 فئات الحيوانات/القيم االفتراضية لجزء النيتروجين في غذاء الحيوان الذي تحتفظ به مختلف أنواع

 )جزء مدخول النيتروجين الذي یحتفظ به الحيوان(

الذي یحتفظ به الحيوان  يمقدار تناول النيتروجين السنو النسبة المئویة لنطاق عدم التيقن
سنة لكل /حيوان/آيلو غرام من النيتروجين المحتفظ به(

 سنة/حيوان/آيلو غرام من تناول النيتروجين

 فئة الحيوان/نوع

 أبقار اللبن ٠٫٢  ٥٠-+/

 األبقار غير المنتجة للبن ٠٫٠٧ ٥٠-+/

 الجاموس ٠٫٠٧ ٥٠-+/

 الضأن ٠٫١ ٥٠-+/

 الماعز ٠٫١ ٥٠-+/

 الجمال ٠٫٠٧ ٥٠-+/

 الخنازیر ٠٫٣ ٥٠-+/

 الخيول ٠٫٠٧ ٥٠-+/

 الدواجن ٠٫٣ ٥٠-+/

 )الرؤساء المشارآون والمحررون والخبراء؛ انبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن معالجة الروث: انظر(أحكام فریق الخبراء : المصدر

 

  تقييم عدم التيقن٤-١-٤-٤

 معامالت االنبعاث

ویمكن ).  ١٣-٤ و ١٢-٤انظر الجدولين   ( مقترنة بمعامالت االنبعاث االفتراضية لفئة المصادر هذه         هناك أوجه عد تيقن آثيرة    

 تحدید  یتمالمساعدة على تقليل مقدار عدم التيقن من خالل إجراء قياسات دقيقة وجيدة التصميم ألنواع الروث ونظم معالجتها                      

ة وظروف الرطوبة والتهویة ومحتوى النيتروجين في الروث        وینبغي أن تراعي هذه القياسات درجة الحرار      .  خصائصها بدقة 

 . والكربون القابل لالستقالب ومدة التخزین وغير ذلك من جوانب المعالجة

  أنواع الحيوانات-بيانات األنشطة

 ، وصف النوع الحيواني ١-٤انظر القسم 

  معدالت إفراز النيتروجين-بيانات األنشطة

للخطوط التوجيهية   في الدليل المرجعي     ٢٠-٤انظر الجدول   (ت إفراز النيتروجين االفتراضية     تقدر نطاقات عدم التيقن لمعدال    
الرؤساء :  انظر(أحكام فریق الخبراء     :  المصدر( في المائة     ٥٠-+/ بنحو    الخطوط التوجيهية للهيئة   الغير مدرجة في     )  للهيئة

آما تبلغ نطاقات عدم التيقن للقيم         ).   عن معالجة الروث    المشارآون والمحررون والخبراء؛ انبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة         

وإذا اشتقت وآاالت حصر الغازات     ).  ١٥-٤انظر الجدول   ( في المائة    ٥٠-+/االفتراضية للنيتروجين الذي یحتفظ به الحيوان       

 بالنيتروجين فقد     معدالت إفراز النيتروجين باستخدام اإلحصاءات الخاصة بالبلد والمتعلقة بتناول النيتروجين واالحتفاظ                        

 . في المائة٢٥-+/ینخفض مقدار عدم التيقن المقترن بمعدالت إفراز النيتروجين ليصل إلى 



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٥٦-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

  استخدام نظم معالجة الروث-بيانات األنشطة

وعلى الرغم من وضع مخطط       .  ترتفع مستویات عدم التيقن المقترن ببيانات استخدام نظم معالجة الروث في بعض البلدان                    

 من الدليل المرجعي    ١٢-٤وبخالف البيانات الواردة في الجدول      )  ١٣-٤ و ١٢-٤  نانظر الجدولي (د تحدیدا جيدا    للتصنيف محد 

 فال یتوافر لدى آثير من وآاالت حصر الغازات سوى بيانات آمية محدودة، إن وجدت، بشأن                             للخطوط التوجيهية للهيئة   

 . مقادیر الروث المعالج في مختلف النظم

 ء االستيفا٥-١-٤-٤

فئات / أآسيد النيتروز الناجمة عن آل نظم معالجة روث آل أنواع                    تینبغي في أي قائمة حصر مستوفاة أن تقدر انبعاثا                

. ١٣-٤ و ١٢-٤وتشجع البلدان على استخدام تعریفات معالجة الروث المتسقة مع التعریفات الواردة في الجدولين                .  الحيوانات

 .١-٤صف النوع الحيواني یمكن الرجوع إلى القسم ولمزید من المعلومات عن استيفاء عملية و

  وضع متسلسلة زمنية متسقة٦-١-٤-٤ 

 یتطلب وضع متسلسلة زمنية متسقة لتقدیرات االنبعاثات الناجمة عن فئة المصادر هذه ، آحد أدنى، تجميع سلسلة زمنية متسقة داخليا                        

ویتم في معظم البلدان اإلبقاء      .  ادات بشأن تحدید هذه المتسلسلة الزمنية       اإلرش ١-٤وتناول القسم   .  لإلحصاءات المتعلقة بنوع الحيوانات    

أي البيانات المتعلقة بمعدالت إفراز النيتروجين والبيانات المتعلقة باستخدام نظام                 (على ثبات النوعين اآلخرین من بيانات األنشطة              

على أنه قد تنشأ في بعض          .  نوات المتسلسلة الزمنية   وآذلك معامالت االنبعاث الخاصة بمعالجة الروث في آل س               )  معالجة الروث 

ومثال ذلك أن المزارعين قد یعدلون من ممارسات تغذیة الحيوانات أو قد               .  الحاالت أسباب تدعو إلى تعدیل هذه القيم مع مرور الوقت           

فئة معينة من الحيوانات    /ج عن نوع  یطرأ تغيير على آل قطاع الحيوانات إلى الحد الذي یترتب عليه حدوث زیادة في مقدار الروث النات                 

. والذي یعالج في النظم الرطبة بدال من النظم الجافة أو قد یتغير نظام معين من نظم معالجة الروث بحيث یلزم تعدیل معامل االنبعاث                            

 قد تنجم عن تغير      وقد تنشأ هذه التغيرات في الممارسات جراء تنفيذ تدابير واضحة للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري أو                        

وبغض النظر عن الدافع وراء التغيير فإن البيانات                   .  الممارسات الزراعية دونما مراعاة النبعاثات غازات االحتباس الحراري                  

ومعامالت االنبعاث المستخدمة في تقدیر االنبعاثات یجب أن تعبر عن هذا التغيير والبد من إجراء توثيق شامل للبيانات والطرق                                  

مثل االنخفاض في   ( وإذا تأثرت بيانات األنشطة بتغير ممارسات الزراعة أو بتنفيذ تدابير الحد من غازات االحتباس الحراري                  .والنتائج

معدالت إفراز النيتروجين السنویة جراء تدابير السياسات المنفذة لتقليل انبعاثات أآسيد النيتروز من خالل تخفيض تناول النيتروجين                        

ع وآاالت حصر الغازات على آفالة تعبير بيانات األنشطة عن هذه الممارسات وأن یوضح نص الحصر بدقة                       فينبغي تشجي )  السنوي

آيفية تأثير التغير في ممارسات الزراعة أو في تنفيذ تدابير الحد من االنبعاثات على التسلسل الزمني لبيانات األنشطة أو معامالت                                 

 .االنبعاث

  التقاریر والوثائق٢-٤-٤

-١٠-٨ توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلعداد تقدیرات حصر االنبعاثات الوطنية آما هو مبين في القسم                   رسة السليمة الممامن  

وفي حال استخدام معامالت االنبعاث الخاصة        ."  ضمان ومراقبة الجودة  "، الوثائق الداخلية واألرشيف، من الفصل الثامن المعنون             ١

 نظام معالجة الروث أو آليهما فينبغي إجراء توثيق واضح لطریقة                 مبمعدالت إفراز النيتروجين أو استخدا      بالبلد أو البيانات المتعلقة       

اشتقاق هذه البيانات أو المراجع المستندة إليها واإلبالغ عنها جنبا إلى جنب مع نتائج الحصر في إطار فئة المصادر المالئمة المحددة                             

 .الهيئةمن 

وباإلشارة إلى . للخطوط التوجيهية للهيئةت أآسيد النيتروز الناتجة عن مختلف أنواع نظم معالجة الروث وفقا       ویتعين اإلبالغ عن انبعاثا   



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٥٧-٤ 

 في إطار معالجة      ث، ینبغي اإلبالغ عن انبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن آل أنواع نظم معالجة الرو                         الخطوط التوجيهية للهيئة   

 :الروث إال في حالتين اثنتين

المراعي والمراعي المفتوحة      بالغ عن االنبعاثات الناتجة عن نظام معالجة الروث المتكون عن حيوانات                              یتعين اإل   •
 ألن هذا الروث ترسبه الحيوانات مباشرة على            التربة الزراعية  باسم    الهيئة في إطار فئة المصادر التي حددتها            والحظائر

 . التربة

إحراق  في إطار فئة      اإلحراق للحصول على الوقود     معالجة الروث المسمى      یتعين اإلبالغ عن االنبعاثات الناتجة عن نظام         •
ومع ذلك،  .   في حالة إحراق الروث بدون استخالص الطاقة        إحراق النفایات  إن استخدم الروث آوقود وفي إطار فئة           الوقود

ار انبعاثات أآسيد النيتروز     ینبغي مالحظة أنه في حالة عدم تجميع نيتروجين البول إلحراقه فالبد من اإلبالغ عنه في إط                        

 .المراعي والمراعي المفتوحة والحظائرالناتجة عن 

ویتعين اإلبالغ عن    .  والبد من مراعاة أن آل الروث تقریبا یستخدم في األراضي بعد تخزینه ومعالجته في آل نظم معالجة الروث                           

ویتناول .  التربة الزراعية  مصادر االنبعاثات الناتجة عن         االنبعاثات التي تنشأ بعد ذلك من استعمال الروث في التربة في إطار فئة                     

 . االنبعاثاته الطرق المتبعة في تقدیر هذ٨-٤ و٧-٤القسمان 

 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣-٤-٤

ضمان ومراقبة  " من الفصل الثامن المعنون          ١-٨إجراء اختبارات لمراقبة الجودة آما هو مبين في الجدول                 الممارسة السليمة    من   

 الواردة في الفصل الثامن، وبخاصة      ٢وقد تنطبق أیضا اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في إجراءات المستوى               ."  جودةال

ضمان /ویمكن استكمال اإلجراءات العامة لمراقب      .  إذا استخدمت طرق المستویات العليا لتحدید االنبعاثات الناجمة عن هذا المصدر                

 : نتطرق إليها أدناهتيانات ومعالجتها واإلبالغ عنها بإجراءاجودة عمليات تجهيز الب

 مراجعة معامالت االنبعاث

إذا استخدمت معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد فينبغي لوآالة حصر الغازات مقارنتها بمعامالت االنبعاث االفتراضية                               •

اصة بالبلد، وتشجع وآاالت حصر الغازات        وینبغي شرح وتوثيق عملية اختيار معامالت االنبعاث الخ           .  ومالحظة الفروق 

 . ومراجعة النتائج من جانب النظراءالممارسة السليمةعلى آفالة استخدام طرق 

  اختبار بيانات األنشطة

 الجزء المعالج في نظم معالجة الروث       إذا استخدمت البيانات الخاصة بالبلد والمتعلقة بالمعدالت السنویة إلفراز النيتروجين و            •

ع اإلفرازات السنویة فينبغي لوآاالت حصر الغازات المقارنة بين هذه القيم وبين القيم االفتراضية المحددة من                          من مجمو 

 .وینبغي توثيق الفروق الكبيرة ومصادر البيانات وطرق اشتقاق البيانات. الهيئة

 المراجعة الخارجية

ة الروث وتغذیة الحيوانات وانبعاثات غازات           ینبغي أن تستعين وآالة حصر الغازات بالخبراء المتخصصين في معالج                    •

 .االحتباس الحراري إلجراء مراجعة من النظراء للطرق والبيانات المستخدمة

 انبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز الناجمة عن إحراق السافانا ٥-٤

 وفقا للنهج المقترح    وط التوجيهية للهيئة  الخطالمتبعة في الوقت الحاضر في صدد فئة هذه المصادر هو تطبيق            "  الممارسة السليمة "

شجرة قرارات النبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز الناتجة عن إحراق                    "،   ٥-٤الموضح في شجرة القرارات في الشكل              



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٥٨-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

يل بعض  ویصف التذی .   في نهایة هذا الفصل    ١-٤وهناك إمكانية لزیادة تحسين الطریقة المتبعة آما هو مبين في التذیيل              ".  السافانا

وأما في المرحلة الراهنة فإن قلة البيانات وآبر           .  التفاصيل المتعلقة باإلجراءات الممكن تنفيذها في المستقبل لتعدیل هذه المنهجية             

للممارسة  آأساس    ١-٤حجم أوجه عدم التيقن المقترنة بكثير من المعالم الرئيسية ال یبرران اتخاذ المواد التي یتناولها التذیيل                              
 .السليمة

  شجرة قرارات النبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز الناتجة عن إحراق السافانا ٥-٤الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظام الحصر الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي فئة المصادر الرئيسية: ١ملحوظة 
 ٢-٧أنظر القسم (بلد النبعاثات غازات االحتباس الحراري المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما یجریه ال
").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"من الفصل السابع المعنون " تحدید فئات المصادر الرئيسية الوطنية"المعنون   

ال "یكتب في التقریر 
 "یوجد

هل تحرق السافانا في 
 البلد؟

تقدر االنبعاثات باستخدام 
 قيم الهيئة االفتراضية

تقدر االنبعاثات باستخدام 
بيانات األنشطة الخاصة 
بالبلد والقيم االفتراضية 

 الهيئةالمحددة من 

تقدر االنبعاثات باستخدام 
اص معامل االنبعاثات الخ

بالبلد والقيم االفتراضية 
 الهيئةالمحددة من 

تقدر االنبعاثات باستخدام 
بيانات األنشطة ومعامالت
االنبعاثات الخاصة بالبلد

هل یوجد عامل انبعاث خاص
 بالبلد؟

هل یوجد عامل انبعاث خاص
 بالبلد؟

 هل توجد بيانات خاصة بالبلد
  عن جزء المساحة المحروقة

 لحيویة فوق  وآثافة الكتلة ا
  األرض والكتلة الحيویة المحروقة
  فوق األرض والكتلة الحيویة

  الحية فوق األرض
  أو آفاءة االحتراق؟

فئة مصادرهل یعد ذلك 
 ؟رئيسية

 )١ملحوظة (

١اإلطار 

ال
 نعم

٢اإلطار ٣اإلطار ٤اإلطار 

الال نعمنعم

 ال

ال

 نعم

 نعم



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٥٩-٤ 

 وأآسيد النيتروز الناتجة عن إحراق المخلفات الزراعيةانبعاثات غاز الميثان  ٦-٤

 وفقا للنهج المقترح المبين     الخطوط التوجيهية للهيئة  المتبعة في الوقت الحاضر بشأن فئة هذه المصادر هو تطبيق             "  الممارسة السليمة "

الناتجة عن إحراق المخلفات        شجرة قرارات النبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز                   "،   ٦-٤في شجرة القرارات في الشكل              

ویصف التذیيل بعض   .   في نهایة هذا الفصل     ٢-٤وهناك إمكانية لزیادة تحسين الطریقة المتبعة آما هو مبين في التذیيل                 ".  الزراعية

يانات وارتفاع  وأما في المرحلة الراهنة فإن قلة الب          .  التفاصيل المتعلقة باإلجراءات الممكن تنفيذها في المستقبل لتعدیل هذه المنهجية               

 .للممارسة السليمة آأساس ٢-٤مستویات عدم التيقن المقترنة بكثير من المعالم الرئيسية ال یبرران اتخاذ المواد التي یتناولها التذیيل 

 شجرة قرارات النبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز الناتجة عن إحراق المخلفات الزراعية ٦-٤الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظام الحصر الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي یجریه البلد النبعاثات غازات االحتباس فئة المصادر الرئيسية:: ١ملحوظة 
من الفصل السابع المعنون " تحدید فئات المصادر الرئيسية الوطنية" المعنون ٢-٧أنظر القسم (الحراري المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما 

").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"  

ال "یكتب في التقریر 
 "یوجد

هل تحرق المخلفات 
 الزراعية في البلد؟

تقدر االنبعاثات باستخدام 
 قيم الهيئة االفتراضية

تقدر االنبعاثات باستخدام 
بيانات األنشطة الخاصة 
بالبلد والقيم االفتراضية 

الهيئةالمحددة من

تقدر االنبعاثات باستخدام 
معامل االنبعاث الخاص 
بالبلد والقيم االفتراضية 

 الهيئةمحددة منال

تقدر االنبعاثات باستخدام 
بيانات األنشطة ومعامالت

 االنبعاثات في البلد 

 هل یوجد معامل
  انبعاث خاص بالبلد؟

 هل یوجد معامل
  انبعاث خاص بالبلد؟

 هل توجد بيانات خاصة بالبلد
  عن جزء المساحة المحروقة

  وآثافة الكتلة الحيویة فوق سطح
 الحيویة المحروقة األرض والكتلة 

  فوق سطح األرض والكتلة الحيویة
  الحية فوق سطح األرض
  أو آفاءة االحتراق؟

فئة مصادرهل یعد ذلك 
 ؟رئيسية

 )١ملحوظة (

١اإلطار 

ال
 نعم

٢اإلطار ٣اإلطار ٤اإلطار 

الال نعمنعم

 ال

 ال

 نعم

 نعم



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٦٠-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

  انبعاثات أآسيد النيتروز المباشرة من التربة الزراعية  ٧-٤

 المسائل المنهجية ١-٧-٤

وهناك عدد من    .  ت النترتة ونزع النيتروجين بفعل البكتيریا        یتولد أآسيد النيتروز بشكل طبيعي في التربة نتيجة لعمليا             

األنشطة الزراعية التي تضيف النيتروجين إلى التربة، مما یزید من مقدار النيتروجين المتاح للنترتة ونزع النيتروجين                     

الت النيتروجين  وتحدث انبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن مدخ          .  ومقدار أآسيد النيتروز المنبعث في نهایة المطاف          

ومن مسارین هذاغير     )  أي مباشرة من التربة التي یضاف إليها النيتروجين              (سواء من مسار مباشر         البشریة المنشأ     

أي من خالل تطایر األمونيا وأآاسيد النيتروجين وترسبها مرة أخرى بعد ذلك، ومن خالل ترشيح التربة                             (مباشرین  

الخطوط  المباشرة وغير المباشرة من التربة الزراعية آل على حدة في                       وتقدر انبعاثات أآسيد النيتروز      ).  والصرف
 .التوجيهية للهيئة

 لتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز المباشرة من التربة الزراعية تنقسم إلى                الخطوط التوجيهية للهيئة   والطریقة المتبعة في     

مع استبعاد   (ة عن مدخالت النيتروجين في التربة             تقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز المباشرة الناتج          ’  ١’:  جزئين، هما  

تقدیر انبعاثات أآسيد     ’  ٢’و)  المراعي والمراعي المفتوحة والحظائر      مدخالت النيتروجين الناتجة عن الحيوانات في             

المراعي أي الروث الذي یخرج من الحيوانات في                  (النيتروز المباشرة الناتجة عن روث الحيوانات غير المعالج                     

وأما الجزء الثاني، وهو    .   ویتناول هذا القسم الجزء األول الذي تتألف منه هذه الطریقة            ٧). المفتوحة والحظائر  والمراعي

٤ ، فيغطيه القسم     المراعي والمراعي المفتوحة والحظائر   تقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن روث الحيوانات في          

 ویالحظ مع ذلك أنه ینبغي اإلبالغ عن انبعاثات              ٨."عن معالجة الروث   انبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة       " المعنون    ٤-

 . في إطار فئة التربة الزراعيةالمراعي والمراعي المفتوحة والحظائرأآسيد النيتروز من الروث في 

  اختيار الطریقة١-١-٧-٤

 من التربة الزراعية جراء استخدام             لتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز المباشرة           الخطوط التوجيهية للهيئة    النهج المبين في        

والناتجة عن استخدام األسمدة       البشریة المنشأ     النيتروجين وممارسات الزراعة األخرى تراعى فيه مدخالت النيتروجين                   

الترآيبية وروث الحيوان، وزراعة المحاصيل المثبتة للنيتروجين، ودمج مخلفات المحاصيل في التربة، وتفليز نيتروجين                         

 تتناول   الخطوط التوجيهية للهيئة     ونظرا ألن       ١٠).أي تربة األنسجة العضویة        (٩يجة للزراعة في التربة العضویة        التربة نت  

                                                 

 .یستخدم في هذا القسم بمعناه العام الذي یشمل الفضالت الصلبة والبول" الروث" فإن مصطلح ٤-٤مثلما في القسم  ٧

 ألن طریقة تقدیر    ٤-٤المراعي المفتوحة واألراضي المعشوشبة فإننا نتناوله في القسم          على الرغم من عدم معالجة روث الحيوان الذي یترسب في              ٨
 هي نفس الطریقة المستخدمة في تقدیر االنبعاثات الناتجة عن نظم معالجة               المراعي والمراعي المفتوحة والحظائر    االنبعاثات الناتجة عن الروث في       

 .الروث

تربة عضویة تحتوي على مواد عضویة       "وتعرف بأنها   )  أو تربة األنسجة العضویة    "  (Histosols"بأنها  التربة العضویة هي التربة التي توصف          ٩
 سنتيمترا أو التي تحتوي على طبقة بأي ُسمك من الصخور العلویة أو المواد المجزأة المحتویة                      ٨٠في أآثر من نصف الطبقة العلویة الممتدة بعمق            

 أو أآثر من    1-آغ  آغ ١٧٤مواد التربة المشبعة بالماء وتحتوي على        "ومادة التربة العضویة هي      ."  ة العضویة على فراغات بينية مملوءة بمواد الترب      
 من الكربون العضوي إذا لم یكن جزء المعدن 1-آغ  آغ١١٦ أو أآثر من الطين، أو 1-آغ  آغ٥٠٠الكربون العضوي إذا آان جزء المعدن یحتوي على 

 أو أآثر من     1-آغ  آغ ٢٠٣  یحتوي على مواد وسيطة متناسبة أو إذا لم یتشبع بالماء مطلقا أو إذا آان یحتوي على                     أو إذا آان     .  یحتوي على أي طين    
 ).SSSA, 1996(الكربون العضوي 
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 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٦١-٤ 

االنبعاثات المباشرة وغير المباشرة آال على حدة فإن جزء النيتروجين الموجود في األسمدة الترآيبية المستخدمة وفي                                   

حه من المقادیر المستخدمة ویدرج أآسيد النيتروز المنطلق في النهایة             نيتروجين الروث والذي یتطایر بعد االستخدام یتم طر         

 ).٨-٤انظر القسم (من هذا النتروجين المتطایر آجزء من االنبعاثات غير المباشرة 

دليل الممارسات السليمة في   من٨-٤ و٧-٤في القسمين الفرعيين   " ب-١والمستوى  " أ-١المستوى  "ویستخدم المصطلحان   
ية حصر ا     باس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها              عمل بعاثات غازات االحت للتمييز بين  ) الممارسات السليمة  تقریر( ن

ي  واردة ف ادالت ال ئةالمع ية للهي توى  (الخطوط التوجيه دة ) أ-١المس ادالت الجدی نا) ب-١المستوى (والمع ي نعرضها ه . الت

توى  ادالت المس ثل مع يجة ت -١وتم ة نت ي الدق ادة ف ادالت ب زی ي المع تخدمة ف دود المس يع الح تخدام  . وس ه یفضل اس ع أن وم

ادالت المستوى     يانات األنشطة الالزمة الستعمال هذا المستوى غير متوفرة     -١مع ومن المالئم في . ب، لكن یمكن أن تكون ب

ذه الحاالت استخدام معادالت المستوى          ف فئات المصادر الثانویة   ومن المقبول أیضا تقدیر االنبعاثات الناتجة عن مختل       . أ-١ه

تویين   ادالت المس ن مع يطا م تخدام خل طة -١أ و-١باس يانات األنش ر ب بعا لتواف دیل ذو  . ب، ت االت ب ي بعض الح وجد ف وال ی

 .الخطوط التوجيهية للهيئةب حيث لم یكن من الالزم إجراء أي تعدیل للمعادلة الواردة في -١المستوى 

 لتالئم  الخطوط التوجيهية للهيئة   المتبعة في تعدیل الطرق الواردة في        الممارسة السليمة   ٧-٤وتبين شجرة القرارات في الشكل      

ب مع  -١أ و -١وال یتعارض المستویان    .  وتصف شجرة القرارات آيفية اختيار طریقة إجراء التقدیر        .  الظروف الخاصة بالبلد  

 .ا لإلرشادات الواردة أدناه شریطة تحدید بيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث وفقالممارسات السليمة

 :وتقدر انبعاثات أآسيد النيتروز من التربة الزراعية في أبسط صورها على النحو التالي

 ٢٠-٤المعادلة 
 )أ-١المستوى (انبعاثات أآسيد النيتروز المباشرة من التربة الزراعية 

N2ODirect -N = [(FSN + FAM + FBN + FCR ) • EF1 ] + (FOS • EF2) 

 :حيث

N2ODirect -N  =انبعاثات أآسيد النيتروز بوحدات النيتروجين 

FSN    =                المقدار السنوي من نيتروجين األسمدة الترآيبية المستخدم في التربة بعد تعدیله لمراعاة المقدار المتطایر على

 شكل أمونيا وأآاسيد نيتروجين

FAM    =                    في التربة بعد تعدیله لمراعاة المقدار           المقدار السنوي من نيتروجين روث الحيوان المستخدم عن قصد

 المتطایر على شكل أمونيا وأآاسيد نيتروجين

FBN  =مقدار النيتروجين المثبت في التربة بفضل المحاصيل المثبتة للنيتروجين المزروعة سنویا 

FCR = مقدار النيتروجين في مخلفات المحاصيل المعادة إلى التربة سنویا 

FOS  =ویة المزروعة سنویامساحة التربة العض 

                                                                                                                                                           

د األدنى   سنتيمترا على األقل ویبلغ الح      ٤٠تربة األنسجة العضویة هي التربة المحتویة على طبقة سطحية غنية بالمواد العضویة التي یبلغ سمكها                     ١٠
 في المائة في الحاالت     ٣٠ في المائة على األقل إذا آان محتوى الطين منخفضا، والحد األدنى لنسبة المادة العضویة هو                 ٢٠لنسبة المادة العضویة فيها     
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 ٦٢-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

EF1  =             آيلو /آيلو غرام من أآسيد النيتروز بوحدات النيتروجين         (معامل االنبعاث من مدخالت النيتروجين

 )غرام من مدخالت النيتروجين

EF2  =            آيلو غرام من أآسيد النيتروز بوحدات      (معامل االنبعاث للغازات الناتجة عن زراعة التربة العضویة

 )سنة -هكتار/النيتروجين

وتحّول انبعاثات أآسيد النيتروز بوحدات النتروجين إلى انبعاثات أآسيد النيتروز ألغراض تقدیم التقاریر باستخدام                    

 :المعادلة التالية

N2O = N2O-N • 44/28 

ة  توى ٢٠-٤والمعادل ریقة المس ثل ط يمكن   . أ-١ تم ر ف ة أآب لة بدرج بعاثات مفص امالت ان بلد مع ي ال رت ف وإذا تواف

راء    زید من التقسيم لحدود المعادلة آما هو مبين في المعادلة       إج ومثال ذلك . ب-١ التي تمثل معادلة المستوى ٢١-٤م

رت معامالت انبعاث الغازات الناتجة عن استخدام األسمدة الترآيبية وروث الحيوان في مختلف الظروف               ه إذا تواف أن

 : على النحو التالي٢٠-٤فيمكن توسيع المعادلة 

 ٢١-٤ة المعادل 
 )ب-١المستوى (انبعاثات أآسيد النيتروز المباشرة من التربة الزراعية 

N2ODirect -N = Σi {[(FSN + FAM )i • EFi] + [(FBN + FCR ) • EF1 ] + [FOS • EF2]} 

 :حيث

EFi =                  ناتجة عن استخدام األسمدة الترآيبية وروث روز ال يد النيت بعاثات أآس ورة الن بعاث المط امالت االن مع

  iالحيوان في مختلف الظروف 

وتحّول انبعاثات أآسيد النيتروز بوحدات النتروجين إلى انبعاثات أآسيد النيتروز ألغراض تقدیم التقاریر باستخدام                    

 :المعادلة التالية

N2O = N2O-N • 44/28 

ومثال ذلك أن النفایات . التربةأ ليشمل أشكاال أخرى من النيتروجين المستخدم في آل أنواع -١آما یمكن توسيع نهج المستوى    

روجين العضوي، تستخدم في آثير من األحيان في                  ر، وهي شكل إضافي من أشكال النيت ياه المجاری ناجمة عن معالجة م ال

ر                         ياه المجاری ناتجة عن معالجة م نفایات الصلبة ال تخلص من ال ربة أو لل تعدیل الت ربة ل روجين النفایات      . الت ویمكن إدراج نيت

ناجمة ع    ذا الحساب إن توافرت معلومات آافية                ال ر في ه ياه المجاری وینبغي قياس مدخول هذه النفایات بوحدات . ن معالجة م

روجين وضربه بمعامل االنبعاث       ، ینبغي إضافة نيتروجين النفایات الناجمة عن معالجة مياه         ٢٠-٤أي في المعادلة     (EF1النيت

 ).، ینبغي إضافته داخل مجموعة األقواس الثانية٢١-٤دلة المجاریر إلى مجموعة األقواس األولى وفي المعا

                                                                                                                                                           

 . في المائة٥٠التي یزید فيها محتواها من الطين عن 



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٦٣-٤ 
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 هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظام الحصر الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي یجریه البلد النبعاثات غازاتفئة المصادر الرئيسية   :  ١الملحوظة   
من الفصل السابع"  تحدید فئات المصادر الرئيسية الوطنية         "٢-٧لقسم  أنظر ا (االحتباس الحراري المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"المعنون

 . في المائة من االنبعاثات الناجمة عن فئة المصادر٣٠-٢٥آقاعدة تستند إلى المعرفة العملية، تعتبر فئة المصادر الفرعية مهمة إن آانت تمثل : ٢الملحوظة 

تقدر االنبعاثات باستخدام 
ب -١ المستوى أ أو-١المستوى 

المتوافرة في البلد) القيم(والقيمة 
بشأن جزء النيتروجين المتطایر 

المخصبات / من روث الحيوان
الزراعية على هيئة أمونيا 
وأآاسيد نيتروجين وعامل 
 االنبعاث الخاص بالبلد

تقدر االنبعاثات باستخدام 
ب -١أ أو المستوى -١المستوى 

االفتراضية لجزء) القيم(والقيمة 
النيتروجين المتطایر من روث 

المخصبات الزراعية / الحيوان
على هيئة أمونيا وأآاسيد 

نيتروجين ومعامل االنبعاث 
 االفتراضي 

تقدر االنبعاثات باستخدام 
أ أو المستوى -١المستوى 

ب ومعامل االنبعاثات -١
 الخاص بالبلد

تقدر االنبعاثات باستخدام 
أ أو المستوى -١المستوى 

مل االنبعاث ب وعا-١
 االفتراضي

 ) قيم(هل توجد قيمة 
  موثقة بدقة لجزء النيتروجين

المخصبات / المتطایر من روث الحيوان
الزراعية على هيئة أمونيا وأآاسيد نيتروجين 

 أو معامالت االنبعاثات/و
  في البلد 

 

هل توجد قيم دقيقة التوثيق 
 لمعامل االنبعاثات في البلد؟

 
الترآيبية وروث إضافة األسمدة 

الحيوان والنفایات الناجمة عن معالجة 
 مياه المجاریر

 
زیادة نيتروجين التربة المتاح من خالل التثبيت
البيولوجي ودمج مخلفات المحاصيل وزراعة 

 التربة العضویة

 
 هل یستخدم النيتروجين

 في التربة أو تزرع التربة 
 العضویة في البلد؟

ال "یكتب في التقریر 
 "دیوج

 
 یسأل عما إن آان

 لدى البلد بيانات عن أنشطة 
متعلقة بكل مصدر من 

مصادر النيتروجين في البلد

 
فئة مصادر هل یعتبر ذلك 

 وهل یعتبر مصدر رئيسية
 النيتروجين مهما

 )٢ و١الملحوظتان (

یتم الحصول على 
البيانات الخاصة بالبلد أ -١تقدر االنبعاثات باستخدام معادالت المستوى 

وبيانات األنشطة المستمدة من منظمة األغذیة 
والزراعة والقيم االفتراضية لجزء النيتروجين 

المخصبات الزراعية/ المتطایر من روث الحيوان
 على هيئة أمونيا وأآاسيد نيتروجين 

٥اإلطار  ٤اإلطار
٣ اإلطار ٢اإلطار 

ال
 ال

 نعم
 نعم

١اإلطار 

 نعم ال

 ال

 نعم

 نعم

 ال
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 ٦٤-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

د                   م الجدی يانات افتراضية بشأن المعل ناجمــة عن         "ویالحظ عدم وجود أي ب نفایات ال روجين ال ياه المجاریـر   نيت " (معالجة م

NSEWSLUDGE (           يانات ذه الب يع ه ذلك ینبغي عدم استخدام هذا التعدیل ما لم تتوافر بيانات موثوقة              .  أو إرشادات بشأن تجم ول

بلد    ر المستخدمة في تقدیر                           . خاصة بال ياه المجاری ناجمة عن معالجة م نفایات ال تعلقة بال يانات األنشطة الم وینبغي أن تكون ب

بعاثا  روز المباشرة هي نفسها التي تستخدم في تقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة         ان يد النيت  ٨-٤انظر القسم (ت أآس

 ").انبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة من النيتروجين المستخدم في الزراعة"المعنون 

ة      يق المعادل ة     ٢٠-٤ولتطب د من تقدیر مقادیر مخت      ٢١-٤ أو المعادل نيتروجين األسمدة الترآيبية   (لف مدخالت النيتروجين    ، الب

روجين روث الحيوان المستخدم عن قصد في التربة بعد تعدیله لمراعاة المتطایر منه،                          نه ونيت ر م راعاة المتطای ه لم د تعدیل بع

ربة العضوی     احة الت ربة ومس ى الت ادة إل ات المحاصيل المع روجين مخلف بت بالمحاصيل ونيت روجين المث زروعة والنيت ة الم

نویا ئةوتصف ). س ية للهي اباتالخطوط التوجيه ذه الحس ذه الطرق .  طرق إجراء ه دیالت له ي بعض الحاالت تع رح ف وتقت

ليمةألغراض  ة الس زراعية األخرى  الممارس ئات المصادر ال ذه وف ئة المصادر ه ين ف اق ب ة االتس اء وآفال  لتصحيح األخط

دة المتاحة منذ صد         ومات الجدی وإضافة إلى ذلك فهناك بعض مدخالت النيتروجين       . الخطوط التوجيهية للهيئة  ور  وإدخال المعل

نيفا    ر تص نهج األآث يذ ال ية تنف ين آيف يلية تب ادالت تفص ي صددها مع دم ف ي نق ية  . الت ادالت اإلجمال ن المع يط م تخدام خل واس

ع    تعارض م روجين ال ی دخالت النيت تلف م اب مخ زأة لحس ليمةوالمج ة الس بعالممارس دود    المت ن ح د م ل ح تقاق آ ي اش ة ف

 . آما هو مبين أدناه٢١-٤ و٢٠-٤المعادلتين 

إلى المقدار السنوي من نيتروجين األسمدة       "   FSN "یشير الحد   :  )FSN(نيتروجين األسمدة الترآيبية المعدل لمراعاة التطایر      

ید مجموع مقدار األسمدة الترآيبية المستهلكة        الترآيبية المستخدم في التربة بعد تعدیله لمراعاة المقدار المتطایر، ویقدر بتحد              

 :والمعادلة على هذه الصورة. سنویا ثم تعدیل هذا المقدار بالجزء المتطایر على شكل أمونيا أو أآاسيد نيتروجين

 ٢٢-٤المعادلة 
 النيتروجين الناتج عن استخدام األسمدة الترآيبية

FSN = NFERT • (1 – FracGASF)           

روجين    راعاة التطایر             نيت دل لم یشير هذا الحد إلى مقدار نيتروجين روث الحيوان   ): FAM(روث الحيوان المستخدم آسماد والمع

ویقدر بتحدید مجموع مقدار نيتروجين روث الحيوان المتكون . المستخدم عن قصد في التربة بعد تعدیله لمراعاة المقدار المتطایر           

نویا   ذ  ١١ ΣT(N(T) •Nex(T)))س تعدیل ه روجين في روث الحيوان المحروق ألغراض          وب دار النيت راعاة مق ك لم د ذل دار بع ا المق

(والمتطایر على شكل أمونيا وأآاسيد نيتروجين      ) FracPRP(والذي ترسبه حيوانات المراعي في التربة       ١٢)FracFUEL-AM(الوقود  

FracGASM .(الخطوط التوجيهية للهيئة الواردة في وإلجراء هذا الحساب، تستخدم المعادلة التالية بدال من المعادلة : 

 ٢٣-٤المعادلة 
 النيتروجين الناتج عن استخدام روث الحيوان

FAM = ΣT(N(T) • Nex(T) ) • (1 – FracGASM )[1 – (FracFUEL-AM + FracPRP )]      

 

                                                 

 المبينة في   الممارسة السليمة واتساقا مع   .  للمقدار السنوي من الروث المتكون      Nex یستخدم المتغير    للهيئة  الخطوط التوجيهية في هذا الجزء من      ١١
 .ΣT(N(T) • Nex(T))) فقد عدل اسم هذا المتغير ليصبح ٤-٤القسم 

ه  حتى یتسنى تمييز   FracFUEL-AM ليصبح   للهيئة  الخطوط التوجيهية المستخدم في   )  FracFUEL( أعيدت تسمية الحد     ٢٤-٤ و ٢٣-٤في المعادلتين    ١٢
 .٢٩-٤في المعادلة ) FracFUEL-CR(عن مقدار المحاصيل المستخدمة آوقود 
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ة  ى أن المعادل تخد٢٣-٤عل د یس يوان ق بلدان ألن روث الح بة لكل ال توفاة بالنس د ال تكون مس ر إحراقه  ق م بطرق أخرى غي

ود  ناء فينبغي في أي تقييم مستوفي أن                             . آوق ال الب روث آعلف للحيوانات وفي أعم بلدان تستخدم بعض ال وحيث إن بعض ال

روث  زاء ال دد أج دت(تح ریقة ) إن وج ذه الط تخدمة به ي FRACCNST-AM و FRACFEED(المس ى التوال تخدام ). عل وباس

توى  ذه اال  -١المس راعاة ه ن م بعاثات    ب یمك ر االن ي تقدی بالغة ف ادي الم تعماالت وتف ر   . س يوان غي رض أن روث الح ویفت

تم وضعه في التربة               ة أغراض أخرى ی هي على   الممارسة السليمة ب المقترحة في إطار     -١ومعادلة المستوى   . المستخدم ألی

 :هذا النحو

 ٢٤-٤المعادلة 

 )موسع(النيتروجين الناتج عن استخدام روث الحيوان 

FAM = ΣT(N(T) • Nex(T) ) • (1 – FracGASM) • [1 – (FracFUEL-AM + FracPRP + FracFEED-AM + 

FracCNST-AM)]  

ك، یالحظ أنه إن آان           یشمل أجزاء روث الحيوان المستخدمة آوقود أو علف أو في البناء فينبغي أال تدرج    FRACPRPومع ذل

 .  FRACPRP أي أجزاء یشملها ٢٤-٤في المعادلة 

بت بالمحاصيلالني روجين المث ي : )FBN( ت وارد ف نهج ال تند ال ئةیس ية للهي بت  الخطوط التوجيه روجين المث دار النيت ر مق لتقدی

راض أن مقدار النيتروجين المحتوى في المادة النباتية فوق األرض                     ى افت نویا إل روجين المزروعة س تة للنيت بالمحاصيل المثب

ى مخلفاته ( واتج المحاصيل باإلضافة إل بت بالمحصول ) ان روجين المث دار النيت وع مق ول لمجم دیل معق و ب رض . ه ا تفت آم

ئة      ية للهي ناتج هي               الخطوط التوجيه ى ال ات إل تلة المخلف بات العضویة فوق األرض هي     (١أن نسبة آ تلة الن أي أن مجموع آ

اتج المحصول  و   ). ضعف ن بقول وف ذور ال تاج ب بت بضرب إن روجين المث دار النيت در مق ذلك یق ) CropBF(ل الصویــــا ول

داره    ي مق ل افتراض تلة    ٢بمعام روجين الك زء نيت رب بج م یض يویة  ث ـول الح ة   ). FracNCRBF(للمحص إن معادل ذا ف وهك

 :هي الخطوط التوجيهية للهيئةأ الواردة في -١المستوى 

 ٢٥-٤المعادلة 

 )أ-١المستوى (النيتروجين المثبت بالمحصول 

FBN = 2 • CropBF • FracNCRBF  

رح في          نهج المقت دیل ال ئة   ویمكن تع ية للهي ر مجموع آتلة مخلفات المحصول فوق األرض    الخطوط التوجيه دة طرق لتقدی  بع

ر  ة أآب تجات بدق روجين المن ة . ونيت ك أن المعادل ثال ذل دارها  ٢٥-٤وم يمة افتراضية مق تخدم ق تحویل ٢ تس ى CropBF ل  إل

وق األرض       اتج المحصول ف ا ون ر . مجموع بقای ذا العامل شدید االنخفاض بالنسبة لبعض أنواع البقول وفول الصویا     ویعتب  ه

اتج المحصول فوق األرض                 ا ون ي لمجموع بقای ر متدن د یسفر عن تقدی إحصاءات مختارة " المعنون ١٦-٤انظر الجدول (وق

ات المحاصيل    تلة ناتج المحصول فيما                   "). لمخلف ى آ وق األرض إل تلة الحيویة ف تفاوت نسبة الك  بين أنوع المحاصيل    ونظرا ل

يم خاصة بمحاصيل محددة                     ة إذا استخدمت ق ر دق رات أآث يمكن إجراء تقدی ر نسب المادة الجافة في            . ف ا ینبغي دمج مقادی آم

رطوبة          دیالت لمحتویات ال ة إلجراء تع د           . المعادل ك، ینبغي تحدی ى ذل ى تمثل منتجات آل المحاصيل       CropBFوإضافة إل  حت

يس ف      روجين ول تة للنيت ول الصویا       المثب بقول وف بذور في ال تاج ال وینبغي بصفة خاصة أن تدرج في الحساب محاصيل   . قط إن

 :٢٦-٤ویتضح هذا النهج من خالل المعادلة . العلف المثبتة للنيتروجين ، مثل البرسيم الحجازي



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٦٦-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال
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 )ب-١المستوى (النيتروجين المثبت بالمحاصيل 

FBN = Σi [CropBFi
 • (1 + ResBFi

/CropBFi
) • FracDMi

 • FracNCRBFi
] 

 

ة      مل المعادل دین جدیدین  ٢٦-٤تش یمثل نسبة المخلفات إلى آتلة ناتج المحصول، ) ResBFi/CropBFi(الحد األول .  ح

ل نوع         بة خاصة بك هو نسبة المادة الجافة ) FracDMi(والحد الثاني ). ١٦-٤انظر الجدول ( من المحاصيل iوهي نس

يویة ف      تلة الح ي الك وع    ف ل ن ن المحاصيل  iوق األرضية لك د  .  م یحل ] FracDMi • (ResBFi/CropBFi + 1)[(والح

يمة االفتراضية        ي     " ٢"محل الق واردة ف ئة     ال ية للهي ادة الجافة في           . الخطوط التوجيه توى الم راض أن مح ویالحظ افت

ر واحد لل                     ة إال متغي ي المعادل درج ف ذلك ال ی ناتج ول ي ال تواها ف اوي مح ات یس وقد تكون محتویات . مادة الجافةالمخلف

ذل هذا                          رر ب ة تب توى الدق ادة مس ت زی تعمالها إذا آان ي اس ات، وینبغ ناتج والمخلف بلدان خاصة بال ي ال ة ف ادة الجاف الم

د اإلضافي    ك فإن المتغير         . الجه ى ذل  هو إنتاج   الخطوط التوجيهية للهيئة  آما هو معرف حاليا في       CropBFوإضافة إل

بقول        ي ال بذور ف بلد       + ال ي ال ول الصویا ف ك ال یشمل محاصيل، مثل البرسيم الحجازي حيث یحصد آل      . ف ى أن ذل عل

ناتج  بات آ ّرف      . الن اله، أن یع ارة أع بقت اإلش ا س ي، آم ذلك ینبغ ه  CropBFول تة   "بأن يل المثب تاج المحاص إن

روجين  ي حالة محاصيل العلف المثبتة للنيتروجين، مثل البرسيم الحجازي فإن          ." للنيت  سيساوي  ResBFi/CropBFi وف

 : على هذا النحو٢٦-٤صفرا وتصبح المعادلة 

 ٢٧-٤المعادلة 

 النيتروجين المثبت بمحاصيل العلف المثبتة للنيتروجين

FBN = Σi (CropBFi • FracDMi • FracNCRBFi) 

 

ت بالمحاصيل المثبتة    لتقدیر مقدار النيتروجين المثب    ٢٦-٤ویالحظ أنه إذا استخدمت وآاالت حصر الغازات المعادلة          

 وResBFi/CropBFi  وCropBFللنيتروجين وإذا أحرقت مخلفات هذه المحاصيل في الحقل فينبغي استعمال نفس قيم     

FracDmi            آما ینبغي أال تتعارض قيم        .  المستخدمة في تقدیر االنبعاثات من إحراق المخلفات الزراعيةFracNCRBFi 

ویعرض .  خدمة في تقدیر االنبعاثات الناتجة عن إحراق المخلفات الزراعية           مع نسب النيتروجين إلى الكربون المست       

 في  FracNCRBFiو FracDMi  و ResBFi/CropBFi  الممارسة السليمة  القيم االفتراضية المستعملة في      ١٦-٤الجدول  

وإذا لزم  .  بالبلدوقد تستخدم وآاالت حصر الغازات هذه القيم إذا لم تتوافر البيانات الخاصة                .  بعض أنواع المحاصيل  

الحصول على القيمة االفتراضية للنيتروجين المحتوى في مخلفات نوع ما من المحاصيل لم تدرج القيمة له في                                   

آيلو / آيلو غرام من النيتروجين        ٠٫٠٣( فيمكن استخدام القيمة االفتراضية الغير خاصة بمحصول                 ١٦-٤الجدول   

 .للخطوط التوجيهية للهيئة من الدليل المرجعي ١٩-٤الواردة في الجدول ) غرام من المادة الجافة
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 ١٦-٤الجدول 

 إحصاءات مختارة لمخلفات المحاصيل

ناتج المحصول/نسبة المخلفات جزء المادة الجافة جزء الكربون جزء النيتروجين  الناتج 

 القمح ١٫٣  ٠٫٨٨-٠٫٨٢ ٠٫٤٨٥٣  ٠٫٠٠٢٨

 الشعير ١٫٢ ٠٫٨٨-٠٫٨٢ ٠٫٤٥٦٧ ٠٫٠٠٤٣

 الذرة ١٫٠ ٠٫٨٦-٠٫٧٠ ٠٫٤٧٠٩ ٠٫٠٠٨١

 الشوفان ١٫٣ ٠٫٩٢  ٠٫٠٠٧٠

 الجاودار ١٫٦ ٠٫٩٠  ٠٫٠٠٤٨

 األرز ١٫٤ ٠٫٨٨-٠٫٨٢ ٠٫٤١٤٤ ٠٫٠٠٦٧

 الدخن ١٫٤ ٠٫٩٢-٠٫٨٥  ٠٫٠٠٧٠

 السرغم ١٫٤ ٠٫٩١  ٠٫٠١٠٨

 البازالء ١٫٥ ٠٫٨٧  ٠٫٠١٤٢

 الفاصوليا ٢٫١ ٠٫٨٩-٠٫٨٢  

 فول الصویا ٢٫١ ٠٫٨٩-٠٫٨٤  ٠٫٠٢٣٠

 البطاطس ٠٫٤  ٠٫٤٢٢٦ ٠٫٠١١٠

 بنجر أو شمندر العلف ٠٫٣  )أ (٠٫٤٠٧٢ )أ (٠٫٠٢٢٨

 القمم النامية في قصب السكر  ٠٫٣٢ ٠٫٤٢٣٥ ٠٫٠٠٤٠

 أوراق قصب السكر  ٠٫٨٣ ٠٫٤٢٣٥ ٠٫٠٠٤٠

 القلقاس أو األرضي شوآي ٠٫٨   

 الفول السوداني ١ ٠٫٨٦  ٠٫٠١٠٦

  أو الشمندرهذه األرقام تتعلق بأوراق البنجر) أ(

؛ بيانات المادة الجافة وجزء )١٩٩٧تيرن وآخرون، (فيما عدا البيانات المتعلقة بقصب السكر ) ١٩٨٧(أخذت آل البيانات عن ستریلر وستوتزل : المصدر
بارنارد (لدخن وفول الصویا ؛ وبيانات جزء النيتروجين في ا)١٩٩٤آورنيل، (النيتروجين في الشوفان والجاودار والسرغم والبازالء والفول السوداني 

 ).١٩٨٥وآریستوفرسون، 

 

ربة              ى الت اد إل ات المحاصيل المع روجين مخلف ئة     في   ): FCR(نيت ية للهي ، یقدر مقدار النيتروجين المعاد إلى      الخطوط التوجيه

ات المحاصيل                         روجين مخلف دار نيت تحدید مجموع مق ات المحاصيل ب نویا من خالل دمج مخلف ربة س تة وغير  المثب) (FCR(الت

روجين    تة للنيت دار المحروق في الحقل عندما تحرق المخلفات أثناء أو بعد الحصاد           ) المثب راعاة المق ه لم ویقدر اإلنتاج . وتعدیل

ات بضرب اإلنتاج السنوي من المحاصيل المثبتة للنيتروجين        ) CropO(والمحاصيل األخرى ) CropBF(السنوي من المخلف

وتجمع القيمتان ثم یضرب حاصل الجمع بمعامل افتراضي        ) FracNCRO(و) FracNCRBF (بمحتوى آل منها من النيتروجين      

داره  وق األرض   (٢مق يویة للمحصول ف تلة الح ى الك يویة   ) للحصول عل تلة الح وع الك دار مجم راعاة مق ناتج لم دل ال م یع ث

ي أزیلت من الحقل آناتج              وق األرض الت وفيما یلي معادلة المستـــوى   ). FracBURN( والتي أحرقت    ١٣)FracR(للمحصول ف

 :الخطوط التوجيهية للهيئةأ الواردة في -١

                                                 

على أن هذا المتغير، آما هو مستخدم          ."  مقدار مخلفات المحاصيل المزالة من الحقل آمحصول         " بأنه    FracR  الخطوط التوجيهية للهيئة   تعرف   ١٣
 ." التي أزیلت من الحقل آمحصولمقدار مجموع الكتلة الحيویة للمحاصيل فوق األرضية"حاليا، یحل محل 
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 )أ-١المستوى (نيتروجين مخلفات المحاصيل المعاد إلى التربة 

FCR = 2 • (CropO • FracNCRO + CropBF • FracNCRBF) • (1 – FracR) • (1 – FracBURN)  

 

 .رق لتقدیر مقدار نيتروجين مخلفات المحاصيل المعاد إلى التربة بمزید من الدقةأ بعدة ط-١ویمكن تعدیل نهج المستوى 

ة  • تخدم المعادل ية ٢٨-٤أوال، تس يمة االفتراض تحویل ٢ الق واتج   CropBFو CropO ل ات ون وع مخلف ى مجم إل

وق األرض     ة       . المحاصيل ف ثلما في حال ذا المعامل یعتبر شدید                FBNوم إن ه يها ف ي سبقت اإلشارة إل  االنخفاض   الت

د یسفر عن نقص في تقدیر مجموع مخلفات ونواتج المحاصيل فوق                    ول الصویا وق بقول وف واع ال بعض أن بالنسبة ل

إن المعامل           . األرض ك ف ى ذل يمة االفتراضية المحددة في           ٢وإضافة إل  ١٤الخطوط التوجيهية للهيئة ال یتسق مع الق

 .لجزء مخلفات المحاصيل المزالة من الحقل آمحصول

روجين                ثان  • تة للنيت تاج السنوي من المحاصيل المثب د اإلن واتج آل المحاصيل     ) CropBF(يا، ینبغي تحدی ثل ن لكي یم

 .المثبتة للنيتروجين وليس فقط ناتج البذور في البقول وفول الصویا

 .ثالثا، ینبغي دمج أجزاء المادة الجافة في المعادلة حتى یتسنى إجراء تعدیالت لمراعاة محتویات الرطوبة •

راعاة االستعماالت اإلضافية لمخلفات المحاصيل، وهي تحدیدا الوقود ومواد البناء           • ة لم دیل المعادل ا، ینبغي تع رابع

 : هذه التعدیالت٢٩-٤وتبين المعادلة . والعلف

 ٢٩-٤المعادلة 
 )ب-١المستوى (نيتروجين مخلفات المحاصيل المعاد إلى التربة 

FCR = Σi [(CropOi • ResOi 
/CropOi • FracDMi

 • FracNCROi 
) • (1 – FracBURNi

 – FracFUEL-CRi – 

FracCNST-CRi
 – FracFODi

)] + Σj [(CropBFj
 • ResBFj

/CropBFj
 • FracDMj

 • FracNCRBFj
) •  

(1 – FracBURNj – FracFUEL-CRj
 – FracCNST-CRj

 – FracFODj
)] 

 

ة    يح المعادل تعلقة بمح    ٢٩-٤وتت تاحة الم يم الم ية      استخدام الق رات التال من المحاصيل  I أي آل نوع آخر(اصيل محددة للمتغي

وع  ل ن روجينjوآ تة للنيت يل المثب ن المحاص ه ’ ١’):  م ى ناتج ول إل ات المحص تلة مخلف بة آ   وResOi/CropOi(نس

ResBFj/CropBFj( وق األرض       ’ ٢’ ؛ يویة ف تلة الح ي الك ة ف ادة الجاف ن الم توى م ’ ٣’؛ )FracDMj و FracDMi(المح

تلة الحيویة فوق األرض       روجين في الك جزء المخلفات المحروقة في ’ ٤’؛ )FracNCRBFj  وFracNCROi(المحتوى من النيت

اد    د الحص بل وبع ل ق ود   ’ ٥’؛ )FracBURNj و FracBURNi(الحق تخدمة آوق ات المس زء المخلف و  FracFUEL-CRi(ج

FracFUEL-CRj( ناء    ’ ٦’؛ ي الب تخدمة ف ات المس زء المخلف ات  ’ ٧’و ) FracCNST-CRj وFracCNST-CRi(ج زء المخلف ج

يم االفتراضية في إطار   ١٦-٤ویعرض الجدول   ). FracFODj و FracFODi(المستخدمة آعلف     لكل من الممارسة السليمة الق

ResOi/CropOiو  FracDMiو FracNCROi . د تستخدم وآاالت حصر الغازات هذه القيم إذا لم تتوافر بيانات خاصة بالبل . دوق

ند الحاجة إلى القيمة االفتراضية للمحتوى من النيتروجين في مخلفات نوع ما من المحاصيل غير المدرجة في الجدول     -٤وع

                                                 

لمقدار مخلفات المحاصيل التي أزیلت من الحقل آمحصول، وهي قيمة ال تتسق                ٠٫٤٥ قيمة افتراضية مقدارها     الخطوط التوجيهية للهيئة  تعرض   ١٤
٠٫٤٥= أزیلت من الحقل آمحصول وإذا آان مقدار مخلفات المحاصيل التي . مع القيمة االفتراضية المحددة لمخلفات ونواتج المحاصيل فوق األرض
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ر خاصة بمحاصيل للمحاصيل المثبتة وغير المثبتة للنيتروجين                 ١٦ يم االفتراضية الغي يمكن استخدام الق  ٠٫٠١٥ و ٠٫٠٣( ف

يلو غرام من النيتروجين      للخطوط من الدليل المرجعي     ١٩-٤المدرجة في الجدول    )  المادة الجافة على التوالي    آيلو غرام من  /آ
 . التوجيهية للهيئة

ربة  مساحة  ية للهيئة    تعرف   ): FOS (المحصودة  العضویة  الت ) بالهكتار( بأنها مساحة التربة العضویة      FOS الخطوط التوجيه

 .ب على السواء-١أ والمستوى -١ وینطبق هذا التعریف على طریقتي المستوى. المزروعة سنویا

  اختيار معامالت االنبعاث٢-١-٧-٤

ربة الزراعية              روز من الت يد النيت بعاثات أآس ر ان بعاث لتقدی ي ان يار معامل زم اخت إلى ) EF1(ویشير معامل االنبعاث األول . یل

ربة وأما الثاني                        ى الت روجين إل بعث من مختلف إضافات النيت روز المن يد النيت دار أآس فيحدد مقدار أآسيد النيتروز    ) EF2(مق

 .المنبعث من زراعة التربة العضویة

ر عن الظروف الخاصة بالبلد والممارسات الزراعية                           ن، للتعبي ا أمك بلد، آلم بعاث الخاصة بال امالت االن وینبغي استخدام مع

يه    بعة ف را                      . المت ى فت تم إجراؤها عل ي ی ى القياسات الت امالت إل ذه المع تند ه دة زمنية آافية إلبراز        وینبغي أن تس ية ولم ت آاف

ية القياس المختارة، وأن توثق في مطبوعات تخضع              ى تقن ية الجيولوجية الحيویة األساسية بالنظر إل يات الكيمائ ریة العمل تغي

 .  المتبعة في اشتقاق معامالت االنبعاث الخاصة بالبلدالممارسة السليمة ١-٤ویبين اإلطار . للتحكيم

عامالت انبعاثات خاصة بالبلد فإن البدیل المقبول هو استخدام معامالت االنبعاث المحددة لبلدان أخرى مشابهة               وإذا لم تتوافر م   

ية   ة والظروف المناخ م المعالج يث نظ ن ح ن . م م تك ية وإذا ل ئة المصادر رئيس نون   (ف ابع المع ر الفصل الس يار "انظ االخت

اب ادة الحس وارد") المنهجي وإع ر الم م تتواف يمكن  أو إذا ل نطقة ف بلد أو الم بعاثات الخاصة بال امالت ان تقاق مع ة الش  الالزم

ویتوقع استخدام بعض وآاالت حصر الغازات لخليط من القيم االفتراضية ومعامالت     . استخدام معامالت االنبعاث االفتراضية   

ر          ية والظ روف البيئ ل الظ بلد آ ة بال امالت الخاص ط المع م تغ بلد إذا ل ة بال بعاث الخاص ة االن رتبطة بالمعالج وإذا . وف الم

بعاث الخاصة بالبلد أو غيرها من معامالت االنبعاث بدال من المعامالت االفتراضية فالبد من توثيق                      امالت االن استخدمت مع

 .طریقة اشتقاقها توثيقا واضحا

 EF1ضية لمعامل االنبعاث والقيمة االفترا . الممارسة السليمة  معامالت االنبعاث االفتراضية في إطار       ١٧-٤ویلخص الجدول   

وهذا المعامل یفي بالمطلوب في آثير      .  في المائة من النيتروجين المستخدم في التربة       ١٫٢٥ هي   الخطوط التوجيهية للهيئة   في   

ه إذا استخدمت األسمدة الترآيبية في الحقول التي تستخدم فيها أصال األسمدة العضویة فلقد أشارت آخر          . من الحاالت    ى أن عل

يان  ولم تصدر في هذه المرحلة أیة توصية      ). ١٩٩٧آالیتون وآخرون،   (ات إلى إمكانية حدوث فاقد أآبر في أآسيد النيتروز          الب

يمة االفتراضية بسبب الحاجة إلى مزید من أدلة اإلثبات               ر الق وفي الحاالت التي یلزم فيها إجراء هذا التصحيح، تتطلب         . لتغيي

ليمة ة الس تخدام شكل تفصيلالممارس ي  اس واردة ف ية ال ة األساس ئةي للمعادل ية للهي امالت الخطوط التوجيه يق مع ة تطب  لكفال

 . االنبعاث المالئمة على مختلف مدخالت النيتروجين

.  استنادا إلى نتائج آخر القياساتالخطوط التوجيهية للهيئة الوارد في    EF2 وینبغي تحدیث القيمة االفتراضية لمعامل االنبعاث        

                                                                                                                                                           

على أنه إذا آانت المخلفات مضافا إليها آتلة ناتج المحصول              .   في المائة من المخلفات مضافا إليها آتلة ناتج المحصول تساوي المخلفات                ٥٥، فإن    
 .ات في المائة من المخلفات مضافا إليها آتلة ناتج المحصول تساوي المخلف٥٠تساوي ضعفي ناتج المحصول فإن 
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اسات إلى أن معامالت االنبعاث الخاصة بالتربة العضویة في خطوط العرض الوسطى هي أعلى من تقدیراتها       وتشير هذه القي   

ابقة    في خطوط العرض  EF2وتشير هذه البيانات إلى أن القيمة المالئمة لمعامل االنبعاث ). ١٩٩٩آليميتسون وآخرون،    (الس

 والذي یفترض أن معدالت التفليز في المناخ وط التوجيهية للهيئة  الخطواتساقا مع النهج المتبع في      . ٥ وليست    ٨الوسطى هي     

 .١٦في المناخ االستوائي ینبغي أن یكون  EF2االستوائي تزید ضعفين تقریبا عنها في المناخ المعتدل فإن معامل االنبعاث 

 
 ١٧-٤الجدول 

 رة من التربة الزراعيةتحدیث معامالت االنبعاث االفتراضية لتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز المباش
 

 القيمة االفتراضية المحدثة
 بالكيلو غرام من أآسيد EF1معامل االنبعاث (

آيلو غرام من /النيتروز بوحدات النيتروجين
 النيتروجين

 بالكيلو غرام من أآسيد EF2معامل االنبعاث (
 )سنة-هكتار/النيتروز بوحدات النيتروجين

 ئةالهيالقيمة االفتراضية المحددة من 
 بالكيلو غرام من أآسيد EF1معامل االنبعاث (

آيلو غرام من /النيتروز بوحدات النيتروجين
 النيتروجين

 بالكيلو غرام من أآسيد EF2معامل االنبعاث (
 )سنة-هكتار/النيتروز بوحدات النيتروجين

 معامل االنبعاث

 FSN للمقدار EF1معامل االنبعاث   في المائة١٫٢٥ لم یتغير
بعاث    في المائة١٫٢٥ لم یتغير ل االن دار EF1معام تخدامه  FSN للمق ند اس  ع

مدة      ل أس يها بالفع اف إل ي تض ول الت ي الحق ف
ویة يوانات /عض ربة أو  (روث ح ي الت ع ف یوض

 )یترسب من حيوانات الرعي
  FAM للمقدار EF1معامل االنبعاث   في المائة١٫٢٥ لم یتغير
 FBN للمقدار EF1 معامل االنبعاث  في المائة١٫٢٥ لم یتغير
 FCR للمقدار EF1معامل االنبعاث   في المائة١٫٢٥ لم یتغير
بعاث  ٥ ٨ ل االن وط  EF2معام ي خط ربة العضویة ف  للت

 العرض الوسطى
بعاث      ١٠ ١٦ ربة العضویة في المناطق        EF2معامل االن  للت

 االستوائية
 ).١٩٩٧(یتون وآخرون ، آال)١٩٩٩(، آليمتسون وآخرون الخطوط التوجيهية للهيئة: المصدر

 

  اختيار بيانات األنشطة٣-١-٧-٤

واع بيانات األنشطة المطلوبة لتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز من التربة         د من أن ناك العدی وفيما یتعلق بمدخالت النيتروجين . ه

ناتجة عن استخدام األسمدة الترآيبية وروث الحيوان وآذلك التثبيت البيول                 أ ال وجي للنيتروجين بفعل المحاصيل    البشریة المنش

روجين التربة جراء زراعة التربة العضویة فإننا نبين فيما یلي أدناه                          ز نيت ربة وتفلي ى الت ادة إل ات المحاصيل المع ز مخلف وتفلي

بعة الخاصة بالبلد أو حت                       رتبطة باستخدام الطرق التفصيلية المت بارات الرئيسية الم يانات األنشطة واالعت واع ومصادر ب ى أن

تقبل     (احتماال الخاصة بالمحاصيل        يا وفي المس االت حصر الغازات في الوقت الحاضر من              ). حال تمكن وآ م ت ى إن ل ل وحت ب

إن من                  نها ف بلدان أو خاصة بمحاصيل بعي بعاث خاصة بال امالت االن ى مع تنادا إل رات اس  تجميع الممارسة السليمةإعداد تقدی

يانات تفصيلية عن األنشطة قدر المستطاع           ومن شأن ذلك أن یتيح في المستقبل مزیدا من الدقة في تنقيح قوائم الحصر التي .ب

 .أعدت مسبقا إن توافرت معامالت االنبعاث خاصة بالبلدان أو خاصة بمحاصيل بعينها

ربة                    روجين األسمدة الصناعية المستخدمة في الت وبة لحساب نيت تعلقة باستهالك        (FSN)المدخالت المطل يانات الم هي الب

 ) FracGASF(وجزء النيتروجين المتطایر على شكل غاز أمونيا وأآاسيد نيتروجين ) NFERT(األسمدة الترآيبية 

رآيبية     • مدة الت تهالك األس تعلقة باس يانات الم يع الب ي تجم مية   )NFERT(ینبغ اءات الرس ن اإلحص تب  (م ثل المك م

تعداد السنویة       ) الوطني لإلحصاء    يانات ال  معظم وآاالت حصر الغازات الحصول بسهولة       وقد تستطيع . باستخدام ب

يانات ذه الب ى ه ية  . عل رابطة الدول ن ال تمدة م يانات المس تخدام الب يمكن اس بلد ف يانات الخاصة بال ر الب م تتواف وإذا ل

مدة  ناعة األس نوع ) www.fertiliser.org/stats.htm(لص ب ال مدة بحس تعمال األس وع اس أن مجم بش
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نظمة األغ ن م تحدة والمحصول، أو م م الم زراعة لألم ة وال مدة ) www.apps.fao.org(ذی تهالك األس أن اس بش

رآيبية  واعد بيانات الرابطة                      . الت ثل ق ية، م يانات الدول واعد الب ية بق ة اإلحصاءات الوطن يد مقارن د یكون من المف وق

علقة باستهالك األسمدة   وینبغي، إن أمكن، تصنيف البيانات المت     . الدولية لصناعة األسمدة ومنظمة األغذیة والزراعة     

 .الترآيبية بحسب نوع السماد ونوع المحصول والنظام المناخي للمحاصيل الرئيسية إن توافرت بيانات آافية

روجين من األسمدة الترآيبية المستخدمة                  • يد نيت يا وأآاس ى شكل أمون ر عل روجين المتطای تعلق بجزء النيت يما ی (وف

FracGASF(د نس دل فاق تخدام مع ن اس ة ١٠بته ، یمك ي المائ دول ( ف ي ١٩-٤الج يل المرجع ن الدل وط  م للخط
على أن معدل الفقدان قد یتفاوت بشدة ویتوقف على نوع السماد الترآيبي المستخدم وعلى طریقة               ). التوجيهية للهيئة 

 .ویشجع على استخدام معدالت فقدان موثقة بشكل مالئم خاصة بالبلد. االستخدام والمناخ

روجين روث الحيوان المستخدم عن قصد في التربة بعد تعدیله لمراعاة الجزء المتطایر على شكل        الجزء السنوي من        نيت

روجين          يا وأآاسيد نيت رد أعاله تلخيص       ): FAM(غاز أمون  المتبعة في تحدید المدخالت المطلوبة لحساب  للممارسة السليمة ی

FAM  ر عن آيفية تقدیروبغض النظ. ب-١أ أو المستوى -١ باستخدام معادالت المستوى FAM ، فمن المقترح أن یصنف مقدار

ي یغطيها بحسب نوع المحصول واإلقليم المناخي إن أمكن                 وقد تفيد هذه البيانات في     . روث الحيوان المستخدم والمساحات الت

 .إعداد تقدیرات منقحة لالنبعاثات في حالة إدخال تحسينات على طرق الحصر في المستقبل

دار        • رزه الحيوانات في بلد ما           یحسب مجموع مق ذي تف روجين ال فئة /بتحدید عدد الحيوانات في البلد بحسب نوع      النيت

وع     ل ن ن آ روجين م راز النيت دالت إف دد بمع ذا الع يوانات وضرب ه يوانات /الح ن الح ئة م يق . ف ة ولتطب الممارس
ليمة ي الق    الس ين ف نهج المب باع ال يوانات بات تعلقة بالح يانات الم داد الب ي إع م ، ینبغ نون ١-٤س نوع  " المع وصف ال

. ویجب أال یتعارض ذلك مع خصائص الحيوانات المستخدمة في صدد فئات مصادر االنبعاثات األخرى              " الحيواني 

وع             روجين في آل ن راز النيت د من اتساق معدالت إف ا الب ئة من الحيوانات فيما بين آل فئات المصادر  /آم ویبين . ف

وفي حالة عدم توافر . متبع في تحدید معدالت إفراز النيتروجين الخاصة بالبلدان      ال الممارسة السليمة  نهج   ٤-٤القسم   

رزه الحيوانات في بلد محدد فينبغي استخدام القيم االفتراضية                        ذي تف روجين ال دار النيت تعلقة بمجموع مق يانات الم الب

 .للخطوط التوجيهية للهيئة في الدليل المرجعي ٢٠-٤الواردة في الجدول 

يل المرجعي    ١٩-٤دول  ویحدد الج    •  في المائة آمعدل فقدان ثابت لمقدار ٢٠ نسبة للخطوط التوجيهية للهيئة في الدل

ى شكل أمونيا وأآاسيد نيتروجين         ر عل روجين المتطای وتتفاوت هذه المقادیر المفقودة تفاوتا آبيرا وتتوقف على . النيت

ى المناخ                ى تخزینه وطریقة استخدامه وعل وع روث الحيوان وعل  ویشجع استخدام المعامالت الخاصة بالبلد لهذا   .ن

 . المقدار  إذا آانت موثقة توثيقا جيدا

تخدمة           • يوان المس ر روث الح ى مقادی راء عل اءات الخب ن استقص مية أو م اءات الرس ن اإلحص ول م ن الحص یمك

ي ترسبه حيوانات   الذ والجزء   FracFUEL-AMالتي یمثلها الجزء المستخدم في الوقود       (ألغراض أخرى غير التسميد     

-FracCNSTب الجزء المستخدم في البناء      -١ وآذلك في حالة تطبيق معادلة المستوى        FracPRPالمراعي في التربة      

AM        زء المستخــدم آعلف ذي ترسبه حيوانات المراعي في التربة             ). FracFEED-AM والجــــ روث ال دار ال يمة مق وق

تعارض مع               ذا الحساب یجب أال ت يمة المستخدمة في حساب انبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة           والمستخدمة في ه  الق

 .عن حيوانات المراعي في القسم المتعلق بمعالجة الروث
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 ١-٤اإلطار 

  في اشتقاق معامالت االنبعاث الخاصة بالبلدالممارسة السليمة

تطلب    ام قياس االنبعاثات بحسب فئات المصادر الثانویة آ   الممارسة السليمة   ت أي السماد الترآيبي وروث الحيوان (ل على حدة  بشكل ع

ربة العضویة           ات المحاصيل وزراعة الت ز مخلف روجين وتفلي يت البيولوجي للنيت امالت االنبعاث الظروف البيئية    ). والتثب ثل مع ولكي تم

ية في البلد في آل ال                             ناطق زراعة المحاصيل الرئيس ر في م اذ تدابي بلد، ینبغي اتخ مواسم وفي مختلف المناطق    وظروف المعالجة في ال

ناطق التربة وفي مختلف أنظمة المعالجة إن اقتضى األمر        رافية وم واالختيار المناسب للمناطق أو النظم  قد یمكن من تخفيض عدد . الجغ

د من أخذ عينات منها الشتقاق تقدیر موثوق للتدفق              ي الب ع الت مفيد للتوضيح ویمكن للخرائط واالستشعار عن بعد من توفير أساس      . المواق

يل سطح األرض   نظام أو تحل ریة ال ية     . باستخدام تغي تاحة مجموعة الظروف الفعل م تشمل القياسات الم يع إذا ل د تحدث أخطاء التجم وق

ين السنوات             يما ب ریة ف ئة والمعالجة والتغي تعلقة بالبي  أداة  وقد تمثل نماذج المحاآاة المتثبت من صحتها والمعایرة والموثقة توثيقا جيدا          . الم

 ).١٩٩٩سميث وآخرون، (مفيدة لوضع معامالت لمتوسط المناطق استنادا إلى بيانات القياس 

ة                    نة آامل ى مدى س بعاثات عل ره، ینبغي إجراء قياسات لالن ياس وتوات دة الق تعلق بم يما ی ویفضل ) بما في ذلك فترات إراحة األرض(وف

روق في ظروف ا                   راز الف لة من السنوات إلب وینبغي إجراء القياسات مرة . لطقس والتغيریة المناخية فيما بين السنوات  إجراؤها في سلس

يا في أعقاب االضطرابات الكبيرة التي من شأنها زیادة االنبعاثات فوق المستویات الطبيعية                    ل یوم ى األق دة عل وذلك مثال أثناء وبعد (واح

یعتبر مقبوال أثناء الفترات التي تقترب ) مرة أو أقل یوميا(بعد وإجراء قياسات على فترات أ ). سقوط المطر والحرث واستخدام األسمدة      

ية       بعاثات من المستویات الطبيع يها االن يق لتقنيات القياس المتاحة، یمكن الرجوع إلى الوآالة الدولية للطاقة     . ف ى وصف دق ولالطالع عل

 ).١٩٩٢(الذریة 

بعاث فإن من            امالت االن ة مع ة دق تجرى في مواقع تمثيلية عمليات رصد للعوامل التي قد تؤثر على التغيریة أن  الممارسة السليمةولكفال

روز فيما بين السنوات       يد النيت بعاثات أآس وتشمل هذه العوامل استخدام األسمدة والمحصول السابق وترآيب التربة وظروف الصرف . الن

خل في تنظيم تكوین أآسيد النيتروز واستهالآه وتبادله بين ولالطالع على قائمة آاملة بالعوامل التي تد . ودرجة حرارة التربة ورطوبتها     

ى فایرستون ودیفيدسون                رجوع إل واء، یمكن ال ربة واله ناتجة عن زراعة التربة                ). ١٩٨٩(الت روز ال يد النيت بعاثات أآس تعلق بان يما ی وف

ادة تفاصيل مرات القياس عما في حالة التربة ا                      ى زی راض عدم الحاجة إل وینبغي أن یتسق تواتر القياس مع      . لمعدنيةالعضویة، یمكن افت

 . ویرجح تغير االنبعاثات فيما بين المناطق الجغرافية، وبخاصة فيما بين مختلف نظم زراعة المحاصيل. تواتر حدوث االضطرابات

امالت انبعاثات ال تتسم بالشمول التمثيلي، غير                 روجين المصادر الصناعية عن مع أن ذلك قد ال یشكل ومن الممكن أن یسفر ترسب نيت

رة كلة آبي ة أرض ضابطة     . مش ن قطع ناتجة ع بعاثات ال رح االن ریق ط ن ط ام ع كل ع بعاث بش امالت االن دد مع يها (وتح تخدم ف ال تس

وحيث إن ترسب النيتروجين یؤثر على القطعتين آلتيهما فإننا نتوقع عدم إدراج            . من االنبعاثات الناتجة عن قطعة أرض مسمدة       ) األسمدة 

بعاث المشتق، ومن ثم فإن معامل االنبعاث االفتراضي الجاري یكون على األرجح صحيحا                    ترسب ا   روجين في معامل االن ویالحظ . لنيت

وبعبارة . أن معامالت االنبعاث المشتقة لألسمدة الترآيبية واستخدام روث الحيوان ینبغي أن تشمل تصحيحات لمراعاة المقادیر المتطایرة             

بعا   ل االن إن معام رى ف ي   أخ ثل اآلت ي أن یم رعية ینبغ ادر الف ذه المص ئات ه وحدات    : ث لف بعث ب روز المن يد النيت ن أآس رام م يلو غ آ

 ١٥) آيلو غرام من النيتروجين المتطایر-آيلو غرام من مدخول النيتروجين/(النيتروجين

 

                                                 

آيلو غرام من مدخول النيتروجين مخصوما منه آيلو غرام من             (آيلو غرام من أآسيد النيتروز المنبعث على شكل نيتروجين ومقسوما على                :  أي ١٥
 ).النيتروجين المتطایر



الزراعة          ٤الفصل 
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 مقدار النيتروجين في       و)  FBN(مقدار النيتروجين المثبت في التربة بالمحاصيل المثبتة للنيتروجين المزروعة سنویا                      

أ -١ باستخدام طریقة المستوى      FCR و   FBNالعوامل المطلوبة لحساب     ):  FCR(مخلفات المحاصيل المعادة إلى التربة سنویا       

وجزء النيتروجين في      )  CropO(والمحاصيل غير المثبتة للنيتروجين            )  CropBF(هي المحاصيل المثبتة للنيتروجين            

وجزء )  FracNCRO(وجزء النيتروجين في المحاصيل غير المثبتة للنيتروجين         )  FracNCRBF(المحاصيل المثبتة للنيتروجين    

وجزء النيتروجين في مخلفات المحاصيل المحروقة     )  FracR(الكتلة الحيویة فوق األرضية المزالة من الحقل آناتج للمحصول        

 ):FracBURN(في الحقل 

وجزء النيتروجين في    )  CropO(غير المثبتة للنيتروجين      والمحاصيل  )  CropBF(المحاصيل المثبتة للنيتروجين       •

FracNCRO(وجزء النيتروجين في المحاصيل غير المثبتة للنيتروجين        )  FracNCRBF(المحاصيل المثبتة للنيتروجين    

وجزء النيتروجين في مخلفات     )  FracR(وجزء الكتلة الحيویة فوق األرضية المزالة من الحقل آناتج للمحصول             )  

یمكن بشكل عام الحصول من اإلحصاءات الوطنية على البيانات              ):  FracBURN( المحروقة في الحقل        المحاصيل

وإذا لم تتوافر هذه البيانات فإن        .  المتعلقة بالمحاصيل المثبتة للنيتروجين وآذلك المحاصيل غير المثبتة للنيتروجين           

وآما جاء من   ).  www.apps.fao.org:  موقعانظر ال (منظمة األغذیة والزراعة تنشر بيانات عن إنتاج المحاصيل         

وینبغي تعریفه  .  الخطوط التوجيهية للهيئة   ینبغي تعدیله عن التعریف الوارد في        CropBFقبل فإن تعریف المصطلح     

وفيما یتعلق  .  بحيث یمثل نواتج آل المحاصيل المثبتة للنيتروجين وليس فقط إنتاج البذور في البقول وفول الصویا                    

وجين في المحاصيل المثبتة للنيتروجين وغير المثبتة للنيتروجين ومقدار المخلفات المحروقة في الحقل             بمقدار النيتر 

 یتضمن بعض القيم االفتراضية لمحاصيل محددة وأما القيم لغير             الممارسات السليمة   تقریر من   ١٦-٤فإن الجدول   

وینبغي تعدیل تعریف     .  يهية للهيئة  الخطوط التوج   من الدليل المرجعي في             ١٩-٤المحاصيل فترد في الجدول           

 ليصبح جزء مجموع الكتلة الحيویة فوق األرضية المزالة من           الخطوط التوجيهية للهيئة   الوارد في    FracRمصطلح  

 من الدليل    ١٩-٤ االفتراضية الواردة في الجدول         FracRوآما جاء من قبل، فإن قيمة           .  الحقل آنواتج للمحاصيل   

وإذا استخدمت  .  ٢٨-٤الواردة في المعادلة    "  ٢" ال یتسق مع القيمة االفتراضية        للهيئةللخطوط التوجيهية   المرجعي  

 لجزء مجموع الكتلة الحيویة فوق األرضية المزالة من الحقل آنواتج               ٠٫٥٠ فينبغي استخدام القيمة      ٢٨-٤المعادلة  

م المستخدمة في عمليات      وأما بخصوص أجزاء المخلفات المحروقة فينبغي أن تستخدم هنا نفس القي                   .  للمحاصيل

 . حساب المخلفات الزراعية المحروقة

وهذه المدخالت هي      .  أ-١ باستخدام طریقة المستوى            FCR و  FBNوهناك بعض المدخالت اإلضافية المطلوبة لحساب                   •

ResBF/CropBF, ResO/CropO, FracDM , FracFUEL , FracCNST , FracFOD  .    ویمكن بشكل عام الحصول

وطنية على البيانات المطلوبة لتحدید نسبة آتلة المخلفات إلى الناتج في المحاصيل المثبتة                               من اإلحصاءات ال     

وینبغي، إن أمكن، استعمال القيم           )  ResO/CropO(وغير المثبتة للنيتروجين         )  ResBF/CropBF(للنيتروجين   

انات على المستوى الوطني      وإذا لم تتوافر هذه البي       .  الخاصة بمحاصيل محددة نظرا للتغيریة فيما بين المحاصيل            

 تقریر في       ١٦-٤ من الجدول          ResO/CropO و       ResBF/CropBFفيمكن استخدام القيم االفتراضية للنسب                

آما ینبغي الحصول على البيانات المتعلقة بالمحتوى من المادة الجافة في الكتلة الحيویة فوق                    .  الممارسات السليمة 

لنيتروجين، إن وجدت، من اإلحصاءات الوطنية، وینبغي أن تكون محددة          األرضية للمحاصيل المثبتة وغير المثبتة ل     

ویمكن بدال من ذلك استخدام القيم االفتراضية لمخلفات المادة الجافة الواردة في                         .  بأنواع معينة من المحاصيل      



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٧٤-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

 فينبغي  وأما بخصوص أجزاء المخلفات المستخدمة آوقود والمستخدمة في البناء والمستخدمة آعلف          .  ١٦-٤الجدول  

 .والبد أن تتسق  قيم المقادیر المستخدمة آوقود مع القيم المستعملة في حسابات الطاقة. استعمال القيم الخاصة بالبلد

 بشأن دمج مخلفات المحاصيل ال یراعى فيها          الخطوط التوجيهية للهيئة  آما ینبغي مالحظة أن الطریقة الواردة في           

ومن الوجهة المثالية، ینبغي أن تراعى الكتلة الحيویة            .  عن حصاد المحصول   تأثير الكتلة الحيویة للجذور الناتجة         

الفوقية والجذریة على السواء إلدراج النيتروجين الناتج عن مجموع النبات على الرغم من صعوبة تقدیر الكتلة                            

لخطوط التوجيهية   اوفيما یتعلق بالمحاصيل المثبتة للنيتروجين، ال تشمل الطریقة الواردة في                      .  الحيویة الجذریة  
ناتج ( الكتلة الحيویة الجذریة حيث یفترض أن محتوى النيتروجين في جزء النبات الذي ینمو فوق األرض                          للهيئة

هو بدیل النبعاثات أآسيد النيتروز المقترنة بعمليات تثبيت النيتروجين في الجذور والنمو فوق               )  الفروع+المحصول

 . األرض

) بالهكتارات(ینبغي تجميع البيانات المتعلقة بمساحة التربة العضویة               :  )FOS(ة سنویا     مساحة التربة العضویة المزروع      

وإذا لم یتوافر هذا المصدر فيمكن استخدام البيانات المأخوذة عن منظمة               .  من اإلحصاءات الوطنية   )  FOS(المزروعة سنویا    

 .األغذیة والزراعة

  االستيفاء٤-١-٧-٤

الجزء (ر هذه إجراء تقدیر لالنبعاثات الناتجة عن آل المدخالت واألنشطة البشریة المنشأ                  یتطلب استيفاء تغطية فئة المصاد     

السنوي من نيتروجين األسمدة الترآيبية المستخدم في التربة بعد تعدیله لمراعاة الجزء المتطایر على شكل غاز أمونيا                                    

ستخدم في التربة بعد تعدیله لمراعاة الجزء المتطایر           الجزء السنوي من نيتروجين األسمدة الترآيبية الم         (وأآاسيد نيتروجين    

، والجزء السنوي من نيتروجين روث الحيوان المستخدم عن قصد في التربة             )FSN(على شكل غاز أمونيا وأآاسيد نيتروجين       

في التربة  وجزء النيتروجين المثبت      )  FAM(بعد تعدیله لمراعاة الجزء المتطایر على شكل غاز أمونيا وأآاسيد نيتروجين                    

وجزء النيتروجين في مخلفات المحاصيل المعـــــادة إلى التربة                )  FBN(بالمحاصيل المثبتة للنيتروجين المزروعة سنویا            

، إن  )FSEWSLUDGE(وجزء النيتروجين في البودریت     )  FOS(ومساحة التربة العضـــویة المحصودة سنویـــــا       )  FCR(سنویا  

 یرجح إغفال أي من فئات هذه المصادر الثانویة في الحصر على الرغم من الصعوبة التي                وقد أظهرت التجربة أنه ال    .  وجدت

قد تواجهها البلدان في الحصول على إحصاءات دقيقة بشأن آل فئات المصادر الثانویة، وبخاصة البيانات المتعلقة بمقادیر                          

 .انات المتعلقة بمساحة التربة العضویة المزروعةالتي تدمج عادة في التربة والبي) بحسب نوع المحصول(مخلفات المحاصيل 

 ال تتصدى بشكل صریح في الوقت الحاضر لألنشطة العدیدة التي قد تعزز انبعاثات أآسيد النيتروز، بما فيها                      الهيئةوطریقة  

 :ما یلي

نفایات استهالك األسمدة العضویة التجاریة وغير التجاریة األخرى غير روث الحيوان ومخلفات المحاصيل وال                     •

 .الناتجة عن معالجة مياه المجاریر

 .إنتاج محاصيل العلف المثبتة للنيتروجين، مثل البرسيم الحجازي •

 . للنيتروجينتإنتاج الحشائش المختلطة والعلف المثب •

التي تبذر آروث أخضر لتقليل رشح النيتروجين في الفترات               )  المحاصيل الماسكة (استعمال المحاصيل الواقية       •

 . حصادالسابقة لل

 .حرث أراضي المراعي •
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 استعمال األغطية البالستيكية لتغطية تربة البساتين •

 في   الممارسة السليمة  :  ١انظر اإلطار     (ترسب النيتروجين في األراضي الزراعية نتيجة العمليات الصناعية                    •

 ).اشتقاق معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد

ویمكن بسهولة إدراج . ضاء وإذا جمعت بيانات األنشطة الوطنية المتعلقة بها    ویمكن النظر في هذه األنشطة اإلضافية عند االقت       

وفيما یتعلق باألسمدة العضویة التجاریة وغير       .  بعض هذه األنشطة في قوائم الحصر الوطنية استنادا إلى المعلومات المتاحة             

ى النيتروجين المستخدم والنيتروجين        التجاریة اإلضافية فيمكن أن یستخدم معها معامل االنبعاث االفتراضي المطبق عل                       

وفيما یتعلق بمحاصيل العلف المثبتة للنيتروجين فيقترح انتهاج طریقة                   .  المتطایر من الجزء االفتراضي لروث الحيوان           

 المتبعة في حاالت التثبيت البيولوجي للنيتروجين باستخدام المادة الجافة للمحصول المحصود آمقياس                           الممارسة السليمة  

 الممارسة السليمة  فيقترح اتباع طریقة        )  الماسكة(وفيما یتعلق بالمحاصيل الواقية          .   الكتلة الحيویة فوق األرض         لمجموع

وسوف یلزم إجراء مزید من البحث الشتقاق بيانات التدفق المطلوبة لتعيين معامالت                        .  المطبقة على مخلفات المحاصيل      

األراضي المعشوشبة واستخدام األغطية البالستيكية فوق مساحات             االنبعاث للحشائش المختلطة والمراعي البقلية وحرث             

 .البساتين

  وضع متسلسلة زمنية متسقة٥-١-٧-٤

على أنه یرجح حدوث تحسن في تفاصيل وتصنيف              .  من المثالي استخدام نفس الطریقة في آل سنوات المتسلسلة الزمنية                 

وفي حالة عدم توافر بعض البيانات التاریخية فقد یلزم             .  الوقتتقدیرات االنبعاثات الناتجة عن فئة المصادر هذه مع مرور               

ومثال ذلك أنه قد یلزم اشتقاق البيانات السنویة المتعلقة             .  اشتقاق هذه البيانات باستعمال مراجع أو مجموعات بيانات أخرى            

المستمدة مثال  ( الطویلة األجل     بالتربة العضویة المزروعة وذلك باستكمالها من متسلسلة زمنية أطول استنادا إلى االتجاهات               

آما قد یلزم استخدام أحكام الخبراء الشتقاق البيانات المتعلقة                ).   عاما ٣٠ أو    ٢٠من اإلحصاءات العقدیة على مدى فترة            

 العامة بشأن اتساق المتسلسلة الزمنية       الممارسة السليمة ولالطالع على إرشادات    .  بمقادیر مخلفات المحاصيل المدمجة سنویا     

 ")االختيار المنهجي وإعادة الحساب" من الفصل السابع المعنون ٢-٢-٣-٧ظر القسم ان(

ومن المهم أن تعبر الطرق المستخدمة عن نتائج اإلجراءات المتخذة للحد من االنبعاثات وأن توثق الطرق والنتائج توثيقا                               

مثل زیادة آفاءة استخدام األسمدة نتيجة       (يرا مباشرا   وفي حالة تنفيذ تدابير السياسات التي تؤثر على بيانات األنشطة تأث            .  دقيقا

فإن تأثير تدابير السياسات على االنبعاثات سيتسم بالشفافية، مع افتراض العنایة بتوثيق بيانات                          )  تناقص استهالك السماد    

مثل (ت االنبعاث    وفي الحاالت التي تؤثر فيها تدابير السياسات بشكل غير مباشر على بيانات األنشطة أو معامال                     .  األنشطة

تغير ممارسات تغذیة الحيوان بغرض تحسين إنتاجية الحيوان التي تسفر عن تغير في معدالت اإلفراز لكل رأس من                                        

وینبغي أن یوضح نص الحصر بوضوح تأثير          .  فينبغي أن تعبر البيانات المدخلة في الحصر عن هذه التأثيرات              )  تالحيوانا

 .السياسات على البيانات المدخلة

  تقييم عدم التيقن٦-١-٧-٤

تنشأ أوجه عدم التيقن في تقدیرات انبعاثات أآسيد النيتروز المنبعثة من التربة الزراعية نتيجة لعدم التيقن المقترن بمعامالت                      

عة االنبعاث وبيانات األنشطة، وضيق نطاق القياسات، والتجميع المكاني، واالفتقار إلى المعلومات المتعلقة بالممارسات المتب                

وتقترن بالحصر أوجه عدم تيقن أخرى عندما تستخدم قياسات االنبعاثات التي ال تمثل آل الظروف السائدة في                     .  في المزارع 

وفيما یتعلق بالقياسات السليمة النبعاثات أآسيد النيتروز من التربة الزراعية في فئة محددة من فئات المصادر الثانویة                       .  البلد



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٧٦-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

وبشكل عام فإن موثوقية بيانات األنشطة تزید          .   في المائة   ٢٥غ عدم التيقن المقترن بها نحو          ، یبل )١٩٩٩سميث وآخرون،    (

ومثال ذلك أن أوجه عدم تيقن أخرى قد تنجم عن عدم توافر المعلومات المتعلقة بمراعاة                        .  عن موثوقية معامالت االنبعاث     

ویصعب بصفة عامة   .  غير ممارسات اإلدارة في الزراعة     القوانين واللوائح المرتبطة بمعالجة واستخدام األسمدة والروث، وت         

الحصول على المعلومات المتعلقة بالمراعاة الفعلية للقوانين وما أمكن تحقيقه من تخفيضات في االنبعاثات وآذلك المعلومات                   

 .المتعلقة بممارسات الزراعة

 العوامل المقيسة النبعاثات أآسيد النيتروز      إلى أن )  ١٩٩٩، وموسييه وآرویز،    ١٩٩٩سميث وآخرون،   (وتشير آخر البيانات    

الناتجة عن النيتروجين المستخدم تتسم بتوزیع ملتو أقرب إلى اللوغاریتمي الطبيعي منه إلى الطبيعي حيث یتراوح النطاق                          

ين ُخمس   في المائة  یتراوح ب         ٩٥وأفضل تقدیر لنهایة الثقة البالغة          .   في المائة   ١٠ في المائة إلى حوالي          ٠٫١حوالي بين    

 . في المائة٦ في المائة إلى ٠٫٢٦ في المائة، أي من نحو ١٫٢٥وخمسة أضعاف معامل االنبعاث االفتراضي البالغ 

 آيلو غراما من أآسيد النيتروز المنبعث في               ٨٠ إلى     ١وفيما یتعلق بالتربة النسيجية العضویة فإن نطاق عدم التيقن هو                     

 آيلو غراما من أآسيد        ١٠٠> إلى    ٥ربة في مناطق خطوط العرض الوسطى و            للت ١- سنة ١-هكتار/وحدات من النيتروجين   

 .  في المناطق االستوائية١- سنة١-هكتار/النيتروز المنبعث في وحدات من النيتروجين

ونظرا لوجود عوامل آثيرة وراء حدوث أوجه عدم التيقن في فئة المصادر هذه فهناك حاجة إلى تقدیر عدم التيقن باستخدام                           

االختيار المنهجي وإعادة     "ویوفر الفصل السابع المعنون          .   الخبراء المستندة إلى معرفة مختلف مكونات األخطاء                أحكام

 .المشورة بشأن تحيد مستویات عدم التيقن آميا في التطبيق العملي، بما في ذلك استخدام طرق مونت آارلو" الحساب

  التقاریر والوثائق٢-٧-٤ 

 وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلعداد تقدیرات حصر االنبعاثات الوطنية آما هو مبين في                          توثيق الممارسة السليمة من  

ویتم اإلبالغ عن انبعاثات    ."  ضمان ومراقبة الجودة  "، الوثائق الداخلية واألرشيف، من الفصل الثامن المعنون          ١-١٠-٨القسم  

تربة واالنبعاثات المباشرة الناتجة عن حيوانات الرعي                االنبعاثات المباشرة من ال       (أآسيد النيتروز من التربة الزراعية             

وینبغي إدراج هذه الفئات الثالث في تقاریر             .  الهيئةالمحددة من     "  الزراعة"إجماال تحت فئة       )  واالنبعاثات غير المباشرة    

 :سب المكونات التاليةبحفئة المصادر هذه ولتحسين شفافية التقاریر، ینبغي اإلبالغ أیضا عن االنبعاثات الناتجة عن . الحصر

 .استهالك األسمدة الترآيبية •

 ).بخالف المستخدم آسماد تجاري(روث الحيوان المستخدم في التربة  •

 ).المثبتة للنيتروجين(إنتاج المحاصيل البقولية  •

 .دمج مخلفات المحاصيل •

 .زراعة التربة العضویة •

وباإلضافة إلى استيفاء    .  غي اإلبالغ عنها أیضا على حدة       وإذا أدرجت مكونات أخرى، مثل األسمدة العضویة التجاریة، فينب            

 :نسق التقاریر، یلزم اإلبالغ عن المعلومات اإلضافية التالية لتوثيق التقدیر

أي اإلشارات الكاملة إلى قواعد البيانات         (مصادر آل بيانات األنشطة المستخدمة في الحسابات             :  بيانات األنشطة  •

لومات والفرضيات المستخدمة في اشتقاق بيانات األنشطة في الحاالت التي ال تتوافر               والمع)  المستمدة منها البيانات  



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٧٧-٤ 

وینبغي أن یشمل هذا التوثيق تواتر عمليات تجميع وتقدیر البيانات                       .  فيها البيانات مباشرة من قواعد البيانات            

 .وتقدیرات الدقة والضبط

).  أو غيرها من القيم    الهيئةقيم االفتراضية المحددة من     ال(مصادر معامالت االنبعاث المستخدمة     :  معامالت االنبعاث  •

وفي قوائم الحصر التي تستخدم فيها معامالت انبعاثات خاصة بالبلدان أو المناطق أو التي تتبع فيها طرق جدیدة،                         

 ذلك  ویشمل.  ینبغي إجراء وصف وتوثيق آاملين لألسس العلمية التي تستند إليها معامالت االنبعاث والطرق المتبعة             

تحدید المعالم المدخلة ووصف عملية اشتقاق معامالت االنبعاث والطرق وآذلك وصف مصادر ومستویات عدم                        

 .التيقن

وینبغي التمييز بين التغيرات في       .  ینبغي تفسير التقلبات المهمة في االنبعاثات فيما بين السنوات             :  نتائج االنبعاثات  •

وإذا .  بعاث من سنة إلى أخرى، وتوثيق أسباب هذه التغيرات                    مستویات األنشطة والتغيرات في معامالت االن            

 .استخدمت معامالت انبعاثات مختلفة في مختلف السنوات فينبغي توضيح وتوثيق أسباب ذلك

 مراقبة جودة الحصر/ضمان ٣-٧-٤

لمعنون  من الفصل الثامن ا        ١-٨إجراء اختبارات لمراقبة الجودة آما هو مبين في الجدول                   الممارسة السليمة     من   

 ٢وقد تنطبق أیضا اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في إجراءات المستوى                 ."  ضمان ومراقبة الجودة  "

الواردة في الفصل الثامن، وبخاصة إذا استخدمت طرق المستویات العليا لتحدید االنبعاثات الناجمة عن فئة هذه                                

 . المصادر

مراقبة الجودة العامة لعمليات تجهيز البيانات ومعالجتها واإلبالغ           /ت ضمان  استكمال إجراءا   الممارسة السليمة ومن  

 خاصة بمصادر معينة نتناولها      ت، بإجراءا "ضمان ومراقبة الجودة  "عنها، آما هو مبين في الفصل الثامن المعنون             

ن البيانات لكفالة     وتقع على القائمين بجمع البيانات مسؤولية مراجعة طرق تجميع البيانات والتحقق م                        .  فيما یلي  

ویجب .  تجميعها وإجمالها أو تصنيفها بشكل صحيح، ومقارنة البيانات مع بيانات السنوات السابقة لكفالة معقوليتها                     

ووصفها "  تقدیرات مكتبية  "مراجعة األساس الذي تستند إليه التقدیرات، سواء أآانت استقصاءات إحصائية أو                             

ویعد التوثيق مكونا حاسما في عملية المراجعة ألنه یمكن المراجعين من               .  باعتبارها جزءا من جهود مراقبة الجودة       

 .تحدید األخطاء واقتراح التحسينات

 مراجعة معامالت االنبعاث

ینبغي أن تستعرض وآالة حصر الغازات معامالت االنبعاث االفتراضية وأن توثق األسس المنطقية التي                        •

 .یستند إليها تعيين قيم محددة

 العوامل الخاصة ببلدان محددة، ینبغي أن تقارنها وآالة حصر الغازات بمعامالت االنبعاث                        عند استخدام  •

 ومقارنتها ، إن أمكن، بمعامالت االنبعاث الخاصة بالبلد المستخدمة في                       الهيئةاالفتراضية المحددة من       

خاصة بالبلد والقيم    وینبغي تفسير وتوثيق الفروق بين القيم ال         .  البلدان األخرى المشابهة من حيث الظروف        

 .االفتراضية

 مراجعة القياسات المباشرة

عند استخدام المعامالت المستندة إلى القياسات المباشرة، ینبغي لوآالة حصر الغازات أن تستعرض                                     •

القياسات لكفالة تمثيلها لمجموعة الظروف الفعلية المتعلقة بالبيئة وإدارة التربة، والتغيریة فيما بين                                     



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٧٨-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

 ).١٩٩٢الوآالة الدولية للطاقة الذریة، (لة إجرائها وفقا للمعایير المعترف بها السنوات، وآفا

مراقبة الجودة المعمول به في المواقع ومقارنة التقدیرات الناتجة فيما           /آما ینبغي مراجعة بروتوآول ضمان     •

 .بين المواقع ومع التقدیرات المستندة إلى القيم االفتراضية

 التحقق من بيانات األنشطة

ینبغي أن تقارن وآالة حصر الغازات البيانات الخاصة بالبلدان  بشأن استهالك السماد الترآيبي مع البيانات المتعلقة                   •

باستخدام السماد المستمدة من الرابطة الدولية لصناعة األسمدة ومع تقدیرات استهالك األسمدة الترآيبية المستقاة من                

 .منظمة األغذیة والزراعة

وآالة حصر الغازات اتساق بيانات إفراز النيتروجين مع المعدالت المستخدمة في فئة مصادر نظم                  ینبغي أن تكفل      •

 .معالجة الروث

ینبغي مقارنة إحصاءات اإلنتاج المحاصيل الوطنية مع إحصاءات إنتاج المحاصيل الصادرة عن منظمة األغذیة                        •

 .والزراعة

 بشأن وصف النوع    ١-٤مراقبة الجودة المبينة في القسم      /انینبغي أن تكفل وآالة حصر الغازات تنفيذ إجراءات ضم         •

 . الحيواني واتساق الخصائص المستخدمة في آل المصادر

 .الهيئةینبغي مقارنة قيم مختلف المعالم في البلد مع القيم االفتراضية المحددة من  •

 المراجعة الخارجية

عند استخدام طریقة ما للمرة األولى أو عند          )  اءالنظر(ینبغي أن تجري وآالة حصر الغازات مراجعة من الخبراء              •

وبالنظر إلى تعقد وتفرد المعالم المستخدمة في حساب المعامالت الخاصة بالبلد لهذه الفئات، ینبغي إشراك                   .  تعدیلها

 .المتخصصين الميدانيين في هذه المراجعات

 ي الزراعةانبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة من النيتروجين المستخدم ف ٨-٤

. یتولد أآسيد النيتروز بشكل طبيعي في التربة والنظم المائية من خالل عمليات النترتة ونزع النيتروجين بفعل البكتيریا                                 

وهناك عدد من األنشطة الزراعية والبشریة األخرى التي تضيف النيتروجين إلى التربة والنظم المائية، مما یزید من مقدار                         

وتحدث .  رتة ونزع النيتروجين، وهو ما یزید في نهایة المطاف من مقدار أآسيد النيتروز المنبعث                         النيتروجين المتاح للنت   

أي مباشرة من التربة التي      (انبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن مدخالت النيتروجين البشریة المنشأ من خالل مسار مباشر                  

باشرة، بما فيها ترشيح وصرف النيتروجين المضاف في             ومن خالل عدد من المسارات غير الم          )  یضاف إليها النيتروجين   

النظم المائية وتطایر النيتروجين المستخدم على شكل غاز األمونيا وأآاسيد نيتروجين التي تترسب بعد ذلك في شكل أمونيوم                     

 . وأآاسيد نيتروجين على التربة والماء

  المسائل المنهجية١-٨-٤

لتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز من المسارات المباشرة وغير المباشرة على              طرقا   الخطوط التوجيهية للهيئة  تتضمن  

 بشأن آيفية تقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة، وأما             الممارسة السليمة   إرشاداتویوفر هذا القسم     .  السواء

 للخطوط التوجيهية للهيئة     من الدليل المرجعي          ٤-٥-٤ویتناول القسم     .  ٧-٤المسار غير المباشر فيتناوله القسم             

آما یتناول هذا القسم طریقة تقدیر انبعاثات            .  االنبعاثات غير المباشرة الناتجة عن النظم المائية والتربة الزراعية               



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٧٩-٤ 

أآسيد النيتروز من الفضالت البشریة والتي تصرف إلى األنهار أو مصبات األنهار على الرغم من اإلبالغ عن هذه                       

 .اع النفایاتاالنبعاثات في إطار قط

  اختيار الطریقة١-١-٨-٤

 بشأن تقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة من النيتروجين المستخدم في            الخطوط التوجيهية للهيئة  الطریقة الواردة في    

 :تروزالزراعة تصف خمسة مسارات تتوافر من خاللها مدخالت النيتروجين البشریة المنشأ التي تدخل في تكوین أآسيد الني

 من الغالف الجوي على التربة وتشمل مصادر النيتروجين تطایر مدخالت             ١٦ترسب أآاسيد النيتروجين واألمونيوم    •

 .النيتروجين المضاف إلى التربة وآذلك مصادر عمليات االحتراق والعمليات الصناعية

 .ترشيح وصرف النيتروجين المستخدم أو المترسب على التربة •

 .اه المجاریرالتخلص من نيتروجين مي •

 .تكون أآسيد النيتروز في الغالف الجوي من انبعاثات األمونيا الناتجة في األصل عن األنشطة البشریة •

 .التخلص من فضالت المعالجة الناتجة عن تجهيز األغذیة والعمليات األخرى •

جزء أآاسيد النيتروجين     ’  ١’:  ي آيفية تقدیر االنبعاثات مما یل          الخطوط التوجيهية للهيئة    ومن هذه المصادر الخمسة تبين           

جزء ’  ٢’واألمونيوم المترسب من الغالف الجوي والمقترن بنيتروجين األسمدة وروث الحيوان المستخدم في التربة؛                                 

تصریف نيتروجين مياه المجاریر   ’  ٣’نيتروجين األسمدة الترآيبية وروث الحيوان المفقود في عمليات الترشيح والصرف؛ و            

على أنه ال توجد في الوقت الحاضر طریقة لتقدیر تحول األمونيا إلى أآسيد نيتروز في                            .  صبات األنهار في األنهار أو م     

 لتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز غير         الخطوط التوجيهية للهيئة   وفيما یلي المعادلة األساسية المستخدمة في           .  الغالف الجوي 

 ):سنة/آيلو غرام من النيتروجين(المباشرة 

 ٣٠-٤المعادلة 
 انبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة

N2Oindirect -N = N2O(G) + N2O(L) + N2O(S)  

 :حيث

N2Oindirect = انبعاثات أآسيد النيتروز بوحدات النيتروجين 

N2O(G)  =                            أآسيد النيتروز الناتج عن تطایر نيتروجين األسمدة الترآيبية وروث الحيوان المضافين إلى

آيلو غرام من        ( ذلك من الغالف الجوي على شكل أآاسيد نيتروجين وأمونيوم                                     التربة وترسبه بعد       

 )سنة/النيتروجين

                                                 

ب في الواقع تطایر النيتروجين      ، ولكن العملية تتطل   "ترسب أآاسيد النيتروجين واألمونيا من الغالف الجوي       " إلى   الخطوط التوجيهية للهيئة  تشير   ١٦
على شكل أآاسيد نيتروجين وغاز األمونيا، وتحول هذه الغازات في الغالف الجوي                )  أو انبعاثات النيتروجين الغازیة المباشرة     (المستخدم في التربة     

آاسيد النيتروجين بالماء في الغالف الجوي      وتتحد أ .  ثم ترسبها بعد ذلك على شكل أآاسيد نيتروجين وحمض نيتریك ودقائق أمونيوم            )  أو عند ترسبها  (
أو عند ترسبها لتكون حمض النيتریك بينما یتحد غاز األمونيا عموما مع حمض النيتریك أو حمض الكبریتيك في الغالف الجوي ليكون أهباء نترات                           

 .األمونيوم وآبریتات األمونيوم ومن ثم یتحول إلى دقائق من األمونيوم



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٨٠-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

N2O(L)  =                  آيلو (أآسيد النيتروز الناتج عن ترشيح وتصریف نيتروجين األسمدة المستخدمة وروث الحيوان

 )سنة/غرام من النيتروجين

N2O(S)    =                لمجاري البشریة إلى األنهار أو مصبات            أآسيد النيتروز الناتج عن تصریف نيتروجين مياه ا

 ١٧)سنة/ غرام من النيتروجينآيلو(األنهار 

انبعاثات   وألغراض تقدیم التقاریر فإن انبعاثات أآسيد النيتروز بوحدات النيتروجين الناتجة عن معالجة الروث تحول إلى                        

 :أآسيد النيتروز باستخدام المعادلة التالية

N2O(mm) = (N2O-N)(mm) • 44/28 

ونتطرق أدناه  .  ولتطبيق طریقة التقدیر، یجب تحدید مقدار أآسيد النيتروز الناتج عن آل واحد من المسارات غير المباشرة                       

 لتوضيح الطریقة وآفالة االتساق واالستيفاء فيما        الخطوط التوجيهية للهيئة   بشأن آيفية تطبيق     الممارسة السليمة   إرشاداتإلى  

 .الممارسة السليمة اختيار طریقة ٨-٤ة القرارات في الشكل وتبين شجر. بين فئات المصادر

 الممارسة السليمة    تقریر من     ٨-٤ و  ٧-٤في القسمين الفرعيين       "  ب-١والمستوى   "  أ-١المستوى   " ویستخدم المصطلحان     

التي )  ب-١المستوى   (والمعادالت الجدیدة     )  أ-١المستوى     (الخطوط التوجيهية للهيئة    للتمييز بين المعادالت الواردة في             

ومع أنه یفضل   .  ب زیادة في الدقة نتيجة توسيع الحدود المستخدمة في المعادالت            -١وتمثل معادالت المستوى     .  نعرضها هنا 

ومن .  ب، لكن یمكن أن تكون بيانات األنشطة الالزمة الستعمال هذا المستوى غير متوفرة                     -١استخدام معادالت المستوى      

ومن المقبول أیضا تقدیر االنبعاثات الناتجة عن مختلف فئات                  .  أ-١معادالت المستوى     المالئم في هذه الحاالت استخدام            

وال یوجد في بعض      .  ب، تبعا لتوافر بيانات األنشطة      -١أ و -١المصادر الثانویة باستخدام مجموعة من معادالت المستویين             

 .الخطوط التوجيهية للهيئةلواردة في ب حيث لم یكن من الالزم إجراء أي تعدیل للمعادلة ا-١الحاالت بدیل للمستوى 

یخصب ترسب مرآبات النيتروجين من الغالف الجوي، مثل               :  ترسب أآاسيد النيتروجين واألمونيوم من الغالف الجوي            

للخطوط وفقا  .  أآاسيد النيتروجين واألمونيوم، التربة والمياه السطحية، مما یسفر عن تعزیز تكون أآسيد النيتروز الحيوي                      
 فإن مقدار النيتروجين الزراعي المستخدم والذي یتطایر ویترسب بعد ذلك على التربة القریبة یساوي مجموع         للهيئة التوجيهية

مقدار نيتروجين السماد الترآيبي المستخدم في التربة مضافا إليه مجموع مقدار نيتروجين روث الحيوان الذي تفرزه                                      

 ویضرب بعد ذلك النيتروجين المتطایر بمعامل االنبعاث للغازات           ١٨.الئمةالحيوانات في البلد مضروبا بمعامالت التطایر الم       

 .المترسبة من الغالف الجوي لتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز

 :الخطوط التوجيهية للهيئةوفيما یلي المعادلة الواردة في 

                                                 

 .د النيتروز الناتج عن الفضالت البشریة في إطار قطاع النفایاتیتم اإلبالغ عن أآسي١٧

 الممارسات السليمة واتساقا مع    .   لمجموع مقدار روث الحيوان المتكون         Nex، یستخدم المتغير      الخطوط التوجيهية للهيئة   في هذا الجزء من         ١٨
 . ΣT(N(T) • Nex(T)) فقد تم تعدیل اسم هذا المتغير ليصبح ٤-٤الواردة في القسم 



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٨١-٤ 

 ٣١-٤المعادلة 
 )أ– ١ى المستو(أآسيد النيتروز الناتج عن ترسب النيتروجين من الغالف الجوي 

N2O(G)-N = [(NFERT • FracGASF ) + (ΣT(N(T) • Nex(T)) • FracGASM)] • EF4  

 :١٩حيث

N2O(G) =  سنة/آيلو غرام من النيتروجين(أآسيد النيتروز الناتج عن ترسب النيتروجين من الغالف الجوي( 

NFERT  = ٢٠)سنة/ من النيتروجينآيلو غرام(مجموع مقدار سماد النيتروجين الترآيبي المضاف إلى التربة 

(ΣT(N(T)  •  Nex(T))  =                  مجموع مقدار نيتروجين روث الحيوان الذي تفرزه الحيوانات في بلد ما)   آيلو غرام من

 )سنة/النيتروجين

FracGASM  =                      آيلو غرام من غاز      (جزء نيتروجين روث الحيوان المتطایر على شكل أمونيا وأآاسيد نيتروجين

آيلو غرام من   / من النيتروجين وأآاسيد النيتروجين المنبعثة في وحدات من النيتروجين             األمونيا المنبعث في وحدات    

 )النيتروجين المفرز 

EF4    =                       معامل االنبعاث المقترن بانبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن ترسب النيتروجين من الغالف الجوي على

بعث في وحدات من النيتروجين وأآاسيد النيتروجين             آيلو غرام من غاز األمونيا المن          (التربة والمسطحات المائية       

 )آيلو غرام من النيتروجين المنبعث/المنبعثة في وحدات من النيتروجين

                                                 

 .EF4 لمزید من المعلومات عن آل هذه المصطلحات فيما عدا ٧-٤یمكن الرجوع إلى القسم  ١٩

 . بأنه مجموع سماد النيتروجين الترآيبي المضاف إلى التربة یشمل استخدامه في التربة الحراجيةNFERTتعریف  ٢٠



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٨٢-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

 

 شجرة قرارات النبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة من النيتروجين المستخدم في الزراعة ٨-٤الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
در االنبعاثات باستخدام بياناتتق

األنشطة ومعامل االنبعاثات 
المتاح وقيم مقدار التجزئة في 

 البلد

تقدر االنبعاثات باستخدام 
ب -١أ أو المستوى -١المستوى 

  وFracGASFوقيم مقادیر 
FracGASM  وFracLEACH 

في البلد ومعامل االنبعاثات 
 االفتراضي

تقدر االنبعاثات باستخدام 
ت األنشطة المتاحة بيانا

وعامل االنبعاث 
 االفتراضي

تقدر االنبعاثات باستخدام 
خليط من البيانات الخاصة
بالبلد والبيانات المتاحة 
األخرى ومعامل االنبعاثات

 االفتراضي

 
 هل یقترن بكل مصدر

  من مصادر
  النيتروجين معامل انبعاثات 

 مفقودالنيتروجين المترسب والنيتروجين ال( موثق بدقة 
 في البلد وهل یوجد،)  من خالل الغسل والصرف

  عند االقتضاء، مقادیر تجزئة خاصة بالبلد موثقة بدقة
  وFracGASFقيم  (

 FracGASM  وFracLEACH( 

 
 هل توجد قيم 

 دقيقة التوثيق لمعامل االنبعاثات في
 البلد؟

 
 هل یضاف النيتروجين

  أو یترسب في التربة في البلد؟
ال " التقریر یكتب في

 "یوجد

 
یطرح السؤال التالي في صدد

آل مصدر من مصادر 
هل تتوافر بيانات: النيتروجين

 أنشطة خاصة بالبلد؟

 
 

 إذا آانت انبعاثات
فئة مصادر أآسيد النيتروز غير المباشرة تمثل 

، فهل هذه الفئة الثانویة تمثل جزءا آبيرارئيسية
 من مجموع االنبعاثات؟

 )٢ و١ الملحوظتان(

یتم الحصول على 
البيانات الخاصة بالبلد

٤اإلطار   ٣ اإلطار
١اإلطار  ٢اإلطار

 ال
 نعم نعم ال

 نعم ال

 ال

نعم

 نعم

 ال

لذي یجریه البلد النبعاثات غازات هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظام الحصر الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع الحصر ا                          فئة المصادر الرئيسية  :  ١الملحوظة  
من الفصل السابع المعنون"  تحدید فئات المصادر الرئيسية الوطنية      "٢-٧أنظر القسم   (االحتباس الدفيئة المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"

 . في المائة من االنبعاثات الناجمة عن فئة المصادر٣٠-٢٥ند إلى المعرفة العملية، تعتبر فئة المصادر الفرعية مهمة إن آانت تمثل آقاعدة تست: ٢الملحوظة 



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٨٣-٤ 

على أنه إذا توافرت بيانات أآثر تفصيال فيمكن إعداد تقدیر أآثر                      .  الممارسة السليمة  ض استخدام المعادلة مع         وال یتعار  

 .استيفاءا

أآسيد النيتروز الناتج عن ترسب النيتروجين من الغالف الجوي                أوال، یمكن توسيع بيانات األنشطة المستخدمة في تقدیر                

 أنواع التربة وليس مجرد األسمدة الترآيبية وروث الحيوان                    آلمضاف إلى     لتشمل األشكال األخرى من النيتروجين ال            

ومثال ذلك أن النفایات الناجمة عن معالجة مياه المجاریر، وهي شكل إضافي للنيتروجين                      .  المضافين إلى التربة الزراعية     

 الناتجة عن معالجة مخلفات         العضوي، تضاف في آثير من األحيان إلى التربة لتعدیلها أو للتخلص من النفایات الصلبة                           

في هذا الحساب إن توافرت     )  NSEWSLUDGE(ویمكن إدراج نيتروجين النفایات الناتجة عن معالجة مياه المجاریر            .  المجاریر

 وینبغي قياس مقدار النفایات الصلبة المضافة إلى التربة بوحدات النيتروجين وضربه بمعامل التطایر                           ٢١.معلومات آافية  

وفيما یلي المعادلة الناتجة المستخدمة في تقدیر مقدار أآسيد النيتروز المتكون                   ).  FracGASM(وجين الروث    المقترن بنيتر 

 :N2O(G-SOIL)بسبب الترسب في الغالف الجوي والذي بات یعرف باسم 

 ٣٢-٤المعادلة 
 )ب-١المستوى (أآسيد النيتروز من ترسب النيتروجين من الغالف الجوي 

N2O(G-SOIL)-N = {(NFERT • FracGASF) + [ΣT(N(T) • Nex(T)) + NSEWSLUDGE ] • FracGASM} • EF4  

وسوف تكفل هذه المعادلة زیادة استيفاء حساب انبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن تطایر النيتروجين المضاف إلى التربة                         

 . وینبغي اإلبالغ عن هذه االنبعاثات في إطار قطاع الزراعة. وترسبه مرة أخرى

بقدر ما    N2O (G-i)ویمكن تقدیر    ).  N2O (G-i)(وثانيا، یمكن مراعاة المصادر األخرى للنيتروجين المترسب على التربة                 

تسمح به البيانات من إدراج النيتروجين المترسب من األنشطة البشریة األخرى المقترنة بالزراعة والتي تؤدي إلى إطالق                          

الناتجة )  بوحدات من النيتروجين  (ل ذلك انبعاثات أآاسيد النيتروجين وغاز األمونيا         وسوف یشم .  أآاسيد النيتروجين واألمونيا  

 ٢٢.عن اإلحراق المحدد لحشائش السافانا وإحراق المخلفات الزراعية في الحقول

إلضافية  المتبع في تقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز من فئات المصادر الثانویة ا                 الممارسة السليمة  نهج    ٣٣-٤وتبين المعادلة    

أي اإلحراق المحدد لحشائش السافانا وإحراق المخلفات          ( من فئات المصادر الثانویة            ”i“وفي آل فئة      .  المقترنة بالزراعة 

 . EF4یضرب مقدار النيتروجين المنبعث في شكل نيتروجين وغاز أمونيا بمعامل االنبعاث ) الزراعية في الحقل

 ٣٣-٤المعادلة 
 ر غير المباشرة األخرىأآسيد النيتروز من المصاد

N2O(G-i)-N = (NOx-i + NH3-i) • EF4  

 

                                                 

دات بشأن تجميع بيانات من هذا القبيل فينبغي عدم استخدام هذا التعدیل              أو إرشا "  NSEWSLUDGE"نظرا لعدم توافر بيانات افتراضية للمعلم الجدید          ٢١
إال إذا توافرت البيانات الموثوقة الخاصة بالبلد ویالحظ أن بيانات األنشطة المتعلقة بنفایات المجاریر المستخدمة في تقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز                             

 ).٧-٤انظر القسم (خدمة في تقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز المباشرة غير المباشرة ینبغي أن تكون هي نفس البيانات المست

أحد التعقيدات المرتبطة بتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن الترسب من الغالف الجوي هو أن جزءا آبيرا من أآاسيد النيتروجين وغاز                              ٢٢
وتزداد .  وعدم توافر معلومات آثيرة لتحدید معامل انبعاث أآثر دقة        EF4االنبعاث  األمونيا قد تترسب على المحيطات حيث یحتمل عدم انطباق معامل           

هذه المسألة تعقيدا فيما یتعلق بأآاسيد النيتروجين التي یزید عمرها في الغالف الجوي عن غاز األمونيا ولذلك فإنها تنتقل على األرجح بعيدا عن                                     
 .النيتروجين وغاز األمونيا على األرضویفترض مؤقتا ترسب أآاسيد ). ١٩٩٩سميل، (مصدرها 



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٨٤-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

 أآسيد النيتروز غير المباشرة  في هذا           توعلى الرغم من أننا نتناول طریقة تقدیر فئات المصادر الثانویة اإلضافية النبعاثا                

 . القسم، ینبغي اإلبالغ عن التقدیرات في إطار القطاع الذي تجري فيه األنشطة األصلية

تفقد التربة الزراعية نسبة آبيرة من النيتروجين من        ):  N2O(L)(صرف النيتروجين المضاف أو المترسب في التربة        /رشيحت

ویدخل هذا النيتروجين في المياه الجوفية والمناطق الشاطئية واألراضي الرطبة واألنهار              .  خالل عمليات الترشيح والصرف    

(ولتقدیر مقدار النيتروجين المضاف المرشح أو المصرف         .  النيتروز الحيوي وأخيرا في المحيطات حيث یعزز تكون أآسيد         

NLEACH  (        یحسب حاصل جمع مجموع مقدار نيتروجين األسمدة              الخطوط التوجيهية للهيئة   باستخدام الطریقة الواردة في 

 ΣT(N(T) • Nex(T)))(البلد  المضافة إلى التربة ومجموع مقدار النيتروجيـن الذي تفرزه الحيوانات في             )  NFERT(الترآيبية  

ویضرب بعد ذلك   ).  FracLEACH(ثم یضرب حاصل الجمع بجزء مدخول النيتروجين المفقود من خالل الترشيح والصــرف              

NLEACH     الصــرف  / بمعامل االنبعاث المقترن بالترشيح)EF5  (        للحصول على انبعاثات أآسيد النيتروز بوحدات النيتروجين

)N2O(L) .(تسير على هذا النحوالخطوط التوجيهية للهيئةواردة في والمعادلة ال : 

 ٣٤-٤المعادلة 

٢٣الصرف/النيتروجين المترسب من الترشيح  

N2O(L)-N = [NFERT + ΣT(N(T) • Nex(T))] • FracLEACH • EF5  

 

وان المضاف  ، ینبغي تصحيح هذا النهج األساسي حتى یراعي فقط مقدار نيتروجين روث الحي                الممارسة السليمة وألغراض  

 وآما هو محدد حاليا فإن المعادلة ستبالغ في تقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن هذا                    ٢٤).٧-٤انظر القسم   (إلى التربة   

 بالمقادیر غير    (ΣT(N(T) • Nex(T)))المصدر ألنها ال تختزل مجموع مقدار نيتروجين روث الحيوان المتولد في البلد                        

FracCNST-AM(ومواد البناء   )  FracFEED-AM(وعلف  )  FracFUEL-AM( المقادیر المستخدمة آوقود     أي(المضافة إلى التربة    

 :٣٥-٤ وتظهر المعادلة المصححة في المعادلة ٢٥)).

 ٣٥-٤المعادلة 

 )موسعة لتشمل روث الحيوان(الصرف /النيتروجين المترسب من الترشيح

N2O(L)-N = NFERT + {ΣT(N(T) • Nex(T)) • [1 – (FracFUEL-AM + Frac FEED-AM + FracCNST-

AM)]} • FracLEACH • EF5 

 

                                                 

 .الخطوط التوجيهية للهيئة المأخوذتين عن N2O(L) و NLEACH بين معادلتي ٣٤-٤تجمع المعادلة  ٢٣

ة یكفل هذا التصحيح االتساق بين التقدیرات المعدة لهذا المصدر وبين التقدیرات المعدة النبعاثات أآسيد النيتروز المباشرة الناتجة عن الترب                                      ٢٤
 .٧-٤الزراعية، آما هو مبين في القسم 

وال یعد ذلك سهوا وإنما یعبر عن فرضية الطریقة         .   ال یراعى فيها مقدار النيتروجين المتطایر من السماد وروث الحيوان          ٣٥-٤یالحظ أن المعادلة     ٢٥
 .بتعرض هذا النيتروجين للترشيح بعد ترسبه مرة أخرى في التربة



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٨٥-٤ 

 فإن االنبعاثات غير المباشرة المقترنة بإضافة النفایات الناجمة عن معالجة مياه                     N2OG-SOILومثلما في تقدیر      

تعاد تسمية  وفي هذه الحالة،    .  إن توافرت البيانات  )  أ-١المستوى  (المجاریر إلى التربة ینبغي إدراجها في التقدیر          

N2O(L)    لتصبح N2OL-SOIL         أآسيد النيتروز غير المباشرة الناتجة          ت وتكون المعادلة المستخدمة لتقدیر انبعاثا 

 :عن ترشيح وصرف النيتروجين المضاف إلى التربة على هذا النحو

 ٣٦-٤المعادلة 

 )جة مياه المجاریرموسعة لتشمل النفایات الناتجة عن معال(الصرف /النيتروجين المترسب من الترشيح

N2O(L-SOIL)-N = (NFERT + {ΣT(N(T) • Nex(T)) • [1 – (FracFUEL-AM + FracFEED-AM +  

FracCNST-AM)]} + NSEWSLUDGE ) • FracLEACH • EF5  

  

ألن "  i"فئة حيوانات رئيسية    /ویالحظ أنه عندما یقدر نيتروجين الروث المضاف إلى التربة فقد یلزم إجراء الحساب لكل نوع               

وفي هذه الحالة،    .  فئات الحيوانات /مقادیر روث الحيوان المستخدمة للوقود والعلف والبناء قد ال تتسم بالثبات في آل أنواع                     

 : لتكون على هذا الشكل٣٦-٤ینبغي إعادة صياغة المعادلة 

 ٣٧-٤المعادلة  

 )ت الرئيسيةفئات الحيوانا/موسعة لتشمل أنواع(الصرف /النيتروجين المترسب من الترشيح

N2O(L-SOIL)-N = {NFERT + Σi (N(EX)i • [1 – (Frac (FUEL-AM)i + Frac(FEED-AM)i + Frac(CNST-AM)i )] + 

NSEWSLUDGE} • FracLEACH • EF5  

 

 آجزء من االنبعاثات الناتجة عن          ٣٧-٤ و ٣٦-٤ و ٣٥-٤وینبغي اإلبالغ عن التقدیرات المشتقة من المعادالت              

 . ي إطار قطاع الزراعةالتربة الزراعية ف

). N2O(L-i)(ليشمل المصادر األخرى للنيتروجين المترسب في التربة                     N2O(L)آما یمكن توسيع المصطلح           

وینبغي إجراء ذلك بقدر ما تسمح به البيانات من إدراج الترسب الناتج عن األنشطة البشریة األخرى المقترنة                              

ویشمل ذلك انبعاثات أآاسيد النيتروجين         .  تروجين وغاز األمونيا    بالزراعة والتي تؤدي إلى انطالق أآاسيد الني            

من اإلحراق المحدد لحشائش السافانا وإحراق المخلفات الزراعية في          )  في وحدات من النيتروجين   (وغاز األمونيا   

 .الحقول

 عن فئات المصادر     المتبع في تقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة         الممارسة السليمة  نهج   ٣٨-٤وتبين المعادلة   

أي اإلحراق المحدد لحشائش السافانا وإحراق المخلفات          (،  "i"وفي آل مصدر     .  الثانویة غير المباشرة اإلضافية    

، یضرب مقدار النيتروجين المنبعث في صورة نيتروجين وغاز أمونيا بجزء مدخول                             )الزراعية في الحقول     

الصرف /وبمعامل االنبعاث المقترن بالترشيح     )  FracLEACH(النيتروجين المفقود من خالل الترشيح والصــرف           

(EF5) . 



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٨٦-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

 ٣٨-٤المعادلة 

 )موسعة لتشمل المصادر الثانویة غير المباشرة اإلضافية(الصرف /النيتروجين المترسب من الترشيح

N2O(L-i)-N = (NOx-i + NH3-i) • FracLEACH • EF5 

اإلضافية النبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة، ینبغي اإلبالغ عن           وعلى الرغم من أننا نتناول هنا طریقة تقدیر المصادر            

 .التقدیرات في إطار فئة المصادر التي یجري فيها النشاط األصلي

 یسفر استهالك اإلنسان للغذاء عن تكون مخلفات         ):N2O(S)(االستهالك البشري متبوعا بمعالجة مخلفات المجاري المحلية         

جتها في نظم التعفين أو منشآت معالجة مياه النفایات وقد تتسرب بعد ذلك إلى نظم المياه الجوفية أو                     المجاریر التي یمكن معال   

ویمكن أن یتكون   ).  مثل األنهار ومصبات األنهار    (یتم التخلص منها مباشرة على األرض أو تفریغها في أحد مصادر المياه                  

وتفترض .  زع نيتروجين النفایات الناتجة عن معالجة مياه المجاریر        أآسيد النيتروز أثناء آل هذه العمليات من خالل نترتة ون           

 أن انبعاثات أآسيد النيتروز المقترنة بمعالجة مياه ونفایات المجاریر والتخلص منها على األرض ال                الخطوط التوجيهية للهيئة  

. ن متاحا للنترتة ونزع النيتروجين    تكاد تذآر ولذلك فإن آل نيتروجين المجاریر یدخل في األنهار ومصبات األنهار حيث یكو              

ولتقدیر .  وتنطوي هذه الطریقة على االعتراف بإضافة بعض نيتروجين المجاري إلى التربة على شكل فضالت صلبة                                

 یضرب استهالك الفرد    ٢٦،الخطوط التوجيهية للهيئة  باستخدام الطریقة المبينة في      )  NSEWAGE(مجموع نيتروجين المجاریر     

وبجزء البروتين  )  NrPEOPLE(بعدد السكان على المستوى الوطني      )  سنة-نسمة/بالكيلو غرام من البروتين     (من البروتين سنویا  

ویضرب بعد ذلك مجموع نيتروجين المجاریر بمعامل االنبعاث المقترن                     ).  FracNPR(الذي هو عبارة عن نيتروجين              

في (للحصول على انبعاثات أآسيد النيتروز          )  EF6(ر  باالنبعاثات غير المباشرة الناتجة عن معالجة مياه ونفایات المجاری               

 التي  الممارسة السليمة وفيما یلي معادلة      ).  N2O(S)(الناتجة عن تصریف مياه ونفایات المجاریر           )  وحدات من النيتروجين   

ایات  لحساب انبعاثات أآسيد النيتروز من تصریف مياه ونف                       الخطوط التوجيهية للهيئة     تجمع المعادلتين الواردتين في            

 :المجاریر

 ٣٩-٤المعادلة 

 ٢٧انبعاثات أآسيد النيتروز من تصریف مياه ونفایات المجاریر

N2O(S)-N = PROTEIN • NrPEOPLE • FracNPR • EF6  

 استخدام هذا النهج األساسي إذا استخدم نهج أساسي لتقدیر االنبعاثات غير المباشرة الناتجة عن                                 الممارسة السليمة  من    

على أنه إن أعد تقدیر     ).  ٣٥-٤ و ٣١-٤أي إذا استخدمت المعادلتين     (الصرف  /من الغالف الجوي والترشيح   مسارات الترسب   

ولتفادي ازدواجية حساب نيتروجين       .  تفصيلي لهذه المسارات األخرى فينبغي أیضا اتباع نهج تفصيلي لهذه الفئة الثانویة                      

اریر بمقدار نيتروجين المجاري المضاف إلى التربة في شكل            المجاریر في هذه الحالة، ینبغي تقليل مجموع نيتروجين المج           

                                                 

أآسيد النيتروز الناتج عن الفضالت      " المعنون   ٦-٤أن انبعاثات أآسيد النيتروز من مجاریر الفضالت البشریة في القسم             ترد اإلرشادات العامة بش    ٢٦
 ٤-٥-٤ولالطالع على وصف تفصيلي بشأن الطریقة المقترحة فإننا نحيل القارئ إلى القسم . الخطوط التوجيهية للهيئةفي المجلد الثالث من " البشریة

 .للخطوط التوجيهية للهيئةجعي من الدليل المر

الناتجة ) في وحدات من النيتروجين(و انبعاثات أآسيد النيتروز ) NSEWAGE(نيتروجين المجاریر  المعادالت المتعلقة بمجموع ٣٩-٤تجمع المعادلة ٢٧
 . الخطوط التوجيهية للهيئةالمأخوذة عن ) N2O(S)(عن تصریف مياه ونفایات المجاریر 



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٨٧-٤ 

ولذلك فإن المعادلة التفصيلية لتقدیر          .  N2O(L-SOIL)  و  N2O(G-SOIL)فضالت صلبة وقد روعي ذلك بالفعل عند تقدیر                   

 :الناتجة عن تصریف مياه ونفایات المجاریر هي) في وحدات من النيتروجين(انبعاثات أآسيد النيتروز 

 ٤٠-٤لة المعاد
 ) الناتجة عن معالجة مياه المجاریرتموسعة لتشمل النفایا(انبعاثات أآسيد النيتروز من تصریف مياه ونفایات المجاریر 

N2O(S)-N = [(PROTEIN • NPEOPLE • FracNPR) – NSEWSLUDGE] • EF6  

  

القسم "  (النفایات" في الفصل الخامس المعنون       وینبغي اإلبالغ عن هذه االنبعاثات في إطار مياه المخلفات المنزلية والتجاریة            

٢-٥.( 

  اختيار معامالت االنبعاث٢-١-٨-٤

EF4( أآسيد النيتروز غير المباشرة ثالثة معامالت انبعاثات، أحدها یقترن بالنيتروجين المترسـب             تتشمل طریقة تقييم انبعاثا   

والثالث یقترن بنيتروجين مخلفات المجاریر المصرفة      )  EF5( والثاني یقترن بالنيترون المفقود من خالل الترشيح والصرف          )

)EF6.( 

وال یتوافر إال القليل من المعلومات حتى على النطاق العالمي لتعيين معامالت انبعاثات النيتروجين المترسب والنيتروجين                         

 تشجع  طوط التوجيهية للهيئة  الخولذلك فعلى الرغم من أن      .  المفقود من خالل الترشيح ونيتروجين مخلفات المجاریر المصرفة       

في العادة وآاالت حصر الغازات على استخدام البيانات الخاصة بالبلدان بدال من معامالت االنبعاث االفتراضية، ینبغي                               

وفيما یلي  .  استخدام القيم االفتراضية المقترنة بفئة هذه المصادر ما لم تحدد لكل بلد قيم موثقة بدقة ومراجعة من النظراء                              

 ١٨-٤، یتضمن الجدول    الممارسة السليمة وألغراض  .  لقيم االفتراضية ووصف لبعض التعدیالت التي أدخلت عليها        ملخص ل 

 . الهيئةمعامالت االنبعاث االفتراضية المحددة من 

 ٠٫٠١القيمة االفتراضية لمعامل انبعاث النيتروجين المترسب هي          :  )EF4(معامل انبعاث النيتروجين المترسب    •

آيلو غرام من األمونيوم وأآاسيد النيتروجين المترسبة               /أآسيد النيتروز بوحدات النيتروجين       آيلو غرام من        

وینبغي توخي الحذر الشدید في استخدام القيم الخاصة ببلدان محددة والمقترنة بالنيتروجين              .  بوحدات النيتروجين 

لى الرغم من أن وآاالت حصر         وع.  المترسب نظرا للتعقيدات الخاصة المرتبطة باالنتقال الجوي عبر الحدود             

الغازات قد تتوافر لدیها قياسات محددة لترسب النيتروجين وما یقترن بذلك من تدفق أآسيد النيتروز فإن                                     

وبالمثل فإن بعض النيتروجين المتطایر      .  النيتروجين المترسب قد ال ینشأ أصال في آثير من األحيان في بلدهم                

سب فيه حيث قد تختلف الظروف التي تؤثر على الجزء المنبعث في شكل                  في بلدهم قد ینتقل إلى بلد آخر ویتر          

 . أآسيد نيتروز

ینبغي تحدیث هذه القيمة استنادا إلى آخر فحص ألحد                :  )EF5(معامل االنبعاث المقترن بالترشيح والصرف           •

 .دةعلى أنه سيلزم إجراء مزید من البحث قبل تحدید قيمة افتراضية جدی. العوامل التي اشتق منها

 لمعامل االنبعاث المقترن       ةالقيمة االفتراضي  :  )EF6(معامل االنبعاث المقترن بمخلفات المجاریر المصرفة               •

آيلو غرام من     / آيلو غرام من أآسيد النيتروز بوحدات النيتروجين               ٠٫٠١بمخلفات المجاریر المصرفة هي          

معامل االنبعاث   (ث المقترنة باألنهار        وقد اشتقت هذه القيمة بإضافة تقدیرات معامالت االنبعا                 .  النيتروجين

  = EF5-eمعامل االنبعاث المقترن بمصبات األنهار         (ومصبات األنهار    )  ٠٫٠٠٧٥  =  EF5-rالمقترن باألنهار    



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٨٨-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

وینبغي توخي الحذر الشدید عند استخدام قيم معامل انبعاثات مخلفات المجاریر المصرفة الخاصة                   ).  ٠٫٠٠٢٥

 .بطة بمسار هذه االنبعاثاتبالبلدان نظرا للتعقيدات المرت
 ١٨-٤الجدول 

 معامالت االنبعاث االفتراضية لتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة الناتجة عن النيتروجين المستخدم في الزراعة
 

 معامل االنبعاث الهيئةالقيمة االفتراضية المحددة من 
٠٫٠١ EF4)           آيلو غرام  /روجينآيلو غرام من أآسيد النيتروز بوحدات النيت

 )من األمونيوم وأآاسيد النيتروجين المترسبة بوحدات النيتروجين
٠٫٠٢٥ EF5)           آيلو غرام  /آيلو غرام من أآسيد النيتروز بوحدات النيتروجين

 )من نيتروجين الترشيح والصرف
٠٫٠١ EF6  )          آيلو غرام  /آيلو غرام من أآسيد النيتروز بوحدات النيتروجين

 )ت المجاري المصرفةمن نيتروجين مخلفا
 . للخطوط التوجيهية للهيئة في الدليل المرجعي ٢٣-٤الجدول : المصدر

 

  اختيار بيانات األنشطة٣-١-٨-٤

آثير من بيانات األنشطة المطلوبة لتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز الغير مباشرة، مثل استهالك األسمدة وإفراز النيتروجين                         

 ١٩-٤ویلخص الجدول     .  دد من قبل لتقدیر االنبعاثات الناتجة عن فئات المصادر األخرى                    من الحيوانات، سيكون قد تح         

بيانات األنشطة الرئيسية المطلوبة ویبين آيفية         "  البيانات المطلوبة لتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز الغير مباشرة           "  المعنون  

 . فئات المصادر لكفالة اتساق تقدیرات االنبعاثاتومن األساسي استخدام نفس مجموعات البيانات في آل. الحصول عليها

 موتبين األقسا .   فإن معظم بيانات األنشطة هي بيانات اشتقت لتقدیرات فئات مصادر أخرى                 ١٩-٤وآما یتضح من الجدول       

 .شطة الشتقاق بيانات األنالممارسات السليمةونلخص فيما یلي .  للحصول على تلك البياناتالممارسات السليمةالمالئمة 

الممارسة تقدیر انبعاثات أآاسيد النيتروجين وغاز األمونيا الناتجة عن فئات المصادر األخرى المدرجة ألغراض                  •

یلزم الحصول على البيانات المتعلقة بانبعاثات أآاسيد النيتروجين وغاز األمونيا الناتجة عن إحراق                             :  السليمة

ول لتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز الغير مباشرة الناتجة عن             حشائش السافانا وإحراق المخلفات الزراعية في الحق         

المطلوبة لتقدیر انبعاثات أآاسيد     )  أو نسب االنبعاث   (وقد أدرجت طرق التقدیر ومعامالت االنبعاث          .  هذه األنشطة 

.  الفرعي  آل في قطاعه أو قطاعه      الخطوط التوجيهية للهيئة  النيتروجين الناتجة عن فئات المصادر الثانویة هذه في           

وینبغي تقدیر انبعاثات األمونيا باستخدام نفس الطرق المستخدمة في تقدیر انبعاثات أآاسيد النيتروجين الناتجة عن                    

آل فئة من فئات المصادر الثانویة مع استبدال معامالت انبعاثات أآاسيد النيتروجين بمعامالت انبعاثات غاز                                 

 جيغا غرام من غاز األمونيا المنبعث بوحدات                   ٠٫٠٣٨ي قيمته      وقد یستخدم معامل انبعاث افتراض          .  األمونيا

 لتقدیر انبعاثات غاز األمونيا الناتجة عن       ٢٨)١٩٩٠آروتزن وأندریا،   (جيغا غرام من نيتروجين الوقود      /النيتروجين

 .إحراق السافانا وإحراق المخلفات الزراعية إن لم تتوافر معامالت االنبعاث التي الخاصة بالبلدان

                                                 

األساس الذي تستند إليه معامالت انبعاثات أآاسيد النيتروجين وغاز األمونيا المقترنة بإحراق                   )  ١٩٩٩٠(ي أندریا وآروتزن       ف ٢یشكل الجدول    ٢٨
 لكل مجموع جزیئات النيتروجين في         RCN جزئ غرامي من       ٠٫٠٣٤ویالحظ أن هذا الجدول یتضمن أیضا معامل انبعاث قيمته                .  الكتلة الحيویة 

 هو شكل من النيتروجين المتوافر بيولوجيا ولذلك فإنه یخضع لعمليات النترتة ونزع              RCNو.  ي مع معامل انبعاث غاز األمونيا     الكتلة الحيویة بالتساو  
 في المائة من     ٧٠ال یراعي إال نحو      )  ١٩٩٠( في أندریا وآروتزن      ٢وإضافة إلى ذلك فإن الجدول        .  النيتروجين الميكروبية وتكون أآسيد النيتروز      

وهكذا فإن عدم    .  لة الحيویة، مما یعني أن االحتراق فد یولد أشكاال إضافية لم یتم التعرف عليها بعد من النيتروجين المتاح بيولوجيا                              نيتروجين الكت 
ینطلق مراعاة انبعاثات أآاسيد النيتروجين وغاز األمونيا في هذه الطریقة من شأنه أن یقلل من تقدیر مجموع مقدار النيتروجين المتاح بيولوجيا الذي                         

 .جراء إحراق الكتلة الحيویة



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٨٩-٤ 

 ١٩-٤ل الجدو
 البيانات المطلوبة لتقدیر انبعاثات أآسيد النيتروز الغير مباشرة

 
 بيانات األنشطة آيفية الحصول عليها

 )NFERT(استهالك األسمدة الترآيبية  . المجمعة النبعاثات أآسيد النيتروز من التربة الزراعيةNFERTمن تقدیرات قيمة 
ة النبعاثات أآسيد النيتروز من التربة        المجمع  ΣT(N(T) • Nex(T))من تقدیرات قيمة     

 . الزراعية
 ΣT(N(T))مجموع مقدار نيتروجين روث الحيوان المتكون سنویا         

• Nex(T)) 
المجمعة النبعاثات أآسيد النيتروز من التربة                   NSEWSLUDGEمن تقدیرات قيمة           

 . الزراعية
نيتروجين النفایات الناجمة عن معالجة مياه المجاریر 

NSEWSLUDGE)( 
 )PROTEIN(استهالك الفرد من البروتين سنویا  منظمة األغذیة والزراعة 
 ) NrPEOPLE(عدد السكان على المستوى الوطني  منظمة األغذیة والزراعة

 )FracNPR(جزء البروتين الذي عبارة عن نيتروجين .للخطوط التوجيهية للهيئةالمرجعي  في الدليل ٢٤-٤انظر الجدول 
جزء النيتروجين المفقود من خالل الترشيح والصرف  .للخطوط التوجيهية للهيئةالمرجعي  في الدليل ٢٤-٤انظر الجدول 

FracLEACH)( 
النيتروجين المتطایر على شكل أمونيا وأآاسيد النيتروجين جزء  .للخطوط التوجيهية للهيئةالمرجعي  في الدليل ١٩-٤انظر الجدول 

 )FracGASF(من األسمدة الصناعية 
النيتروجين المتطایر على شكل أمونيا وأآاسيد النيتروجين جزء  .للخطوط التوجيهية للهيئةالمرجعي  في الدليل ١٩-٤انظر الجدول 

من روث الحيوان والنفایات الناتجة عن معالجة مياه المجاریر 
FracGASM)( 

 )FracFUEL-AM(جزء روث الحيوان المحروق ألغراض الوقود  .راعيةالمجمعة النبعاثات أآسيد النيتروز من التربة الز FracFUEL-AMمن تقدیرات 
 )FracFEED-AM(الجـزء المستخدم آعلف  .المجمعة النبعاثات أآسيد النيتروز من التربة الزراعية FracFEED-AMمن تقدیرات 
 )FracCNST-AM(مستخدم في البناء الجزء ال .المجمعة النبعاثات أآسيد النيتروز من التربة الزراعية FracCNST-AMمن تقدیرات 

 

 في المائة   ١٠ القيم االفتراضية     الخطوط التوجيهية للهيئة  تتضمن  ):    FracGASMو    FracGASF  (تجزيء التطایر  •

 في المائة لجزء النيتروجين المتطایر في شكل غاز أمونيا وأآسيد نيتروجين من إضافة األسمدة الترآيبية ومن                  ٢٠و

ویمكن استخدام أجزاء التطایر الخاصة       .   الناجمة عن معالجة مياه المجاریر على التوالي            روث الحيوان والنفایات   

 . بالبلد والموثقة بالقدر المعقول

 في المائة لجزء         ٣٠ قيمة افتراضية نسبتها            الخطوط التوجيهية للهيئة     تتضمن   :  )FracLEACH(جزء الترشيح       •

ظ أن هذه القيمة االفتراضية استندت بشكل آبير إلى دراسات             على أنه یالح  .  النيتروجين المفقود من خالل الترشيح     

ویمكن تعزیز زیادة    .  توازن الكتلة التي تقارن مدخالت النيتروجين الزراعي بالنيتروجين المستخلص في األنهار                 

مثل الري   (الفاقد الناتج عن ترشيح النيتروجين المضاف إلى التربة الزراعية من خالل الممارسات الزراعية                               

 عن األرض الزراعية فقد یكون من        بعيداعلى أنه إذا آان النيتروجين مترسبا        ).  واتر الحرث وبالطات الصرف    وت

المالئم استخدام قيمة أقل للنيتروجين المفقود بالترشيح، وهو ما سوف تعبر عنه التعدیالت التي سيتم إدخالها على                        

 معامل انبعاثات موثوق لفئة المصادر هذه فينبغي               ونظرا للصعوبات التي تكتنف اشتقاق        .  الطریقة في المستقبل    

 . لوآاالت حصر الغازات توخي الحذر وإجراء توثيق دقيق عند استخدام معامل انبعاثات خاص بالبلد

القيمة االفتراضية لجزء البروتين الحيواني والنباتي الذي هو عبارة عن               :  )FracNPR(جزء نيتروجين البروتين       •

وهذا الحد ال یتغير آثيرا ولذلك فإن القيم الخاصة            .  الخطوط التوجيهية للهيئة   ي المائة في      ف ١٦نيتروجين مقدارها    

 .بالبلدان ليست ضروریة

  االستيفاء٤-١-٨-٤

یتطلب استيفاء تغطية انبعاثات أآسيد النيتروز الغير مباشرة الناتجة عن النيتروجين المستخدم في الزراعة إجراء تقدیر                                

مجموع مقدار نيتروجين روث       استهالك األسمدة الترآيبية و      أي   (ن آل أنشطة المدخالت الزراعية            لالنبعاثات الناتجة ع    

وإذا توافرت البيانات، یمكن أن یشمل التقدیر       ).  الحيوان المتكون سنویا ونيتروجين النفایات الناجمة عن معالجة مياه المجاریر         



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٩٠-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

ویتطلب استيفاء تغطية انبعاثات أآسيد     ).  في آل أنواع التربة   (اریر  نيتروجين النفایات الناجمة عن معالجة مياه المج       استعمال  

النيتروز الغير مباشرة الناتجة عن النفایات الناجمة عن معالجة الفضالت البشریة إجراء تقدیر لالنبعاثات الناتجة عن                                     

یر مخصوما منه      أي نيتروجين مخلفات المجاریر ونيتروجين مخلفات المجار                 (تصریف نيتروجين مخلفات المجاریر            

 ). نيتروجين النفایات الناجمة عن معالجة مياه المجاریر

. وإذا توافرت البيانات فينبغي أن یشمل الحصر أیضا انبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن إحراق السافانا والمخلفات الزراعية       

 . الناتجة عن هذه األنشطةامونيوتستند هذه االنبعاثات إلى االنبعاثات المباشرة ألآاسيد النيتروجين وغاز األ

  وضع متسلسلة زمنية متسقة٥-١-٨-٤

وما لم تتخذ    ).  من حيث مستوى التفاصيل    ( ینبغي إجراء تقدیرات االنبعاثات في متسلسلة زمنية ما باستعمال نفس الطریقة                  

 المتطایر على شكل أمونيا         النيتروجينتدابير للحد من االنبعاثات فال یتوقع حدوث تغييرات فيما بين السنوات في جزء                             

وأآاسيد النيتروجين من األسمدة الصناعية وجزء النيتروجين المتطایر على شكل أمونيا وأآاسيد النيتروجين من روث                                 

مدخول النيتروجين المفقود من خالل الترشيح والصـرف وجزء                 الحيوان والنفایات الناتجة عن معالجة مياه المجاریر و                

 معامل االنبعاث المقترن بانبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن ترسب النيتروجين               ة عن نيتروجين و    البروتين الذي هو عبار    

معامل االنبعاث المقترن باالنبعاثات غير المباشرة الناتجة عن معالجة            من الغالف الجوي على التربة والمسطحات المائية و          

وإذا توافرت قيم     .  ما لم یستند ذلك إلى مبررات ووثائق سليمة               وینبغي عدم تغيير هذه المقادیر            .  مياه ونفایات المجاریر    

افتراضية محدثة ألي من هذه المتغيرات بفضل إجراء البحوث في المستقبل فقد تعيد وآاالت حصر الغازات حساب                                         

ة، یمكن الرجوع    العامة بشأن آفالة اتساق المتسلسلة الزمني        الممارسة السليمة ولالطالع على إرشادات     .  االنبعاثات التاریخية 

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب" من الفصل السابع المعنون ٢-٢-٣-٧إلى القسم 

  تقييم عدم التيقن٦-١-٤-٨

معامل االنبعاث المقترن بانبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن ترسب النيتروجين من            (المعلومات المتعلقة بمعامالت االنبعاث     

الصرف ومعامل االنبعاث المقترن        /معامل االنبعاث المقترن بالترشيح       والمسطحات المائية و    الغالف الجوي على التربة          

والمقادیر المفقودة من خالل الترشيح والتطایر قليلة           )  باالنبعاثات غير المباشرة الناتجة عن معالجة مياه ونفایات المجاریر              

م التيقن في معامالت االنبعاث وعوامل التطایر تبلغ على              وتشير أحكام الخبراء إلى أن رتبة قيمة أوجه عد             .  وشدیدة التغير 

وینبغي الحصول على أوجه عدم التيقن المقترنة ببيانات األنشطة من فئات مصادر االنبعاثات                          .   في المائة    ٥٠-+/األقل   

أن قياس مقدار عدم    المشورة بش "  التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن     "ویوفر الفصل السادس المعنون     .  المباشرة المناظرة 

 .التيقن آميا في التطبيق العملي، بما في ذلك دمج أحكام الخبراء والبيانات العملية في التقدیرات اإلجمالية لعدم التيقن

  التقاریر والوثائق٢-٨-٤

 مبين في     توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلعداد تقدیرات حصر االنبعاثات الوطنية آما هو                     الممارسة السليمة من   

وتنص سجالت العمل    ."  ضمان ومراقبة الجودة   "، الوثائق الداخلية واألرشيف، من الفصل الثامن المعنون               ١-١٠-٨القسم  

بشأن حساب انبعاثات أآسيد النيتروز الغير مباشرة من التربة الزراعية              )  دليل العمل   (الخطوط التوجيهية للهيئة   الواردة في    

على .   والبيانات المستخدمة في تنفيذ هذه الطریقة      الخطوط التوجيهية للهيئة  فتراضية الواردة في    على شفافية توثيق الطریقة اال    

أنه لتنفيذ هذه الطریقة، ینبغي توسيع سجالت العمل لتشمل المتغيرات الجدیدة التي أضيفت إلى حسابات الترسب والترشيح                         



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٩١-٤ 

دار النيتروجين في روث الحيوان المحروق ألغراض الوقود           نيتروجين النفایات الناجمة عن معالجة مياه المجاریر ومق          أي  (

وینبغي تنقيحها لتعبر عن المعادلتين        )  ومقدار النيتروجين في الجزء المستخدم آعلف ومقداره في الجزء المستخدم في البناء              

 .٣٦-٤ أو ٣٥-٤ و٣١-٤

مستخدمة في حساب انبعاثات أآسيد النيتروز        ال)  دليل العمل   (الخطوط التوجيهية للهيئة  آما تنص سجالت العمل الواردة في         

على . الغير مباشرة من الفضالت البشریة على شفافية توثيق الطریقة االفتراضية والبيانات المستخدمة في تطبيق هذه الطریقة   

الحساب ، أن توسع هذه السجالت لتشمل المتغير الجدید المضاف إلى عملية                  الممارسة السليمة أنه البد من أجل تطبيق نهج          

 .٤٠-٤والبد من تنقيحها لتعبر عن المعادلــة ) أي نيتروجين النفایات الناجمة عن معالجة مياه المجاریر(

 بشأن حساب انبعاثات أآسيد النيتروز الغير مباشرة الناتجة عن إحراق السافانا وإحراق المخلفات                     الممارسة السليمة ولتنفيذ  

والبد لسجالت العمل المتعلقة      .   لكل واحدة من فئات هذه المصادر الثانویة             الزراعية، البد من وضع سجالت عمل جدیدة           

 ٣٣-٤بانبعاثات أآسيد النيتروز الغير مباشرة الناتجة عن إحراق السافانا وإحراق المخلفات الزراعية أن تعبر عن المعادلتين                   

 .٣٨-٤و

الغ عن مصادر انبعاثات أآسيد النيتروز الزراعية              فاإلب.  وتعتبر جداول اإلبالغ الواردة في تعليمات اإلبالغ غير آافية                  

وإضافة إلى ذلك فإن هذا       .  وليس آل واحد على حدة      "  التربة الزراعية "المباشرة والغير مباشرة یتم تحت بند واحد بعنوان              

 شفافية التقاریر،   ولتحسين.  العنوان ال یعبر بشكل سليم عن االنبعاثات المباشرة ألن جزءا آبيرا منها ینطلق من النظم المائية                  

وینبغي إضافة عنوان واضح لالنبعاثات      .  ینبغي اإلبالغ عن تقدیرات االنبعاثات الناتجة عن الترسب والترشيح آل على حدة              

آما ینبغي إضافة بنود واضحة لمصادر أآسيد             .  الغير مباشرة الناتجة عن الفضالت البشریة في القسم المتعلق بالنفایات                   

 . في جداول اإلبالغ) إحراق السافانا وإحراق المخلفات الزراعية(ة  الغير مباشرزالنيترو

 :وإضافة إلى استيفاء نسق التقاریر، یلزم الحصول على المعلومات اإلضافية التالية لتوثيق تقدیرات انبعاثات النيتروز

إلى قواعد  أي اإلشارات الكاملة     (مصادر آل بيانات األنشطة المستخدمة في الحسابات           :  بيانات األنشطة  •

والمعلومات والفرضيات المستخدمة في اشتقاق بيانات األنشطة في                 )  البيانات المستمدة منها البيانات       

وینبغي أن تشمل هذه الوثائق تواتر           .  الحاالت التي ال تتوافر فيها البيانات مباشرة من قواعد البيانات                  

 .عمليات تجميع وتقدیر البيانات وتقدیرات الدقة والضبط

 أو غيرها من بالهيئةالقيم االفتراضية الخاصة (مصادر معامالت االنبعاث المستخدمة : ت االنبعاثمعامال •

وفي قوائم الحصر التي تستخدم فيها معامالت انبعاثات خاصة بالبلدان أو المناطق أو التي تتبع                       ).  القيم

 إليها معامالت االنبعاث    فيها طرق جدیدة، ینبغي إجراء وصف وتوثيق آاملين لألسس العلمية التي تستند             

ویشمل ذلك تحدید المعالم المدخلة ووصف عملية اشتقاق معامالت االنبعاث والطرق                  .  والطرق المتبعة 

 .وآذلك وصف مصادر وأحجام عدم التيقن

وینبغي التمييز بين     .  ینبغي تفسير التقلبات المهمة في االنبعاثات فيما بين السنوات                 :  نتائج االنبعاثات   •

ي مستویات األنشطة والتغيرات في معامالت االنبعاث من سنة إلى أخرى، وتوثيق أسباب هذه               التغيرات ف 

وإذا استخدمت معامالت انبعاثات مختلفة في مختلف السنوات فينبغي توضيح وتوثيق أسباب                  .  التغيرات

 .ذلك



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٩٢-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

 مراقبة جودة الحصر/ضمان ٣-٨-٤

 من الفصل الثامن المعنون       ١-٨آما هو مبين في الجدول        إجراء اختبارات لمراقبة الجودة       الممارسة السليمة    من  

وقد تنطبق أیضا اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في إجراءات المستوى               ."  ضمان ومراقبة الجودة  "

 الواردة في الفصل الثامن، وبخاصة إذا استخدمت طرق المستویات العليا لتحدید االنبعاثات الناجمة عن فئة هذه                  ٢

 . مصادرال

مراقبة الجودة العامة لعمليات تجهيز البيانات ومعالجتها                / استكمال إجراءات ضمان       الممارسات السليمة  ومن   

 خاصة بالمصادر    ت، بإجراءا "ضمان ومراقبة الجودة   "واإلبالغ عنها ، آما هو مبين في الفصل الثامن المعنون                

ؤولية مراجعة طرق تجميع البيانات والتحقق من البيانات          وتقع على القائمين بجمع البيانات مس       .  نتناولها فيما یلي  

. لكفالة تجميعها وإجمالها أو تجزئتها بشكل صحيح، ومقارنة البيانات مع بيانات السنوات السابقة لكفالة معقوليتها                

" تقدیرات مكتبية  "ویجب مراجعة األساس الذي تستند إليه التقدیرات، سواء أآانت استقصاءات إحصائية أو                              

ویعد التوثيق مكونا حاسما في عملية المراجعة ألنه یمكن                 .  صفها باعتبارها جزءا من جهود مراقبة الجودة            وو

 .المراجعين من تحدید األخطاء واقتراح التحسينات

 مراجعة معامالت االنبعاث

ینبغي أن تستعرض وآالة حصر الغازات المعالم والمعادالت والحسابات المستخدمة في تحدید                    •

وتتسم هذه الخطوات بأهمية خاصة عندما یتعلق األمر بفئات المصادر                         .  االنبعاثمعامالت   

 .الثانویة المندرجة تحت هذه الفئة نظرا لعدد المعالم المستخدمة في تحدید معامالت االنبعاث

عند استخدام المعامالت الخاصة بالبلدان ، ینبغي لوآالة حصر الغازات مقارنة هذه المعامالت                    •

ویتسم ذلك بأهمية خاصة لمعامالت االنبعاث            .  الهيئةت االفتراضية المحددة من          مع المعامال  

المقترنة بالنيتروجين المترسب ومخلفات المجاریر المصرفة حيث ینبغي توخى الحذر عند                           

 . اشتقاق معامالت االنبعاث الخاصة بالبلدان 

 التحقق من بيانات األنشطة

خدمة في فئة المصادر هذه تستخدم أیضا في المصادر الزراعية               بالنظر إلى أن الكثير من المعالم المست          •

 .األخرى فمن المهم آفالة اتساق القيم المستخدمة

، ینبغي لوآالة   )مثل جزء النيتروجين المفقود بالترشيح     (عند استخدام قيم خاصة بالبلدان لمختلف المعالم           •

آما ینبغي تقدیم تقاریر دقيقة       .  الهيئةمن   القيم مع القيم االفتراضية المحددة          هحصر الغازات مقارنة هذ    

 .عن طریقة اشتقاق القيم الخاصة بالبلدان

 المراجعة الخارجية

وآذلك أصحاب المصلحة في قطاع     )  وبخاصة المتخصصين في دورة النيتروجين    (ینبغي أن یقوم الخبراء      •

معامالت االنبعاث   الصناعة الزراعية وغيرهم من المعنيين بمراجعة تقدیرات الحصر وآل المعالم و                       

 .المهمة



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٩٣-٤ 

 انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن إنتاج األرز ٩-٤

  المسائل المنهجية١-٩-٤

یتولد غاز الميثان نتيجة ترسب المواد العضویة بمعزل عن الهواء في حقول األرز المغمورة بالمياه، وینتقل هذا الغاز إلى                             

مقدار السنوي المنبعث من مساحة ما مزروعة باألرز هو دالة لساللة            وال.  الغالف الجوي بشكل رئيسي من خالل نبات األرز        

األرز وعدد ومدة المحاصيل النامية ونوع التربة ودرجة الحرارة وممارسات إدارة المياه واستخدام األسمدة وغيرها من                              

 .اإلضافات العضویة وغير العضویة

  اختيار الطریقة١-١-٩-٤

قة واحدة لتقدیر االنبعاثات الناتجة عن إنتاج األرز، وهي طریقة تعتمد على المساحات                     طری الخطوط التوجيهية للهيئة   تبين  

 في أبسط     الهيئة ویمكن تنفيذ طریقة         ٣٠. ومعامالت االنبعاث المتكاملة موسميا على أساس المساحات              ٢٩المحصودة سنویا  

على أن الظروف   .  وعامل انبعاث واحد  )  أي مجموع المساحة الوطنية المحصودة    (صورها باستخدام بيانات األنشطة الوطنية       

قد تتغير آثيرا داخل البلد ویمكن       )  مثل ممارسات إدارة المياه واستخدام األسمدة العضویة ونوع التربة          (التي ینمو فيها األرز      

ن طریق  ویمكن تعدیل الطریقة لمراعاة هذه التغيریة في ظروف النمو ع           .  أن تؤثر بشدة على انبعاثات غاز الميثان الموسمية        

) مثل المساحات المحصودة في إطار مختلف نظم إدارة المياه        (تجزئة مجموع المساحة الوطنية المحصودة إلى وحدات فرعية         

وباتباع هذا  .  وضرب المساحة المحصودة داخل آل وحدة فرعية بمعامل انبعاث یمثل الظروف التي تحدد الوحدة الفرعية                        

السنویة یساوي حاصل جمع االنبعاثات الناتجة عن المساحة المحصودة في آل وحدة                 تالنهج التجزیئي فإن مجموع االنبعاثا     

 :وهكذا فإن المعادلة األساسية تسير على هذا النحو. فرعية

 ٤١-٤المعادلة  
 انبعاثات غاز الميثان من إنتاج األرز

Emissions from Rice Production (Tg/yr) = Σi Σj Σk (EFijk • Aijk • 10-12) 

 :حيث

EFijk =  معامل االنبعاث المتكامل موسميا للظروف المرتبطة بكل منi و j و k) متر مربع/غرام من غاز الميثان( 

Aijk =  المساحة المحصودة سنویا في الظروف المرتبطة بكل منi و j و k) سنة/متر مربع( 

i   و j   و k  =           لتي قد تتفاوت فيها انبعاثات غاز الميثان       تمثل مختلف النظم البيئية ونظم إدارة المياه والظروف األخرى ا

 )مثل اإلضافات العضویة(

                                                 

 .تساوي مجموع المساحة المستخدمة في زراعة آل محصول" المساحة المحصودة"في حالة زراعة أآثر من محصول في نفس السنة فإن  ٢٩

) ف الالحقة للموسم  بدءا من إعداد األرض حتى الحصاد أو مرحلة الصر         (یمثل معامل االنبعاث مجموع االنبعاثات على مدى موسم زراعي آامل             ٣٠
، ینبغي أن تستند معامالت االنبعاث إلى القياسات طيلة مدة الغمر بأآملها وینبغي مراعاة تدفقات                      ٣-٤وآما هو مبين في التذیيل        .  لكل وحدة مساحة   

 .االنبعاثات المحتبسة في التربة التي تنطلق عند الصرف



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٩٤-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

وتشمل مختلف الظروف التي ینبغي مراعاتها نوع النظام البيئي لألرز ونظام إدارة المياه ونوع ومقدار اإلضافات العضویة                      

وإذا .   في آل نوع من النظم البيئية         أنواع نظم األرز البيئية الرئيسية ونظم إدارة المياه          ٢٠-٤ویتضمن الجدول   .  ونوع التربة 

فينبغي تطبيق المعادلة الواردة أعاله      )  مثل المقاطعات أو المناطق    (آان األرز ینتج في مناطق مميزة داخل البلد             

وإضافة إلى ذلك، في حالة . وتساوي االنبعاثات الوطنية حاصل جمع التقدیرات من جميع المناطق .  على آل منطقة  

فيما بين مواسم الزراعة فينبغي تقدیر االنبعاثات في آل موسم زراعي في تلك المنطقة ثم حصد أآثر من محصول 

وبيانات األنشطة في هذه الحالة هي المساحة المزروعة وليست المساحة                          .  تجمع في آل المواسم الزراعية           

 . المحصودة

االختيار المنهجي وإعادة  " المعنون   على النحو المحدد في الفصل السابع       (فئة مصادر رئيسية  وإذا آان األرز یمثل     

 :فإن وآاالت حصر الغازات تشجع على ما یلي") الحساب

 . على أعلى مستوى تفصيلي ممكنالهيئةتنفيذ طریقة  •

مختلف النظم البيئية ونظم إدارة المياه والظروف األخرى التي قد          (إدخال أآبر عدد ممكن من الخصائص        •

 . المؤثرة على انبعاثات غاز الميثان)تتفاوت فيها انبعاثات غاز الميثان

تحدید معامالت االنبعاث التي ینفرد بها آل بلد بحيث تعبر عن مجموع اآلثار المترتبة على هذه                                          •

 .الخصائص ویفضل أن یتم ذلك من خالل جمع البيانات الميدانية

 .استخدام معامالت االنبعاث وبيانات األنشطة على نفس المستوى التفصيلي •

 المتبع في إطار      الهيئة وآاالت حصر الغازات أثناء عملية تطبيق نهج               ٩-٤ة القرارات في الشكل        وتوجه شجر 

وفي .  الهيئةوتتضمن شجرة القرارات تسلسال هرميا للتقسيمات التفصيلية في تنفيذ طریقة                     .  الممارسة السليمة  

زات على مدى توافر بيانات         إطار هذا التسلسل الهرمي، یعتمد مستوى التفصيل الذي تتبعه وآالة حصر الغا                        

. األنشطة ومعامالت االنبعاث وآذلك على أهمية األرز في المساهمة في انبعاثات غازات االحتباس الحراري                            

ونتناول في سياق النص الذي یعقب شجرة القرارات الخطوات المحددة والمتغيرات الواردة في شجرة القرارات                      

 .واألسس المنطقية التي تستند إليها

  اختيار معامالت االنبعاث٢-١-٩-٤

من المثالي أن تقوم وآاالت حصر الغازات باختيار معامالت انبعاثات متكاملة موسميا لكل مجموعة من ظروف                     

ویراعى في هذه المعامالت المحلية المستندة       .  إنتاج األرز السائدة في البلد استنادا إلى القياسات الميدانية الموحدة           

ویلخص اإلطار  .   غاز الميثان في منطقة ما      تظروف المحددة التي تؤثر ضمنا على انبعاثا       إلى القياسات مختلف ال   

 : أهم الظروف التي تؤثر على االنبعاثات الناتجة عن زراعة األرز٢-٤



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٩٥-٤ 

 

 ٢-٤اإلطار 

 االعتبارات المتعلقة بتحدید معامل االنبعاث للغازات الناتجة عن إنتاج األرز

 :لية المميزة إلنتاج األرز عند تحدید معامالت االنبعاثینبغي النظر في الخصائص التا

إذا آانت مساحة البلد آبيرة ومقسمة إلى مناطق مميزة فينبغي إجراء مجموعة              :  الفروق اإلقليمية في ممارسات زراعة األرز      

 .منفصلة من القياسات في آل منطقة

ة من األرض أثناء السنة مع تفاوت ظروف النمو فيما   في حالة زراعة أآثر من محصول في مساحة معين        :  المحاصيل المتعددة 

 .بين مواسم الزراعة فينبغي قياس االنبعاثات في آل موسم

 ).الري أو مياه المطر أو المياه الجوفية(آحد أدنى، ینبغي إجراء قياسات منفصلة في آل نظام بيئي : نوع النظام البيئي

مثل النظم الغمر   (يمات لكل نظام بيئي لمراعاة مختلف ممارسات إدارة المياه             ینبغي إجراء مزید من التقس     :  نظام إدارة المياه  

 ).المستمر في مقابل الغمر على فترات متقطعة

مثل الروث األخضر وقش     (ینبغي تصميم القياسات بحيث یمكن تحيد حجم تأثير اإلضافات العضویة                 :  اإلضافات العضویة 

 .على انبعاثات غاز الميثان) شاب والكتلة الحيویة األخرى، وما إلى ذلكاألرز وروث الحيوان والسماد الطبيعي واألع

تشجع وآاالت حصر الغازات على بذل آل ما وسعها إلجراء قياسات لكل أنواع التربة المزروعة باألرز نظرا                     :  نوع التربة 

 نظرا لعدم   الخطوط التوجيهية للهيئة  ة في   ولم یراع إلى اآلن عامل الترب     .  للتأثير الكبير لنوع التربة على انبعاثات غاز الميثان        

إمكانية الحصول من مصادر بيانات األنشطة القياسية على البيانات المتعلقة بالمساحة المحصودة بحسب أنواع التربة                                    

على أنه مع التطورات األخيرة في نماذج محاآاة انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن حقول األرز فإن اشتقاق                                ).  الرئيسية(

انظر مثال دنغ وآخرین،      (عامالت قياس أنواع التربة الرئيسية المزروعة أرزا ستكون ممكنة عمليا في المستقبل القریب                        م

ومن شأن دمج معامالت قياس أنواع التربة باستخدام نماذج المحاآاة وتصنيف المساحة                    ).  ١٩٩٨ وهانغ وآخرین،      ١٩٩٦

 .ن دقة عمليات الحصر، إن وجدتالمزروعة أرزا بحسب نوع التربة أن یزید من تحسي

 
وحيث إن بعض البلدان تزرع األرز في مجموعة آبيرة من الظروف المتنوعة فقد ال یكون ممكنا الحصول على مجموعة                            

وفي هذه الحالة، تشجع وآاالت حصر الغازات على              .  آاملة من معامالت االنبعاث المحددة على أساس القياسات المحلية               

مل االنبعاث المتكامل موسميا للحقول المغمورة باستمرار بالمياه وال تضاف إليها إضافات عضویة                    الحصول أوال على معا    

ویمكن حينئذ تحدید معامالت االنبعاث     .  الستعماله آنقطة انطالق وتعدیله لمراعاة مختلف الظروف باستخدام معامالت القياس         

 :المعدلة باستخدام المعادلة التالية



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٩٦-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

 ات النبعاثات غاز الميثان الناتجة عن إنتاج األرزشجرة قرار ٩-٤الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظام الحصر الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي یجریه البلد النبعاثات غازاتفئة المصادر الرئيسية   :  ١الملحوظة  

من الفصل السابع"  تحدید فئات المصادر الرئيسية الوطنية         "٢-٧أنظر القسم    (لق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما              االحتباس الحراري المباشرة من حيث المستوى المط

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"المعنون

 
هل یوجد أي إنتاج لألرز في

 البلد؟

 
 هل تتوافر بيانات عن

 المساحة المحصودة في آل النظم 
 األیكولوجية وآل نظم المياه؟

 

 
 وافر معامالتهل تت

  االنبعاثات
  المتكاملة موسميا الخاصة بالبلد
  في آل منطقة من مناطق زراعة

  الرئيسية؟ز األر

 
هل تزرع محاصيل متعددة في

 نفس السنة؟

 
 

 هل تتوافر بيانات األنشطة
 المتعلقة بنوع ممارسات إدارة المياه ونوع

أو نوع /ومقدار اإلضافات العضویة و
 التربة؟

ال "في التقریر یكتب 
 "یوجد

تجمع البيانات من المعهد الدولي 
لبحوث األرز أو من منظمة األغذیة 

 والزراعة؟

 
فئة هل یمثل إنتاج األرز 
 ؟مصادر رئيسية

 )١الملحوظة (

تحدد معامالت االنبعاثات المتكاملة موسميا لكل 
منطقة من مناطق إنتاج األرز الرئيسية من خالل

 الممارسة السليمةطار برنامج قياسات في إ

یحدد معامل االنبعاثات المالئم لكل زراعة 
أي الجافة والمطيرة والمبكرة والوحيدة (

 )والمتأخرة

 
تقدر االنبعاثات لكل زراعة في آل 
منطقة باستخدام معامالت االنبعاث 

الخاصة بالبلد

تقدر االنبعاثات لكل زراعة في آل منطقة باستخدام 
ت االفتراضية وباستخدام معامالتمعامالت االنبعاثا

القياس المتعلقة بإدارة المياه واإلضافات العضویة 
.ونوع التربة

تقدر االنبعاثات باستخدام معامل 
االنبعاثات االفتراضي وباستخدام 

معامالت قياس اإلضافات العضویة 
والمعامالت األخرى آلما توافرت 

 .البيانات

٢اإلطار

 ال

 نعم

ال

 ال

ال

 نعم

 نعم

 نعم

٣اإلطار

١اإلطار 

 ال

 نعم

 نعم

 ال
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 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ٩٧-٤ 

 ٤٢-٤المعادلة 
 )المعدل(معامل االنبعاث المتكامل موسميا 

EFi = EFc • SFw • SFo • SFs 

 :حيث

EFi  =معامل االنبعاث المعدل المتكامل موسميا لمساحة محصودة معينة 

EFc  =عاث المتكامل موسميا للحقول المغمورة باستمرار بالمياه بدون إضافات عضویةمعامل االنب 

SFw  = ٢٠-٤من الجدول (معامل القياس لمراعاة الفروق في النظام البيئية ونظام إدارة المياه( 

SFo  =٢١-٤من الجدول . (معامل قياس یتفاوت مع أنواع ومقادیر اإلضافات المستخدمة سویة( 

SFs  =قياس الخاص بنوع التربة، إن وجدمعامل ال 

وینبغي تحدید معامل االنبعاث المتكامل موسميا للحقول المغمورة باستمرار بالمياه في آل أنواع التربة الرئيسية بدون                                    

وإذا لم تكن قد     .  ٣-٤ آما هو مبين في التذیيل          الممارسة السليمة إضافات وذلك من خالل القياسات الميدانية وفقا إلجراءات             

بدون إضافات  المغمورة باستمرار بالمياه      معامل االنبعاث المتكامل موسميا للحقول          افرت بعد البيانات المطلوبة لتحدید          تو

 .الهيئةمتر مربع المحدد من / غراما٢٠عضویة فيمكن استخدام المعامل االفتراضي 

وذلك لمراعاة  المغمورة باستمرار بالمياه     ل  ویمكن استخدام معامالت القياس لتعدیل معامل االنبعاث المتكامل موسميا للحقو              

نظام إدارة  /ومعامالت القياس الثالثة األآثر أهمية هي بالترتيب نظام األرز البيئي           .  ٢-٤مختلف الظروف المبينة في اإلطار       

ستند إلى بيانات   وینبغي أال تستعمل معامالت القياس الخاصة بالبلدان إال إذا آانت ت            .  المياه واإلضافات العضویة ونوع التربة     

وإذا لم تكن قد توافرت بعد البيانات المطلوبة لتحدید معامالت القياس فيمكن استخدام                            .  القياسات الموثقة والمدققة علميا      

 .الهيئةالمعامالت االفتراضية المحددة من 

.  المرویة والبعلية والمياه الجوفية       األنواع الرئيسية لنظم األرز البيئية التي یتولد منها الميثان هي النظم                  :  نظام إدارة المياه   

ویوفر الجدول  .  وتندرج تحت آل نظام بيئي نظم إدارة المياه التي تؤثر على مقدار غاز الميثان المنبعث أثناء موسم الزراعة                     

والتي یمكن   لمعامالت القياس لمراعاة الفروق في النظم البيئية ونظام إدارة المياه               الهيئة القيم االفتراضية المحددة من       ٢٠-٤

وال یمكن استخدام معامالت القياس المتعلقة بأنواع النظم البيئية                .  استخدامها في حال عدم توافر البيانات الخاصة بالبلدان             

 .اإلضافية ونظم إدارة المياه إال إذا توافرت البيانات الخاصة بالبلد

 ٢٠-٤الجدول 
عاثات غاز الميثان من النظم البيئية ونظم إدارة المياه بالنسبة للحقول المغمورة  لقياس حجم انبالهيئةالمعامالت االفتراضية المحددة من 

 )بدون إضافات عضویة(باستمرار بالمياه 
 الفئة نظام إدارة المياه معامل القياس

 المناطق المرتفعة ال یوجد صفر

 الغمر المستمر ١
 یة األحادیةالتهو-الغمر المتقطع )٠٫٧-٠٫٢ (٠٫٥
  التهویة المتعددة-الغمر المتقطع )٠٫٣-٠٫١ (٠٫٢

 مرویة

 المتعرضة للفيضانات )١-٠٫٥ (٠٫٨
 المتعرضة للجفاف )٠٫٥-صفر (٠٫٤

 البعلية

  متر١٠٠ إلى ٥٠عمق المياه من  )١-٠٫٦ (٠٫٨
  متر١٠٠> عمق المياه  )٠٫٨-٠٫٥ (٠٫٦

 المياه الجوفية

 المناطق المنخفضة

 .للخطوط التوجيهية للهيئة الدليل المرجعي  من١٢-٤الجدول : المصدر

 تحدید معامل القياس بحيث یشمل معلومات عن نوع ومقدار اإلضافات العضویة                الممارسة السليمة من  :  اإلضافات العضویة 

وعلى أساس تساوي الكتلة،    ).  قش األرز وروث الحيوان والروث األخضر والسماد الطبيعي والنفایات الزراعية           (المستخدمة  



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ٩٨-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

یزداد مقدار غاز الميثان المنطلق من اإلضافات المحتویة على مقادیر أآبر من الكربون القابل للتحلل آما تزداد االنبعاثات مع            

 . نهجا لتعدیل معامل القياس وفقا لمقدار اإلضافة المستخدمة٢١-٤ویعرض الجدول . استخدام آل إضافة عضویة

محتوى الكربون في آل وحدة من الوزن وإن آانت ال تتوافر في أغلب األحيان               وینبغي نظریا ترتيب مختلف اإلضافات وفقا ل      

وفي هذه الحالة، ینبغي لوآالة حصر الغازات أن تميز بين اإلضافات العضویة المتخمرة               .  إال معلومات عن المقدار المضاف     

) اد الطبيعي ومخلفات حفر الغاز الحيوي     مثل السم (وتقل آثيرا انبعاثات غاز الميثان من اإلضافات المتخمرة         .  والغير متخمرة 

وحدد دینييه فان دیر غون      .  عن انبعاثاته من اإلضافات الغير متخمرة ألن مقدار الكربون القابل للتحلل فيها یكون أقل بكثير                   

 طن  ١٢عمليا معامل اختزال مقداره ستة، مما یدل على أن الزیادة في انبعاثات غاز الميثان عند استخدام                             )  ١٩٩٥(ونيو  

هكتار من اإلضافات العضویة الغير          / طن متري    ٢هكتار من السماد الطبيعي تماثل الزیادة الناتجة عن استخدام                      /متري

 . متخمرة

 ٢١-٤الجدول 
 جدول التأثيرات الناتجة عن اإلضافات العضویة الغير متخمرة

طن (المقدار المستخدم آمادة جافة  معامل القياس النطاق
 )هكتار/متري

٢-١ ١٫٥ ٢-١ 
٤-٢ ١٫٨ ٢٫٥-١٫٦ 
٨-٤ ٢٫٥ ٣٫٥-١٫٥ 
١٥-٨ ٣٫٥ ٤٫٥-٢ 
١٥+ ٤ ٥-٣ 

 .لتطبيق الجدول على اإلضافات العضویة المتخمرة، یقسم المقدار المستخدم على ستة: ملحوظة
 ).١٩٩٥(مأخوذ عن دینيه فان دیر غون ونيو : المصدر

 

 باالنبعاثات الناتجة عن أنواع التربة المختلفة ویمكن استخدامها                 تتوافر في بعض األحيان البيانات المتعلقة          :  أنواع التربة  

. والدافع الرئيسي وراء إدخال نوع التربة آمعامل للقياس هو أن التجارب والمعرفة اآللية تؤآد أهميته              .  الشتقاق معامل القياس  

 .ياس الخاصة بالتربةویتوقع أن تكون نماذج المحاآاة في المستقبل القریب قادرة على اشتقاق معامالت الق

  اختيار بيانات األنشطة٣-١-٩-٤

تتألف بيانات األنشطة من اإلحصاءات المتعلقة بإنتاج األرز والمساحات المحصودة، وهي إحصاءات ینبغي توافرها من أي                    

وإذا لم تتوافر هذه    .  وینبغي تقسيم بيانات األنشطة بحسب النظام البيئي لألرز أو بحسب نوع إدارة المياه            .  وآالة إحصاء وطنية  

البيانات داخل البلد فيمكن الحصول عليها من موقع لمنظمة األغذیة والزراعة على اإلنترنت، وهو                                                                                

http://www.fao.org/ag/agp/agpc/doc                             مثل ( أو من إحصاءات األرز العالمية من المعهد الدولي لبحوث األرز

على أن  .  وى دقة بيانات األنشطة مقارنة بدقة معامل االنبعاث            ویرجح ارتفاع مست   ).  ١٩٩٥المعهد الدولي لبحوث األرز،        

اإلحصاءات المتعلقة بالمساحة قد تكون متحيزة نتيجة ألسباب شتى، ولذلك یشجع على التحقق من إحصاءات المساحة                                   

 . البلد الذي تتوافر فيه بيانات مستشعرة عن بعد) أنحاء من(المحصودة في 

 مضاهاة بيانات اإلضافات العضویة         الممارسة السليمة  ساسية المطلوبة السالفة الذآر، من           وإضافة إلى بيانات األنشطة األ        

 الزراعة للحصول على     توقد یلزم إجراء استقصاء لممارسا     .  وأنواع التربة بنفس مستوى التقسيم المتبع في بيانات األنشطة          

 .بيانات عن نوع ومقدار اإلضافات العضویة المستخدمة
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 اء االستيف٤-١-٩-٤

 :یتطلب استيفاء تغطية فئة المصادر هذه إجراء تقدیر لالنبعاثات الناتجة عن األنشطة التالية، آلما وجدت

إذا لم یكن غمر التربة مقصورا على موسم نمو األرز الفعلي فينبغي إدراج االنبعاثات المنطلقة في مواسم أخرى                            •

 ).اضي المغمورة بالمياهمثل االنبعاثات في فترة إراحة األر(غير موسم نمو األرز 

قد یتم التمييز بين فئات نظم األرز البيئية األخرى، مثل المستنقعات أو األراضي المالحة أو حقول األرز في مناطق                     •

 .المد ضمن آل فئة ثانویة وفقا لقياسات االنبعاثات المحلية

ه المحاصيل آل على حدة وفقا      في حالة زراعة أآثر من محصول من محاصيل األرز سنویا، ینبغي اإلبالغ عن هذ                •

وقد تنقسم   ).  مثل األرز المبكر أو األرز المتأخر أو أرز موسم المطر أو أرز موسم الجفاف                          (للتعریف المحلي     

محاصيل األرز إلى فئات مختلفة من حيث معامل االنبعاث المتكامل موسميا ومعامالت تصحيح العناصر المعدلة                     

 . األخرى، مثل اإلضافات العضویة

  وضع متسلسلة زمنية متسقة٥-١-٩-٤

وإذا لم  .  ینبغي تطبيق طریقة تقدیر االنبعاثات بشكل متسق على آل سنة من سنوات المتسلسلة الزمنية وبنفس مستوى التقسيم                   

 السنوات المبكرة من المتسلسلة الزمنية فينبغي إعادة حساب االنبعاثات في تلك                         يتتوافر بيانات تفصيلية عن األنشطة ف           

وإذا طرأت  ."  االختيار المنهجي وإعادة الحساب   " من الفصل السابع المعنون      ٣-٧وات وفقا لإلرشادات الواردة في القسم        السن

تغييرات على الممارسات الزراعية بشكل یؤثر على انبعاثات غاز الميثان عبر المتسلسلة الزمنية فينبغي تطبيق طریقة تقدیر                   

ومثال ذلك أن مختلف االتجاهات في زراعة األرز            .  دراك تأثيرات هذه التغييرات    االنبعاثات على مستوى تفصيلي یكفي إل        

، مثل زراعة أنواع جدیدة من األرز وتزاید استخدام األسمدة الغير عضویة وتحسن إدارة المياه وتغير استخدام                           )اآلسيوي(

ولقياس أثر هذه التغيرات فقد یلزم         .  ثاتاإلضافات العضویة والبذر المباشر، قد تفضي إلى تزاید أو تناقص إجمالي االنبعا                  

 .استخدام دراسات النماذج

  تقييم عدم التيقن٦-١-٩-٤

ونطاق معامل   .   معامل انبعاث افتراضي ومعامالت قياس افتراضية ونطاقات للقيم االفتراضية                       ٢٢-٤یعرض الجدول      

تيقن المقترن بهذه القيمة االفتراضية في فئة هذه االنبعاث الذي یعّرف بأنه االنحراف المعياري حول المتوسط یشير إلى عدم ال

 :وقد یتأثر عدم التيقن بما یلي. المصادر

التغيریة الطبيعية هي نتيجة للتغيرات في المتغيرات الضابطة الطبيعية، مثل التغيریة المناخية السنویة                       :  التغيریة الطبيعية 

وینبغي في فئة المصادر    .  يریة المكانية في الحقل أو وحدة التربة       والتغيریة في الوحدات التي یفترض أنها متجانسة، مثل التغ          

 تحدید مستوى عدم التيقن باستخدام الطرق اإلحصائية القياسية عندما تتوافر بيانات تجریبية                    الممارسة السليمة هذه أن تتيح     

). يریة الناتجة عن نوع التربة         مثل التغ  (والدراسات المتعلقة بتحدید بعض أوجه عدم التيقن نادرة ولكنها متاحة                         .  آافية

 ).١٩٩٩(ولمعرفة مزید من التفاصيل، انظر سـاس . ویفترض أن التغيریة الموجودة في هذه الدراسات صحيحة بشكل عام

أي البيانات  (قد ال تتوافر بيانات األنشطة المهمة الالزمة لتطبيق معامالت القياس                    :  عدم توافر بيانات األنشطة والوثائق       

ولذلك البد من االستناد إلى       .  اإلحصاءات الجاریة /في قواعد البيانات   )  الممارسات الزراعية واإلضافات العضویة     المتعلقة ب 

وآقيمة افتراضية لعدم التيقن في تقدیر      .  أحكام الخبراء في تقدیر عدد زارعي األرز الذي یستخدمون ممارسة أو إضافة معينة             



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ١٠٠-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

 فإن  ٠٫٤ن مثال جزء المزارعين الذین یستخدمون اإلضافات العضویة هو                 إذا آا   (٠٫٢  +عدد المزارعين، تقترح القيمة        

المشورة بشأن  "  التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن       "ویوفر الفصل السادس المعنون       ).  ٠٫٦-٠٫٢نطاق عدم التيقن هو       

لية في تقدیرات عدم التيقن          تحدید مستویات عدم التيقن آميا في التطبيق العملي مع دمج أحكام الخبراء والبيانات العم                                

 .اإلجمالي

 ٢٢-٤الجدول 
 معامل االنبعاث االفتراضي ومعامالت القياس االفتراضية ونطاقات انبعاثات غاز الميثان من حقول األرز

 مكون االنبعاثات القيمة االفتراضية النطاقات
 معامل االنبعاث القياسي ٢-سممو /٢-م/ غرام من غاز الميثان٢٠ ٢-موسم /٢-م/ غرام من غاز الميثان٢٨-١٢

 معامل القياس إلدارة المياه ٢٠-٤انظر الجدول  ٢٠-٤الجدول 
 معامل القياس لإلضافات العضویة ٢ ٥-١٫٥
 معامل القياس ألنواع التربة ١ ٢-٠٫١

؛ انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن         الرؤساء المشارآون والمحررون والخبراء    :  انظر( وأحكام فریق الخبراء       الخطوط التوجيهية للهيئة   :  المصدر
 ).إنتاج األرز

 

  التقاریر والوثائق ٢-٩-٤

 توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلعداد تقدیرات حصر االنبعاثات الوطنية آما هو مبين في                           الممارسة السليمة من  

 الممارسة السليمة ومن  ."  راقبة الجودة ضمان وم "، الوثائق الداخلية واألرشيف، من الفصل الثامن المعنون              ١-١٠-٨القسم  

توثيق مقدار االنبعاثات عن طریق اإلبالغ عن المعلومات المطلوبة الستيفاء سجل العمل الخاص باألرز في دليل العمل                                

یر وإذا آان تقد  .  وینبغي لوآاالت التي ال تستخدم سجالت العمل أن تقدم معلومات مماثلة           .  الخطوط التوجيهية للهيئة  الوارد في   

 .االنبعاثات مصنفا بحسب المنطقة فينبغي اإلبالغ عن المعلومات المتعلقة بكل منطقة

 :وینبغي اإلبالغ عن المعلومات اإلضافية التالية، إن وجدت، لكفالة الشفافية

 .ممارسات إدارة المياه •

غير (محاصيل األخرى   ینبغي اعتبار دمج قش األرز أو مخلفات ال        .  (أنواع ومقادیر اإلضافات العضویة المستخدمة     •

إضافة عضویة رغم أن ذلك قد یكون ممارسة طبيعية متبعة في الزراعة وليس الغرض منها زیادة                                      )  األرز

 ).مستویات العناصر الغذائية مثلما في حالة إضافات الروث

 .أنواع التربة المستخدمة في زراعة األرز •

 .عدد محاصيل األرز المزروعة سنویا •

 .روعةأهم أنواع األرز المز •

وینبغي .  وعندما تستخدم معامالت االنبعاث االفتراضية البسيطة لتقدیر انبعاثات غاز الميثان، یمكن أن یزداد عدم التيقن بشدة                 

لوآاالت حصر الغازات التي تستخدم معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد على أن تقدم معلومات عن أصل هذه المعامالت                                

قارنها مع معامالت االنبعاث المنشورة األخرى وأن تفسر أي فروق آبيرة بينها وأن تسعى إلى واألسس التي تستند إليها وأن ت   

 .وضع حدود لعدم التيقن

 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣-٩-٤

ضمان " من الفصل الثامن المعنون          ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة آما هو مبين في الجدول                    الممارسة السليمة من  

وقد تنطبق أیضا اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في             .  ومراجعة الخبراء لتقدیرات االنبعاثات   "  ومراقبة الجودة 



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ١٠١-٤ 

 الواردة في الفصل الثامن، وبخاصة إذا استخدمت طرق المستویات العليا لتحدید االنبعاثات الناجمة عن                 ٢إجراءات المستوى   

 . هذا المصدر

ونتطرق إلى بعض المسائل     .  مراقبة جودة قياسات الحصر الميدانية     / بالتفصيل ضمان  ٣-٤والتذیيل  )  ١٩٩٩(ویتناول ساس    

 :المهمة التي نبرزها ونوجزها أدناه

ال یمكن في الوقت الحاضر إجراء اختبارات مقارنة لتقدیرات االنبعاثات الناتجة عن فئة المصادر               :  تجميع االنبعاثات الوطنية  

ى أنه ینبغي أن تكفل وآالة حصر الغازات مراقبة جودة تقدیرات االنبعاثات عن طریق                عل.  هذه من خالل القياسات الخارجية    

 :ما یلي

إجراء مقارنة مرجعية بين مجموع غلة المحصول وإحصاءات مساحة الحقول المبلغ عنها وبين المجاميع الوطنية                     •

 .المساحة/أو المصادر األخرى للبيانات المتعلقة بغالت المحاصيل

 .امالت االنبعاث الوطنية استنادا إلى مجموع االنبعاثات والبيانات األخرىإعادة حساب مع •

 .المقارنة المرجعية بين المجاميع الوطنية المبلغ عنها وبين القيم االفتراضية والبيانات المستمدة من بلدان أخرى •



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ١٠٢-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

 ١-٤التذیيل 

ساس الذي تستند إليه    األ:  انبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز الناتجة عن إحراق السافانا         

 التطورات المنهجية في المستقبل

  المسائل المنهجية١

ویسفر اإلحراق لحظيا عن انطالق انبعاثات ثاني أآسيد           .  تحرق حشائش السافانا في مناطق السافانا آل سنة أو عدة سنوات              

اني أآسيد الكربون المنطلق إلى الغالف على أنه مع تجدد الغطاء النباتي فيما بين دورات اإلحراق، یعاد امتصاص ث      .  الكربون

ولهذا السبب یفترض أن صافي انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناتجة عن إحراق              .  الجوي أثناء فترة نمو الغطاء النباتي التالية       

لمرآبات آما یولد أحرق السافانا غازات نزرة أخرى، بما فيها غاز الميثان وأول أآسيد الكربون وا                      .  السافانا یساوي صفرا   

وسوف نقتصر في هذا الفصل على االنبعاثات              .  العضویة المتطایرة غير الميثانية وأآسيد النيتروز وأآاسيد النيتروجين                

 .المباشرة لغاز الميثان وأآسيد النيتروز

  اختيار الطریقة١-١

وإذا لم تتوافر لدى وآالة . النيتروزیتوقف اختيار الطریقة على توافر بيانات األنشطة ومعامالت انبعاثات غاز الميثان وأآسيد          

الخطوط التوجيهية   حصر الغازات بيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث فيمكنها أن تستخدم القيم االفتراضية الواردة في                             
 .للهيئة

وارد  من دليل العمل ال     ١٢-٤وتتطلب الطریقة الجاریة قيمة الجزء الحي من الكتلة الحيویة فوق األرض المبين في الجدول                     

 یتطلب قيما للجزء المتأآسد      الخطوط التوجيهية للهيئة   من   ١٣-٤وإضافة إلى ذلك فإن الجدول       .  الخطوط التوجيهية للهيئة  في  

. وجزء الكربون في الكتلة الحيویة الحية والميتة لحساب مقدار الكربون والنيتروجين المنطلقين من إحراق حشائش السافانا                       

ویمكن استخدام آفاءة االحتراق لرسم صورة لظروف الغطاء النباتي واالحتراق، مما یساعد          .  انياویتعذر قياس هذه المعالم ميد    

وتعرف آفاءة االحتراق بأنها النسبة الجزیئية       .  في نهایة المطاف على تحدید معامالت انبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز             

ویشمل . أول وثاني أآسيد الكربون المنبعثين من حرائق السافانالترآيزات ثاني أآسيد الكربون المنبعث إلى مجموع ترآيزات    

وتشتق البيانات المجمعة بشأن آفاءة االحتراق من نتائج              .   لهذه الوثيقة عمودا لكفاءة االحتراق         ١-٤ في التذیيل      ١الجدول  

ولذلك فإن المعادلة   .  یكا وأفریقيا تجارب إحراق الكتلة الحيویة في مختلف نظم السافانا البيئية في المناطق االستوائية من أمر                  

 :المعدلة في الطریقة المقترحة لحساب مقدار انبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز سنویا هي

 ١المعادلة 

 غاز الميثان أو أآسيد النيتروز المنبعث من إحراق السافانا

AMOUNT OF CH4 OR N2O RELEASED = AMOUNT OF BIOMASS BURNED (T DM) • EMISSION FACTOR 
OF CH4 OR N2O (KG/T DM) 

معامل انبعاث غاز الميثان أو  •) طن مادة جافة(مقدار الكتلة الحيویة المحروقة = مقدار غاز الميثان أو أآسيد النيتروز المنبعث 

 )طن متري من المادة الجافة/ آيلو غرام(أآسيد النيتروز 

 



الزراعة          ٤الفصل 
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 ١الجدول 
 ألرضمقدار الكتلة الحيویة المحروقة فوق ا

آفاءة 
 االحتراق

جزء الكتلة الحيویة 
 المحروقة بالفعل

آثافة الكتلة الحيویة فوق 
 األرض

طن متري مادة (
)هكتار/جافة  

جزء مجموع حشائش 
السافانا المحروقة 

 سنویا

 المنطقة

 أمریكا االستوائية ٠٫٥٠ ١٫٨±٦٫٦ ٠٫٨٥ ٠٫٩٥

١-٠٫٣ ٠٫٥ ±٧٫١ ١ ٠٫٩٦ )ب) (أ(آامبو ليمبو    

 ١-٠٫٣ ٠٫٥ ±٧٫٣ ٠٫٩٧ )ب) (أ(آامبو سویو   

١-٠٫٣ ٠٫٨ ±٨٫٦ ٠٫٧٢ ٠٫٩٤ )ب) (أ(آامبو سيرادو    

١-٠٫٣ ٠٫٥ ±١٠ ٠٫٨٤ ٠٫٩٤ ) أ(سيرادو سنسو ستریكتو  

)ب(  

 إفریقيا االستوائية ٠٫٧٥ ١٫٦ ±٦٫٦ ٠٫٨٦ ٠٫٩٤

 ٠٫١٥-٠٫٠٥ ٢٫٥-٠٫٥ ٠٫٩٥  منطقة الساحل 

 ٠٫٥٠-٠٫٢٥ ٤-٢ ٠٫٨٥  منطقة شمال السودان 

 ٠٫٥٠-٠٫٢٥ ٦-٣ ٠٫٨٥  منطقة جنوب السودان 

 ١ - ٠٫٩٠  ٠٫٨٠-٠٫٦٠ ٨-٤  منطقة غينيا 

١-٠٫٥ ٢٫٧ ±٨٫٩ ٠٫٠٤ ±٠٫٧٤ ٠٫٩٢ )هـ) (د) (ج(ميومبو الرطبة    

١-٠٫٥ ٠٫٤ ±٥٫١ ٠٫٠٢ ±٠٫٨٨ ٠٫٩١ )هـ) (ج(ميومبو النصف قاحلة    

١-٠٫٥ ٠٫٥ ±٣ ٠٫٠١ ±٠٫٩٩ ٠٫٩٥ )هـ) (د) (ج(دامبو الرطبة   

 )هـ) (ج(فالو شيتيميني  ٠٫١ ٠٫٧ ±٧٫٣ ٠٫٠٥ ±٠٫٧١ ٠٫٩٦

 غابة سيميارید    

٠٫٥-٠٫٢٥ ٢٫٨ ± ٤٫٦ ٠٫١١ ±٠٫٨٥ ٠٫٩٣  )هـ) (ج() جنوب أفریقيا( 

وورد ) هـ(؛ )١٩٩٩(هوفا وآخرون ) د(؛ )١٩٩٦(شيا وآخرون) ج(؛ )١٩٩٢(وورد وآخرون ) ب(؛ )١٩٩٤(آوفمان وآخرون ) أ(
 ).١٩٩٦(وآخرون 

للخطوط  من الدليل المرجعي     ١٤-٤نات المتعلقة بالمناطق التي لم تدرج تحدیدا في هذا الجدول فهي ترد في الجدول                وأما البيا 
ویتضمن هذا الجدول المناطق     ).  الخطوط التوجيهية للهيئة   في دليل التشغيل الوارد في         ١٢-٤نفس الجدول   (التوجيهية للهيئة   

 أعاله بيانات السافانا اإلضافية المتعلقة بأربع           ١ویحتوي الجدول    .  بشأن السافانا البيئية األساسية وفقا لإلحصاءات المتاحة          

مناطق بيئية في أمریكا االستوائية وخمس مناطق بيئية في أفریقيا االستوائية استنادا إلى نتائج التجارب الميدانية في البرازیل                     

 .وزامبيا وجنوب أفریقيا

نات الالزمة المتعلقة بجزء مساحة السافانا المحروقة سنویا وآثافة الكتلة الحيویة فوق            وإذا آان لدى وآالة حصر الغازات البيا      

األرض وجزء الكتلة الحيویة المحروقة سنویا في آل منطقة بيئية فيمكن حساب مقدار الكتلة الحيویة المحروقة على المستوى                   

 .التفصيلي

مية لغاز الميثان وأآسيد النيتروز المنبعثين من إحراق السافانا            ویستصوب تحدید بيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث الموس         

وتقل مساحة السافانا ونسبة الكتلة الحيویة فوق األرضية               .  في مختلف نظم السافانا البيئية في آل بلد إن وجدت البيانات                     

روقة في أواخر موسم        المحروقة في مطلع موسم الجفاف عن مساحة السافانا ونسبة الكتلة الحيویة فوق األرضية المح                              



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ١٠٤-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

جزء ’  ١’:  ولذلك فمن األهمية البالغة مع تقدم موسم الجفاف في مختلف نظم السافانا البيئية أن یجري رصد لما یلي                     .  الجفاف

آفاءة ’  ٤’نسبة الكتلة الحيویة فوق األرضية المحروقة و          ’  ٣’آثافة الكتلة الحيویة فوق األرضية؛         ’  ٢’السافانا المحروق؛    

 . االحتراق

  اختيار معامالت االنبعاث٢-١

ویكون معامل االنبعاث    .  یوجد ارتباط سلبي خطي بين معامل انبعاث غاز الميثان وبين آفاءة االحتراق في حرائق السافانا                      

والعالقة متشابهة بغض النظر عن المنطقة المناخية أو النوع العشبي أو مقدار            .  مرتفعا عندما تكون آفاءة االحتراق المنخفضة     

 .لة الحيویة فوق األرضالكت

وحالما .   مختلف آفاءات االحتراق وما یقترن بها من معامالت انبعاثات غاز الميثان                    ١-٤ في التذیيل      ٢ویتضمن الجدول    

تتحدد آفاءة االحتراق في أي حریق من حرائق السافانا وفقا للمنطقة البيئية ومدة اإلحراق، ینبغي استخدام معامل االنبعاث                          

 . رن بغاز الميثان لحساب مقدار غاز الميثان المنبعث سنویا من إحراق السافاناالمقابل المقت

 ٢الجدول 
 آفاءة االحتراق وما یقابلها من معامالت انبعاثات غاز الميثان
آيلو (معامل انبعاث غاز الميثان 

)طن متري مادة جافة/غرام  
 آفاءة االحتراق

٠٫٨٨ ٤٫٢ 
٠٫٩٠ ٣٫٤ 
٠٫٩١ ٣ 
٠٫٩٢ ٢٫٦ 
٠٫٩٣ ٢٫٣ 
٠٫٩٤ ١٫٩ 
٠٫٩٥ ١٫٥ 
٠٫٩٦ ١٫١ 

 ).١٩٩٦(وورد وآخرون : المصدر

ویرتبط انبعاث أآسيد النيتروز الناتج عن إحراق الكتلة الحيویة ارتباطا خطيا بانبعاث ثاني أآسيد الكربون ویعتمد على                                  

 :دام المعادلة التاليةویحسب معامل انبعاث أآسيد النيتروز باستخ. المحتوى من النيتروجين في الغطاء النباتي

 ٢المعادلة  
 زمعامل انبعاث أآسيد النيترو

Emission factor of N2O (kg/t dm) = Emission factor of CO2 (kg/t dm) • 1/Molecular weight of CO2 • 
Molar emission ratio of N2O to CO2 • Molecular weight of N2O 

١ •) طن متري مادة جافة/آيلو غرام(معامل انبعاث ثاني أآسيد الكربون ) = طن متري مادة جافة/رامآيلو غ(معامل انبعاث أآسيد النيتروز 
 • نسبة االنبعاث الجزیئية في أآسيد النيتروز إلى نسبة االنبعاث الجزیئية في ثاني أآسيد الكربون •الوزن الجزیئي لثاني أآسيد الكربون /

 الوزن الجزیئي ألآسيد النيتروز

 : التالية٣ على النحو المبين في المعادلة ٢بسيط المعادلة ویمكن ت

 ٣المعادلة 
 معامل انبعاث أآسيد النيتروز

Emission factor of N2O (kg/t dm) = Emission factor of CO2 (kg/t dm) • Molar emission ratio of N2O to 
CO2  

 نسبة •) طن متري مادة جافة/آيلو غرام(معامل انبعاث ثاني أآسيد الكربون ) =ةطن متري مادة جاف/آيلو غرام(معامل انبعاث أآسيد النيتروز 
 االنبعاث الجزیئي في أآسيد النيتروز إلى نسبة االنبعاث الجزیئية في ثاني أآسيد الكربون



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ١٠٥-٤ 

ز إلى نسبة      ونظرا لعدم ثبات أآسيد النيتروز أثناء تخزین عينات الدخان فإن نسبة االنبعاث الجزیئي في أآسيد النيترو                                

االنبعاث الجزیئي في ثاني أآسيد الكربون قد اشتقت من التجارب المعملية التي أحرقت فيها مختلف أنواع الغطاءات النباتية                       

 :ویمكن التعبير عنها بالمعادلة التالية) ١٩٩١هایو وآخرون، (

 ٤المعادلة 
 زیئية في ثاني أآسيد الكربوننسبة االنبعاث الجزیئية في أآسيد النيتروز إلى نسبة االنبعاث الج

Molar emission ratio of N2O to CO2 = 1.2 • 10-5 + [3.3 • 10-5 • Molar ratio of nitrogen to carbon 
(N/C) in the biomass] 

 ٥– ١٠ •٣٫٣ + [٥– ١٠• ١٫٢= نسبة االنبعاث الجزیئية في أآسيد النيتروز إلى نسبة االنبعاث الجزیئي في ثاني أآسيد الكربون 
 ]  نسبة النيتروجين الجزیئية إلى نسبة الكربون الجزیئية في الكتلة الحيویة•

 معامالت انبعاثات غاز الميثان التي تم اشتقاقها في العدید من نظم السافانا البيئية استنادا                  ١-٤ في التذیيل    ٣ویتضمن الجدول   

وتحسب .  ن ونسب النيتروجين إلى الكربون في الكتلة الحيویة               إلى نتائج القياسات الميدانية النبعاثات ثاني أآسيد الكربو               

معامالت االنبعاث االفتراضية للنيتروجين في المناطق االستوائية في أمریكا وأفریقيا عن طریق تحدید متوسط معامالت                           

ي الكتلة الحيویة وآانت    وإذا آانت وآالة حصر الغازات لدیها بيانات عن نسبة النيتروجين إلى الكربون ف             .  االنبعاث في القارة  

طن متري من المادة الجافة فإن معامل انبعاث أآسيد             / آيلو غرام   ١٧٠٠تفترض أن معامل انبعاث ثاني أآسيد الكربون هو             

 . السابقتين٤ و٣النيتروز یمكن حسابه باستخدام المعادلتين 

 ٣الجدول 
 وجيةمعامالت انبعاثات أآسيد النيتروز في مختلف نظم السافانا األیكول

معامل انبعاث أآسيد 
 النيتروز

طن متري من /آيلو غرام(
 )المادة الجافة

نسبة النيتروجين إلى الكربون في 
 الكتلة الحيویة

% 

آيلو (معامل انبعاث ثاني أآسيد الكربون 
 )طن متري من المادة الجافة/غرام

 المنطقة

 أمریكا االستوائية - - ٠٫٠٦٥
 )ج) (ب) (أ(آامبو ليمبو  ١٧٤٥ ٠٫٦٠ ٠٫٠٥٥
 )ج) (ب) (أ(آامبو سویو ١٧٠٠ ٠٫٥٦ ٠٫٠٥٢
 )ج) (ب) (أ(آامبو سيرادو  ١٦٩٨ ٠٫٩٥ ٠٫٠٧٤

سيرادو سنسو ستریكتو  ١٧٢٢ ١٫٠٢ ٠٫٠٧٩
 )ج) (ب) (أ(

 جنوب أفریقيا - - ٠٫٠٧٠
 )د) (ج) (ب(ميومبو الرطبة  ١٦٨٠ ١٫٤٢ ٠٫٠٩٩
) ج) (ب(سيميارید ميومبو  ١٦٤٩ ٠٫٩٤ ٠٫٠٧١

 )د(

  )د) (ج) (ب(دامبو الرطبة ١٧٣٢ ٠٫٣٣ ٠٫٠٤٠
 )د) (ج) (ب(فالو شيتيميني  ١٧٦١ ٠٫٧٧ ٠٫٠٦٦
 غابة سيميارید ١٦٩٩ ٠٫١١+ ٠٫٩٨ ٠٫٠٧٥

 ).١٠٠٦(وورد وآخـرون ) د(؛ )١٩٩١(هایو وآخرون ) ج(؛ )١٩٩٦(سوسوت وآخرون ) ب(؛ )١٩٩٢(وورد وآخرون ) أ: (المصدر

 

  اختيار بيانات األنشطة٣-١

مساحة السافانا والجزء المحروق من مساحة      :  ل إحصاءات األنشطة المتعلقة بكل واحد من نظم السافانا البيئية القيم التالية            تشم

السافانا وآثافة الكتلة الحيویة فوق األرض وجزء الكتلة الحيویة المحروقة فوق األرض والمحتوى من الكربون والنيتروجين                   

النيتروجين في الكتلة    /أي جزء الكتلة الحية والميتة المحروقة وجزء الكربون            (الم األخرى    وأزیلت المع .  في الكتلة الحيویة   

وحيث إن معامل انبعاث غاز الميثان یمكن أن           .  نظرا للتعقيدات المقترنة بتجميع هذه البيانات ميدانيا         )  الحيویة الحية والميتة   

حراق فهناك تأآيد قوي على أن تقوم آل وآالة الحصر                  في المائة مع تقدم موسم اإل           ٧٥ و ٥٠یتناقص بنسبة تتراوح بين        



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ١٠٦-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

بتجميع بيانات موسمية عن جزء مساحة السافانا المحروق وآثافة الكتلة الحيویة فوق األرض وجزء الكتلة الحيویة المحروقة                   

 .فوق األرض في آل واحد من نظم السافانا البيئية منذ بدایة موسم الجفاف وحتى أواخره

  زمنية متسقة وضع متسلسلة٤-١

نظرا الرتفاع مستویات عدم التيقن في تحدید المساحة المحروقة في آل واحد من نظم السافانا البيئية فقد یكون من المفيد                                  

حساب متوسط ثالث سنوات على األقل إلعداد تقدیر سنة األساس لتحدید أي اتجاه في انبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز                      

طرق آفالة اتساق      "  االختيار المنهجي وإعادة الحساب        "ویتضمن الفصل السابع المعنون            .  سافاناالناتجة عن إحراق ال        

 .المتسلسلة الزمنية

  تقييم عدم التيقن٥-١

 في المائة استنادا إلى نتائج التجارب الميدانية الشاملة في          ٢٠  +یبلغ مقدار عدم التيقن المقترن بعامل انبعاث غاز الميثان نحو           

 في المائة    ٢٠+ بعامل انبعاث أآسيد النيتروز نحو          نویبلغ مقدار عدم التيقن المقتر      .  ستوائية في أمریكا وأفریقيا    المناطق اال 

ویتراوح عدم التيقن المقترن بكثافة الكتلة الحيویة فوق األرضية في نظام السافانا البيئي                .  استنادا إلى نتائج التجارب المعملية     

ویحتمل أن یكون سبب ارتفاع نسبة عدم التيقن هو التفاوت في ترآيب الكتلة الحيویة                  .  مائة في ال  ٦٠  + في المائة و    ٢  +بين  

 في  ١٠  +وینخفض مستوى عدم التيقن المقترن بجزء الكتلة الحيویة المحروقة بالفعل عن             .  فوق األرضية في مختلف المواقع    

 بالجزء المحروق من مساحة السافانا سنویا أو مقدار          ومن الصعب في الوقت الحاضر تقدیر مقدار عدم التيقن المقترن          .  المائة

 .اإلحراق مثال في أوائل وأواخر الموسم

  التقاریر والوثائق٢

 توثيق وأرشفة آل المعلومات المطلوبة إلعداد تقدیرات حصر االنبعاثات الوطنية آما هو مبين في                           الممارسة السليمة من  

ویتسم اإلبالغ في سجالت    ."  ضمان ومراقبة الجودة  "ن الفصل الثامن المعنون     ، الوثائق الداخلية واألرشيف، م    ١-١٠-٨القسم  

ومع ذلك فإن أهم مسألة تتعلق بالتقاریر والوثائق هو عدم توافر معظم               .   بالشفافية الخطوط التوجيهية للهيئة  العمل الواردة في    

 فوق األرضية والجزء المحروق بالفعل من الكتلة         مثل نسبة مساحة السافانا المحروقة وآثافة الكتلة الحيویة         (بيانات األنشطة   

آما ال توجد أي طرق قياسية لتجميع المعلومات عن المساحة المحروقة وعن الجزء                     .  أو صعوبة تجميعها ميدانيا     )  الحيویة

 .المحروق بالفعل من الكتلة الحيویة، مما یسفر عن عدم اتساق بيانات األنشطة

 مراقبة جودة الحصر/ ضمان٣

ء من قبل، توجد درجات آبيرة من عدم التيقن في بيانات األنشطة لحساب مقدار الكتلة الحيویة المحروقة في مناطق                          آما جا 

وال تتوافر إال بيانات محدودة عن االتجاهات الموسمية لمساحات السافانا المحروقة وآثافات الكتلة الحيویة وأجزاء                    .  السافانا

ویمكن تحسين رصد مواقع حرائق السافانا النشطة ووضع خرائط للمساحات                         .  الكتلة الحيویة المحروقة فوق األرض           

وإضافة إلى ذلك، یتعين     .  المحروقة في آل بلد باستخدام التصویر باألقمار الصناعية من مختلف الوآاالت الوطنية والدولية                 

لحيویة وآفاءة االحتراق لكفالة      تطویر طرق قياسية لقياس آثافة الكتلة الحيویة فوق األرض والجزء المحروق من الكتلة ا                       

 . جودة واتساق البيانات



الزراعة          ٤الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                     ١٠٧-٤ 

  ٢-٤ التذیيل 

 انبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز الناتجة 

 : عن إحراق المخلفات الزراعية

 األساس الذي تستند إليه التطورات المنهجية في المستقبل
 

ا من مصادر ثاني أآسيد الكربون بسبب امتصاص              على الرغم من أن إحراق المخلفات الزراعية ال یعتبر مصدرا صافي                   

الكربون المنطلق إلى الغالف الجوي من جدید أثناء موسم النمو التالي فإن هذا اإلحراق یعد مصدرا لالنبعاثات الصافية لكثير                    

ومن المهم مالحظة   .  من الغازات النزرة، بما فيها غازات الميثان وثاني أآسيد الكربون وأآسيد النيتروز وأآاسيد النيتروجين               

ویتم تناول   .  أن بعض المخلفات الزراعية یتم إزالتها من الحقول وتحرق آمصدر للطاقة، وبخاصة في البلدان النامية                                   

الخطوط التوجيهية  االنبعاثات األخرى غير ثاني أآسيد الكربون الناتجة عن هذا النوع من اإلحراق في إطار قطاع الطاقة في                   
ویقتصر الترآيز في   .  راق مخلفات المحاصيل توزیعا سليما على هذین المكونين لتفادي ازدواجية العد          ویجب توزیع إح  .  للهيئة

 .األقسام التالية على االنبعاثات المباشرة للميثان وأآسيد النيتروز

  المسائل المنهجية١

  اختيار الطریقة١-١

وینبغي .  ت غاز الميثان وأآسيد النيتروز في آل بلد              یتوقف اختيار الطریقة على توافر بيانات األنشطة ومعامالت انبعاثا                

وإذا لم یكن لدى بلد      .  استخدام بيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث الخاصة بالبلد لغاز الميثان وأآسيد النيتروز حيثما وجدت                

 . وط التوجيهية للهيئةالخطما بيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث الخاصة به فيمكن استخدام القيم االفتراضية الواردة في 

وتقترن أعلى مستویات عدم التيقن في تقدیر قوائم حصر انبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز الناتجة عن إحراق المخلفات                     

ویجب أن تستند نسبة المخلفات المحروقة في الموقع إلى حساب             .  الزراعية بمقدار المخلفات الزراعية المحروقة في الحقول        

وإلدخال تحسينات آبيرة على تقدیرات انبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز، تشجع وآاالت                 .   آتلة المخلفات   آامل لتوازن 

الجزء المحروق من المخلفات في الحقول؛      ’  ١’:   التي تعبر عما یلي    ةحصر الغازات على تقدیر الممارسات المحلية واإلقليمي       

الجزء الذي تستهلكه الحيوانات في       ’  ٣’؛  )المقترن بالمعالجة (ن آخر    الجزء المنقول خارج الحقول والمحروق في مكا          ’  ٢’

). مثل الوقود الحيوي وعلف الحيوانات المستأنسة ومواد البناء وما إلى ذلك           (الجزء المستخدم في قطاعات أخرى      ’  ٤’الحقل؛  

 في المائة في البلدان     ٢٥المتقدمة و  في المائة من مجموع المخلفات الزراعية یحرق في الحقول في البلدان              ١٠ویقدر حاليا أن    

 في المائة تمثل نسبة أآثر مالئمة للبلدان               ١٠ إلى أن       الممارسة السليمة  وتشير   .  وقد تكون هذه األرقام مبالغ فيها          .  النامية

 . النامية

  اختيار معامالت االنبعاث٢-١

 الخطوط التوجيهية للهيئة   من دليل العمل في      ١٦-٤تعتبر معامالت انبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز الواردة في الجدول           



 ٤                  الفصل   الزراعة

 

 

 ١٠٨-٣                                      حتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات اال

آما ال تتوافر بيانات آافية لتحدیث هذه العوامل حيث لم تجر في السنوات الخمس الماضية إال بضع                                .  معقولة بشكل عام   

النبعاث ومع ذلك، یرجح أن معامالت ا      .  تجارب ميدانية لقياس االنبعاثات الناتجة عن إحراق المخلفات الزراعية في الحقول              

تعتمد على الظروف الجویة أثناء فترات اإلحراق حيث یتناقص معامل انبعاث غاز الميثان الناتج عن إحراق السافانا من                               

وإذا آانت وآالة حصر الغازات تقوم بإجراء تجارب لقياس معامالت انبعاثات غاز الميثان               .  مطلع موسم الجفاف إلى أواخره    

اق المخلفات الزراعية فينبغي تنفيذ هذه التجارب في موسم الجفاف وموسم المطر عندما                     وأآسيد النيتروز الناتجة عن إحر       

 .تحرق مخلفات المحاصيل

  اختيار بيانات األنشطة٣-١

 یمكن الحصول على بيانات األنشطة المتعلقة بإنتاج المحاصيل من البيانات المتوافرة في البلد أو من الكتاب السنوي لإلنتاج                       

وال یتوافر إال قليل من         .  وتعتبر هذه البيانات اإلحصائية دقيقة في حدود المعقول              .  مة األغذیة والزراعة    الصادر عن منظ    

البيانات لتحدیث نسبة المخلفات إلى المحاصيل وأجزاء المادة الجافة وأجزاء الكربون ونسب النيتروجين إلى الكربون في                           

زات بتجميع بيانات األنشطة التي تحتاجها فسوف یلزم تجميع                 وعندما تقوم وآالة حصر الغا        .  مختلف مخلفات المحاصيل    

وتؤثر الظروف الجویة   .  بيانات شهریة عن حالة الجو وبيانات عن المقدار المحروق من مخلفات آل محصول بعد الحصاد                    

 .ومعامالت انبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز)  في هذا الفصل١-٤انظر التذیيل (على آفاءة االحتراق 

  االستيفاء٤-١

تشمل الطریقة الحالية آل العوامل الالزمة لتقدیر انبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز الناتجة عن إحراق المخلفات                                      

مثل   (الخطوط التوجيهية للهيئة    من دليل العمل في        ١٥-٤وهناك العدید من المحاصيل التي لم تدرج في الجدول               .  الزراعية

 في قصب السكر    ٠٫١٦ونسبة المخلفات إلى المحصول تساوي      ).  جذریة من قبيل المنيهوت واليام    قصب السكر والمحاصيل ال   

. ومن المهم مراعاة حساب آامل عمليات التخلص من المخلفات الزراعية في توازن الكتلة                    .   في المحاصيل الجذریة     ٠٫٤و

سيد النيتروز نتيجة التحلل الميكروبي واستهالك      والمخلفات التي ال تحرق في الحقل تصبح مصدرا النبعاثات غاز الميثان وأآ           

وسوف یتعين إدخال هذه المصادر في حساب انبعاثات غاز الميثان وأآسيد                   .  الطاقة لألغراض المنزلية والنفایات المنزلية       

 .النيتروز الناتجة عن األنشطة األخرى

  وضع متسلسلة زمنية متسقة٥-١

ات غاز الميثان وأآسيد النيتروز الناتجة عن إحراق المخلفات الزراعية بسبب الدقة                 هناك احتماالت قویة لتحدید اتجاه انبعاث       

ونقطة الضعف التي تنطوي عليها عملية الحساب          .  المعقولة التي تميز عملية تجميع اإلحصاءات المتعلقة باإلنتاج الزراعي            

ر أن تجمع بيانات األنشطة عن التخلص من          ویتعين على آل وآالة حص     .  تتعلق بتقدیر نسبة المخلفات المحروقة في الحقول        

 . مخلفات آل محصول، وبخاصة نسبة المخلفات المحروقة في الموقع بعد الحصاد

  تقييم عدم التيقن٦-١

تتسم بيانات إنتاج المحاصيل، بما فيها المحاصيل للبيع وزراعة الكفاف، بدرجة معقولة من الدقة على الرغم من صعوبة                               

یبلغ مقدار عدم التيقن في معامالت انبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز الناتجة عن إحراق المخلفات                      و.  تحدید عدم التيقن   

ویحتمل أن جزء   .  على أن معامالت االنبعاث في موسم المطر غير معروفة        .   في المائة  ٢٠+الزراعية في موسم الجفاف نحو      

یقترن به أآبر قدر من عدم التيقن في تقدیر مقدار غاز الميثان                   المخلفات الزراعية المحروقة في الحقول هو المتغير الذي              
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ویتعين تجميع بيانات إحصائية لمراعاة استخدام المخلفات الزراعية        .  وأآسيد النيتروز المنبعث من إحراق المخلفات الزراعية      

 .بعد الحصاد

  التقاریر والوثائق٢

وبة إلعداد تقدیرات حصر االنبعاثات الوطنية آما هو مبين في                  توثيق وأرشفة آل المعلومات المطل         الممارسة السليمة من  

ویمكن ."  ضمان ومراقبة الجودة    "من الفصل الثامن المعنون         "  الوثائق الداخلية واألرشيف    " تحت عنوان       ١-١٠-٨القسم   

ویتعين اإلبالغ  .  الحصول بسهولة على  بيانات اإلنتاج الزراعي من الكتاب السنوي لمنظمة األغذیة والزراعة عن اإلنتاج                       

ویلزم قياس مقدار المادة    .  عن الظروف الجویة ومقدار آل محصول یتم إحراقه في الحقل أثناء موسم الجفاف وموسم المطر                  

ومن المهم أیضا إجراء      .  الجافة ومقدار الكربون ونسبة النيتروجين إلى الكربون في مخلفات آل محصول واإلبالغ عنها                       

 . انبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز في موسمي الجفاف والمطرتجارب ميدانية لقياس معامالت

 مراقبة جودة الحصر/  ضمان٣

 تتفاوت جودة تقدیرات انبعاثات غاز الميثان وأآسيد النيتروز الناتجة عن إحراق المخلفات الزراعية تفاوتا آبيرا من بلد إلى                      

وتعتبر جودة بيانات     .  قة بنسبة المخلفات المحروقة في الحقول          آخر ویتوقف ذلك بدرجة آبيرة على جودة البيانات المتعل                 

األنشطة ومعامالت االنبعاث األخرى معقولة ویمكن تحسينها عن طریق جمع البيانات المتعلقة بمقدار المخلفات المحروقة                        

 .ة السلعویمكن التحقق من بيانات إنتاج المحاصيل باستخدام إحصاءات تجار. أثناء موسم الجفاف وموسم المطر
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 ٣-٤التذیيل 

القياس واإلبالغ : انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن إنتاج األرز

 مراقبة جودة البيانات الميدانية/وضمان

ية      ینبغي استعمال قطعة أرض ضابطة موحدة مزروعة باألرز تضم على األقل ثالثة حقول متماثلة          : إجراء القياسات الميدان

بعاث         امالت االن ى مع دان محددة    للحصول عل ناطق وبل ياریة الخاصة بم وتغمر الحقول بالمياه قبل زرع الشتالت بوقت . المع

ى نضجها را  . قصير وحت هدت مؤخ د ش ریبية ق ول التج ون الحق رة(وینبغي أال تك نوات األخي دى الخمس س ى م أي ) أي عل

ي المناطق التي تمارس فيها زراعة   وف. إضافات عضویة أخرى إلى التربة بخالف الجذور المعالجة وربما الحشفات القصيرة           

زراعة              تعلقة بكل مواسم ال يانات الم ية، ینبغي جمع الب الممارسات وللحصول على إرشادات بشأن . األرز المزدوجة أو الثالث
ليمة  ١٩٩٤( في القياسات الموحدة لنظم األرز البيئية المرویة یمكن الرجوع إلى المشروع العالمي لكيمياء الغالف الجوي      الس

ياس من خالل طبيعة أجهزة القياس وعدد مرات القياس              . ) رن بالق يقن المقت دار عدم الت تحدد مق ویتوقع أن یبلغ مقدار عدم . وی

 . في المائة على األقل٢٠التيقن المقترن بالقياسات النمطية 

دد ال ر وع رة وتوات ع المختب دد المواق بعا لع ثان ت از المي بعاثات غ رات ان ة وضبط تقدی زاید دق ى وتت ع عل ي آل موق قياسات ف

 .السواء

يانات أخرى، مثل موقع ومدى المساحة التي یمثلها القياس والبيانات المتعلقة بالتربة والمعلومات عن المناخ                 يع ب . وینبغي تجم

ى البيانات الزراعية، مثل غلة األرز والبيانات المتعلقة بإنتاج المحاصيل األخرى، ألن هذه البيانا        ية عل ق أهم ا تعل ت یمكن آم

ا إن آانت القياسات تمثل الظروف الزراعية االعتيادیة             تحدید م وبشكل عام فإن مختلف نماذج التنبؤ التي نشرت        . استخدامها ل

غ وآخرون،       (مؤخرا    ثل هوان  تقدیم أآبر الممارسة السليمةومن . قد تساعد في اإلبالغ عن قيم انبعاثات غاز الميثان        ) ١٩٩٨م

 .اصة بالبلدان أو المناطققدر ممكن من التفاصيل الخ

’یتألف الحد األدنى لمجموعة البيانات التي ینبغي أن تصاحب قياســـات التدفق لكل من         : تقدیم تقاریر عن القياسات الميدانية    

 :مراقبة الجودة،  مما یلي/ضمان’ ٣’التحقق من استخدام النماذج و ’ ٢’تحدید معامل القياس؛ ’ ١

ي • ا ف رافية، بم يانات الجغ اع ووصف  الب ر العرض ومتوسط االرتف ع وخطوط الطول ودوائ ة الموق د أو مقاطع ها بل

 .موجز للموقع

زراعية        • يانات األحداث ال ثل وقت إضافة المدخالت العضویة، وإدارة المياه، وإزالة األعشاب الضارة،      (سجل بب م

 ).نبات والتزهير وتاریخ الحصادمثل شتل ال(وطریقة إنشاء المحصول وتواریخ أحداث النبات المهمة ) وما إلى ذلك

 . سنتيمترات وقت إجراء آل عملية من عمليات قياس التدفق٥درجة حرارة الهواء والتربة على عمق  •

 .وتوقيت وطریقة االستخدام) بما في ذلك اإلضافات الكيمائية(أنواع األسمدة ومعدالت استخدامها  •

ى مستوى المجموعا              • ل عل ى األق ربة المصنفة عل واع الت ت الفرعية وفقا لتصنيف التربة المعد من وزارة الزراعة         أن

زراعة ومنظمة اليونسكو                   ة وال نظمة األغذی ين م ربة المشترك ب ریكية أو تصنيف الت وینبغي قياس الخصائص   . األم

 . العامة للتربة، بما في ذلك ترآيبها

 ).الجفاف/عدد أیام الغمر واألحداث المتعلقة بالصرف(إدارة المياه  •
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 ).ینبغي توثيق نوع ومقدار اإلضافة(ضافات العضویة على االنبعاثات أثر اإل •

 ).اسم المحصول ومدته وارتفاعه والنوع التقليدي أو الحدیث والخصائص المحددة(نوع األرز المستخدم  •

نمو                • راحل ال بات وتفضل في مختلف م الم الن تلة الحيویة فوق األرض              (مع ثل مؤشر مساحة األوراق والك القش (م

 ).والغلة ومؤشر الحصاد) فاتوالحش

ية     /ضمان  راقبة جودة القياسات الميدان يون في البلد عادة بتحدید إجراءات ضمان  : م وم العلم مراقبة الجودة على المستوى /یق

بلد  توى ال ى مس بعاث عل امالت االن ي لحساب مع عة  . الميدان يانات الموس وعات الب ين مجم يما ب رة ف ة والمعای ة المقارن ولكفال

بعاث الخاصة بالبلد فإن هناك بعض اإلجراءات المحددة دوليا للحصول على        المستخدم  امالت االن معامالت "ة في حساب مع

بعاث القياسية    رامج الرصد               " االن م في آل ب ي ینبغي أن تعم ؛ )١٩٩٤(انظر المشروع العالمي لكيميــــاء الغالف الجوي       (الت

 )):١٩٩٩(ساس 

 ’١’ .ن مرتين على األقل طيلة موسم الغمرینبغي تسجيل قياسات تدفق غاز الميثا

، ینبغي تجميع   ) محاصيل األرز في سنتين    ٥أو  (في المناطق التي تمارس فيها زراعة األرز المزدوجة         

 .البيانات المتعلقة بكل مواسم الزراعة

’٢’ 

رة من غاز الميثان المحتبس                               دفقات آبي ال ت ى إغف ؤدي إل د ی تدفق ق ة من غرف ال نات یدوی في أخذ عي

ند الصرف      ربة ع ذه الحاالت ینبغي إجراء تصحيح         . الت وإذا لم تتوافر أي بيانات محددة فيمكن    . وفي ه

 . في المائة٢٠ و١٠استخدام نسبة زیادة تقدیریة في االنبعاثات الموسمية تتراوح بين 

’٣’ 

 ’٤’ . ینبغي بحث أهمية االنبعاثات المنطلقة قبل الزراعة وتقدیرها أو قياسها عند االقتضاء
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