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 مقدمة 3-1
 المتعددة، ضرورية من أجل تقدير مخزون  ، والتي تمثل فئات استخدام األراضيالمعاينةالتصنيف وبيانات المساحة و   ب فيما يتصل تعتبر المعلومات،   

ويقدم  .الكربون وعمليات انبعاث وإزالة غازات االحتباس الحراري الناجمة عن األنشطة في قطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى
ى   هذا الفصل توجيهات حول استخدام األنواع المختلفة من البيانات لتمثيل فئات األراضي وعمليات التح      ا عل ويل بين هذه الفئات بما ُيمكن من تطبيقه

  .نحو مالئم ومتسق ما أمكن في حسابات الحصر

شعار      ، وهناك العديد من الطرق التي تستخدمها البلدان للحصول على المعلومات          ة االست ة وأنظم ات المسح الدوري تشمل اإلحصاءات السنوية وعملي
ة من المعلومات     وتتيح آل طريقة من طرق جمع البيانات .عن بعد واع مختلف ل الخرائط والجداول   ( هذه إمكانية الحصول على أن رات   )مث ى فت ، عل

  .التوجيهات المقدمة تشمل استخدام المقتربات الثالثة العامةمع العلم بأن  .إبالغ مختلفة، وبخصائص مختلفة

ين   المساحة اإلجمالية لكل فئة مفردة من فئات استخدام األراضي        1يحدد المقترب    داخل البلد، لكنه ال يقدم معلومات مفصلة حول طبيعة التحويالت ب
وافرة    3ويعمل المقترب  . أساليب تعقب عمليات التحويل بين فئات استخدام األراضي2ويقدم المقترب  .أنواع االستخدام  على توسيع المعلومات المت

رب من       .راضي على أساس مكاني محدد من خالل إتاحة إمكانية تعقب تحويالت استخدامات األ2في المقترب  ر من مقت ويمكن للبلدان استخدام أآث
 . للمناطق المختلفة بمرور الوقتهذه المقتربات معًا

داخل                           ات الت ة، من عملي ى أقصى درجة ممكن وتهدف التوجيهات المقدمة هنا إلى مساعدة البلدان في االستخدام األمثل للبيانات المتاحة وفي الحد، إل
ائمين                .في اإلبالغواإلسقاط  ل الق ا من قب ى اختالف أنواعه ات عل م للبيان ق باالستخدام المالئ ا يتعل ة فيم رارات المطلع اذ الق وتسمح التوجيهات باتخ

  :بياناتوبصفة عامة، يجب أن تكون آافة ال .بإعداد قوائم الحصر لغازات االحتباس الحراري، لكنها ال تعتبر توجيهية فيما يتعلق بكيفية جمع البيانات

آافية، أي قادرة على تمثيل فئات استخدام األراضي والتحويالت بين فئات استخدام األراضي على النحو المطلوب لتقدير التغيرات في مخزون  •
 الكربون وانبعاثات وعمليات إزالة غازات االحتباس الحراري؛

 الزمن، دون أن تتأثر سلبيًا بحاالت االنقطاع االصطناعية في متسقة، أي قادرة على تمثيل فئات استخدام األراضي على نحو متسق بمرور •
 بيانات المتسلسالت الزمنية؛

آاملة، بما يعني تضمينها لكافة األراضي داخل البلد، مع موازنة الزيادة في مساحات بعض األراضي بالتقلص في مساحات البعض اآلخر،  •
من أجل ) وعلى النحو الذي يمكن أن تدعمه البيانات( إذا دعت الحاجة لذلك ويحيومراعاة التصنيف الطبقي لألراضي على أساس فيزيائي 

 تقدير انبعاثات وعمليات إزالة غازات االحتباس الحراري واإلبالغ عنها؛

 • .شفافة، بما يعني قدرتها على أن تصف بوضوح مصادر البيانات والتعريفات والمنهجيات والفرضيات

  :اإلطار التاليويسير وصف استخدام األراضي وفق 

والتي يتم اإلبالغ عنها إما آأراض ) إحدى فئات استخدام األراضي الستة المحددة فيما يلي( فئة االستخدام العريضة -فئة استخدام األراضي  •
تمثل ( جديدة أو آأراض محولة إلى فئة استخدام) أي تظل في نفس االستخدام عبر المتسلسالت الزمنية للحصر(باقية في نفس فئة االستخدام 

  ).تغيرا في االستخدام

التي يتم تقديرها واإلبالغ عنها ) على سبيل المثال األراضي الرعوية في فئة األراضي الحرجية( يشار بها إلى الحاالت الخاصة –فئة فرعية  •
  .على نحو منفصل مع مراعاة عدم تكرار األراضي في الفئة العريضة

 من الحيوية للفئات العريضة والفرعية على أساس ممارسات استخدام األراضي والخصائص الفيزيائية التصنيف الطبقيويمكن عمل مزيد من  •
 ). للحصول على األمثلة1-3راجع الجدول (أجل إنشاء وحدات مكانية أآثر تجانسا لتقدير االنبعاثات على نحو أآثر دقة 

 فئات استخدام األراضي 3-2
ي نتع        ة عن استخدام                             تمثل فئات االستخدام الستة الت اس الحراري الناجم ة غازات االحتب دير انبعاث وإزال ي األساس لتق ا يل ا بالوصف فيم رض له

ويمكن اعتبار استخدامات األراضي فئات عالية المستوى لتمثيل آافة مناطق استخدام األراضي في حين    .وتحويل استخدام األراضي واإلبالغ عنها
وتعتبر الفئات الستة عريضة بما يكفي لتصنيف آافة  . ذات األهمية في تقدير االنبعاثات في حالة توافر البياناتتمثل الفئات الفرعية الحاالت الخاصة

دول                    ات، مصنفة بالفعل داخل بعض ال المناطق بمعظم البلدان والستيعاب االختالفات في أنظمة تصنيف االستخدام الوطنية، وقد تكون، أي هذه الفئ
 مناطق لتمثيل بيانات المقترباتعبر استخدام ) والفئات الفرعية(وتحدد الفئات  ).مثال وفقا للمناطق المناخية أو اإليكولوجيةعلى سبيل ال (طبقاتإلى 

  .استخدام األراضي الموصوفة في األقسام التالية
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لزم توخي الحذر في استنتاج نوع االستخدام من وي .وقد تشمل تعريفات فئات االستخدام نوع الغطاء األرضي أو نوع االستخدام القائم أو تجمع بينهما
د     .خصائص الغطاء األراضي والعكس صحيح ة، وق على سبيل المثال، في بعض البلدان، قد يقوم الرعي على مساحات آبيرة من األراضي الحرجي

االستخدام المختلف آبيرة على نحو يجعل من   وقد تكون هذه المساحات ذات  .يتم تجميع خشب الوقود من األشجار المتفرقة في فئة المروج الطبيعية
ويجب على البلدان أن تضمن عدم حساب األراضي في أآثر من فئة استخدام أو فئة فرعية  .األجدر بالبلدان معاملتها على نحو منفصل آفئات فرعية

  .لتفادي التكرار في حساب مساحات األراضي

 :وهذه الفئات تم اختيارها ألنها .يوللتيسير، يشار إلى الفئات بفئات استخدام األراض

 نشطة، آأساس لتقدير االنبعاث واإلزالة؛ •

 قابلة للتطبيق؛ •

 .آاملة، ُتمكن من تصنيف آافة األراضي الموجودة بإحدى البلدان دون تكرار •

ات المقب                         ستمدة من التعريف ي يمكن أن تكون م ات، والت ذه الفئ ا له ات الخاصة به دان استخدام التعريف او أو      ويمكن للبل ات الف ل تعريف ا، مث ة عالمي ول
دارة  .  وغيرها، أو ال تكون آذلك 1رامسار والتعريفات المقدمة هنا هي تعريفات عريضة فقط وغير توجيهية لفئات استخدام األراضي واألراضي الم

  . الزمنويجب على البلدان وصف وتطبيق التعريفات الخاصة باألراضي الوطنية على نحو متسق بمرور. وغير المدارة

واألراضي المدارة هي األرض التي  .ويجب على البلدان آذلك وصف الطرق والتعريفات المستخدمة لتحديد مناطق األراضي المدارة وغير المدارة
المستوى  األراضي على تصنيفاتويجب تحديد آافة تعريفات و .تخضع للتدخالت والممارسات البشرية ألداء وظائف إنتاجية وإيكولوجية واجتماعية

سبة لألراضي    .الوطني ووصفها على نحو واضح وتطبيقها بشكل متسق بمرور الوقت وليس ثمة حاجة لإلبالغ عن االنبعاثات وعمليات اإلزالة بالن
ا     بالنسبة للبلدان أن تعمل على التحديد الكمي والتعقب الزمني لمساحة األراضي غالممارسة السليمةورغم ذلك، فإنه من  .غير المدارة دارة بم ر الم ي

 .يمكن من الحفاظ على االتساق في حساب المساحة مع التغير في االستخدام

ات استخدام األراضي                                 ستخدمة لوصف فئ ات الم دًا من التعريف ل تحدي د تكون أق وطني ق ونظرا ألن دقة خرائط استخدام األراضي على المستوى ال
مل على حد أدنى للمساحة وليكن هكتار، في حين أن أدنى حجم لوحدة إعداد خرائط استخدام   مثال إذا آان تعريف الحرج المطبق بإحدى البلدان يشت   (

ة أخرى        ) غير محددة (، فقد تكون هناك مساحات صغيرة من األراضي         ) هكتارات 5األراضي يبلغ     .تنتمي إلحدى الفئات ويتم اإلبالغ عنها ضمن فئ
ة   اإلبالغ عن هذه المساحات الصغيرة تحت استباإلمكانو ى      .خدام األراضي الذي تم تحديده بالخرائط عندما تظل في نفس الفئ ا إل ة تحويله وفي حال

ا    العلى سبيل المثال، يتم تحديد مساحة صغيرة من األراضي الحرجية         (فئة استخدام أخرى     م تخطيطه ابقة ت محولة إلى استخدام آخر ضمن مساحة س
ل االستخدام       ،  )طة طلب إذن للقيام بالنشاط    على سبيل المثال، بواس   (وتحديد ذلك   ) آأراض زراعية  ة تحوي ا تحت فئ ففي هذه الحالة يجب اإلبالغ عنه

ساحة االستخدام األصلية      ) أي األراضي الحرجية المحولة إلى استخدام آخر محدد (المناسبة   ا من م ة (ويتم طرحه ى نحو     ) (الباقي ابقا عل المصنفة س
  ).غير صحيح

  :إلبالغ في حصر غازات االحتباس الحراري هيوفئات استخدام األراضي ألغراض ا

 األراضي الحرجية) 1(

اس                     ة في حصر غازات االحتب د األراضي الحرجي ستخدمة في تحدي ات الم ي تتفق مع العتب تشمل هذه الفئة آافة األرضي ذات النباتات الخشبية الت
ع في      .الحراري على المستوى الوطني اتي يق ات            وتشمل آذلك أنظمة ذات ترآيب نب يم العتب ى، ق د يصل في األصل إل الوقت الحالي تحت، لكن ق

 . المستخدمة في إحدى البلدان لتحديد فئة استخدام األراضي

 األراضي الزراعية) 2(

ست                  ات الم خدمة تشمل هذه الفئة األراضي الزراعية، بما في ذلك حقول األرز وأنظمة األحراج المزروعة حيث يقع ترآيب الغطاء النباتي تحت العتب
  .لتحديد األراضي الحرجية

 المروج الطبيعية) 3(

ر الخشبية       . زراعيةيتشمل هذه الفئة المزارع والمراعي التي ال تعتبر أراض ات األخرى غي وهي تضم آذلك األنظمة ذات النباتات الخشبية والنبات
ة األراضي الحر          ستخدمة في فئ ات الم يم العتب ع تحت ق ي تق ة مثل األعشاب واألغصان الت دءًا من          .جي ة ب ة المروج الطبيعي ذلك آاف ة آ شمل الفئ وت

  . وآذلك األنظمة الزراعية والمراعي الخشبية، بما يتوافق مع التعريفات الوطنيةالترفيهيةاألراضي البرية إلى المساحات 

 األراضي الرطبة) 4(

ي ال  ) على سبيل المثال أراضي الخث (ول العام أو أجزاء منه والمناطق المغمورة أو المشبعة بالمياه طالخث  تشمل هذه الفئة مناطق استخالص       والت
ات    .تقع ضمن فئات األراضي الحرجية أو األراضي الزراعية أو المروج الطبيعية أو أراضي االستيطان ى الخزان وتشتمل فئة األراضي الرطبة عل

  .آقسم فرعي مدار واألنهار والبحيرات الطبيعية آأقسام فرعية غير مدارة

                                                 
 معاهدة حكومية تقدم إطارا للعمل 1971وتعد االتفاقية والتي وقعت في إيران عام  .ةيرجى الرجوع إلى اتفاقية رامسار حول األراضي الرطب 1

 .الوطني والتعاون الدولي فيما يخص الحفاظ على واالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة ومواردها
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 أراضي االستيطان) 5(

ة    درج تحت أي فئ ويجب   .تشمل هذه الفئة آافة األراضي المطورة، بما في ذلك البنية التحتية للنقل والمستوطنات البشرية من أي حجم، ما لم تكن تن
 .أن يتوافق ذلك مع التعريفات الوطنية

) 6( األراضي األخرى

سة األخرى     تشمل هذه الفئة التربة العارية والمناطق الصخرية و ات الخم سمح    .الثلجية وآافة المناطق األخرى التي ال تقع ضمن أي من الفئ وهي ت
ات          وم           .إلجمالي مساحات األراضي المحددة بمطابقة المساحة الوطنية، متى توافرت البيان دان أن تق ه من األجدر بالبل ات، فإن وافر البيان ة ت وفي حال

على سبيل المثال، إلى أراض حرجية غير مدارة ومروج طبيعية غير مدارة (تخدام المذآورة أعاله بتصنيف األراضي غير المدارة حسب فئات االس
ة من                                ).وأراض رطبة غير مدارة    واع معين ل استخدام األراضي من أن ات تحوي ى تعقب عملي درة عل ادة الق شفافية وزي ى تحسين ال ك عل ويعمل ذل

 .ذآراألراضي غير المدارة إلى الفئات العريضة سالفة ال

 عمليات تحويل استخدام األراضي
ة                                  األخص في حال ات، وب ع البيان رات تجمي ين فت ع ب ي تق ات االستخدام والت ين فئ ل ب يتطلب التطبيق الكامل للخطوط التوجيهية تقدير عمليات التحوي

ي عرض الستخدامات األراضي       .ارتباط تقديرات مختلفة لمخزون الكربون ومعامالت انبعاث وإزالة مختلفة باألراضي قبل وبعد التحويل ا يل وفيم
  :وتحويالتها

 FF  =   األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجية
(FF) 

LF  =  األراضي المحولة إلى أراض حرجية 

LG  =  األراضي المحولة إلى مروج طبيعية  GG  =  المروج الطبيعية التي تظل مروج طبيعية 

LC  =  األراضي المحولة إلى أراض زراعية  CC  =  راضي زراعيةاألراضي الزراعية التي تظل أ 

LW  =  األراضي المحولة إلى أراض رطبة  WW  =  األراضي الرطبة التي تظل أراضي رطبة 

LS  =  األراضي المحولة إلى أراض استيطان  SS  =  أراضي االستيطان التي تظل أراضي استيطان 

LO  =  األراضي المحولة إلى أراض أخرى  OO  =  ضي أخرىاألراضي األخرى التي تظل أرا 

 
دة               ة جدي ى فئ ا ل (وفي حالة توافر بيانات مفصلة حول أصل األراضي المحولة إل اطق استخدام األراضي       وفق ل من د لتمثي اح للبل رب المت ، يمكن  )لمقت

ى أرا       .للبلدان تحديد تحويل استخدام األراضي   ة إل سيم األراضي المحول ثًال، يمكن تق ة  فم ى أراض     ) LC(ض زراعي ة إل ة محول ى أراض حرجي إل
ة، إال أن االختالف في           .(GC) ومروج طبيعية محولة إلى أراض زراعية (FC)زراعية  ة األراضي الزراعي ى فئ ساحتين إل ا الم ؤول آلت وبينما ت

ا أمكن   ات االستخدام،        و .انبعاث وإزالة غازات االحتباس الحراري نتيجة أصلهما يجب تمثيله واإلبالغ عنه حيثم ذه التحويالت في فئ ق ه د تطبي عن
ة االستخدام        .لمنع تكرار الحساب) االستخدام النهائي(يجب على البلدان تصنيف األراضي تحت فئة استخدام واحدة  الغ هي فئ ة اإلب إن فئ وبالتالي ف

  .النهائية، وليس الفئة األصل قبل التحويل

تخدام األراضي داخ  صنيف اس ان نظام ت ات من  وإذا آ ع الفئ ق م د ال يتواف ى ) 1(ل البل ع أو تجزيء أعاله، ف ) 6(إل تخدام يجب تجمي صنيفات اس ت
د   .ويجب على البلدان اإلبالغ عن اإلجراء المستخدم في عملية إعادة التخصيص .األراضي بما يعمل على تمثيل الفئات المقدمة هنا عالوة على تحدي

ستخد    ات الم ة الفئ ذلك أي    التعريفات الوطنية لكاف ارامترات    ةمة في الحصر وآ ات أو ب يم عتب ا    ق ات قامت عليه ة     .التعريف ة الوطني وإذا آانت األنظم
 .أعاله) 6(إلى ) 1(لتصنيف استخدام األراضي يتم وضعها للمرة األولى، فيجب العمل على أن تكون متوافقة مع الفئات من 

ا   (تفصيًال  ويمكن تقسيم فئات استخدام األراضي أعاله على نحو أآثر           سم   في   آم وع             ) 2-3-3الق ة، ون ة، والترب ة أو اإليكولوجي ة المناخي ا للمنطق وفق
اس الحراري                     ة غازات االحتب ون وانبعاث وإزال رات في مخزون الكرب يم التغي اطق مع طرق تقي ة المن النبات ونحو ذلك، آما هو مطلوب، لمطابق

ى    4 والفصول من      2 في الفصل    الموصوفة د    9 إل ذا المجل شتمل الملحق     . به اخ      5-أ3وي ة والمن ى مخططات افتراضية لتصنيف الترب ويلخص  .  عل
ة بالمستوى             1-3الجدول   دير االنبعاث واإلزال ة التصنيف الطبقي المحددة حسب استخدام         .1 أمثلة للتصنيف الطبقي المستخدم في تق اين أنظم وتتب

د  موضع الحق به  باألرضي وأحواض الكربون وتستخدم في طرق التقدير         سم      .ذا المجل شتمل الق ة       3.3.2وي ى التوجيهات الالزم ذا الفصل عل  من ه
 .بخصوص التصنيف الطبقي لمناطق االستخدام بما يطابق االحتياجات المتعلقة بالبيانات ألغراض تقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى : 4المجلد 

 1-3 الجدول
 االنبعاثات بتقدير يةالمعن 1 المستوى لطرق الداعمة البيانات مع الطبقي للترتيب أمثلة

 الطبقات المعامل
 المناخ

 )5-أ3راجع الملحق (

 الشمالية
 معتدلة بادرة جافة

 معتدلة باردة مطيرة
 معتدلة دافئة جافة
 معتدلة دافئة رطبة

 استوائية جافة
 استوائية رطبة
 استوائية مطيرة

 التربة

 )5-أ3راجع الملحق (

 طينية عالية النشاط
 طينية منخفضة النشاط

 رملية
 حمضية
 برآانية

 أرض رطبة
 عضوية

 )المنطقة اإليكولوجية(الكتلة الحيوية 

 4، بالفصل 1-4راجع الشكل (
 )المخصص لألرضي الحرجية

 غابات استوائية مطيرة
 غابات استوائية نفضية رطبة

 غابات استوائية جافة 
 أراضي شجيرية استوائية

 صحارى استوائية
 أنظمة جبلية استوائية

 ه استوائية رطبةغابات شب
 غابات أوقيانوسية معتدلة

 غابات قارية معتدلة
 سهوب معتدلة

 صحارى معتدلة
 أنظمة جبلية معتدلة

 غابات مخروطية شمالية
 غابات التندرا الشمالية
 أنظمة جبلية شمالية

 غابات قطبية

يمكن تطبيق أآثر (ممارسات اإلدارة 
 )من واحد ألي منطقة أراضي

 بال فالحة/نخفضةفالحة م/فالحة مكثفة
 فالحة طويلة المدى

 محاصيل شجرية دائمة
 إضافة الجير

 متوسطة المدخالت/منخفضة/أنظمة زراعية مرتفعة
 مروج طبيعية محسنة

 مروج طبيعية غير محسنة

 

 تمثيل مناطق استخدام األراضي 3-3
سابق   يصف هذا القسم ثالثة مقتربات يمكن استخدامها لتمثيل مناطق استخدام األراضي من سم ال ي      . خالل الفئات المحددة في الق ا يل ة فيم وهي مقدم

ه ال         1يحدد المقترب  .وفقا للمحتوى األآبر من المعلومات د، لكن ات استخدام األراضي داخل البل ة من فئ  التغير اإلجمالي في المساحة لكل فئة فردي
 أساليب تعقب عمليات تحويل االستخدام بين فئات 2يقدم المقترب و .خداميقدم معلومات مفصلة حول طبيعة ومساحة عمليات التحويل بين فئات االست

اً (األراضي  رب    ).لكنه غير محدد مكاني رب       3ويعمل المقت وافرة في المقت ى توسيع المعلومات المت ة تعقب تحويالت       2 عل  من خالل إتاحة إمكاني
 .استخدام األراضي على أساس محدد مكانيًا

 في صورة طبقات هرمية وال تتضمن أي زيادة أو تدني في الدقة لكنها تعكس طرق وخصائص جمع البيانات و، بالتالي، المقتربات غير مقدمة هذه  و
سه       .الطرق المناسبة الستخدام البيانات المقترب نف أثر ب ا تت رب مثلم ق المقت بعض، ويمكن       .وتتأثر الدقة بجودة تطبي ات بعضها ال وال ُتقصي المقترب

ا ن يعكس أي مزيج مناستخدامها معا على أ ة         ه ات والظروف الوطني دير االنبعاث ة بتق دان االحتياجات المتعلق ستخدمه أحد البل ق أحد     . ي ويمكن تطبي
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ى  4ول من   والفص 2ويجب أن تعكس آافة البيانات االتجاهات السابقة في منطقة االستخدام، آما هو مطلوب لطرق الحصر المبينة في الفصل          9 إل
وازن   وُي .بهذا المجلد ة ت بنى وقت بدء البيانات التاريخية المطلوبة على الفترة الالزمة لوصول مخزون آربون التربة والمادة العضوية الميتة إلى حال

بيل ا               20الفترة االفتراضية الموصى بها     (في أعقاب تحويل االستخدام      ى س ك، عل د عن ذل ا يمكن أن تزي ر أنه ة      عاما، غي ة المعتدل ال في األنظم لمث
شمالية  ى                 ).وال ة إل ة استخدام محول ى فئ ل األراضي المضافة إل وازن، يجب نق ى الت رة الوصول إل د انقضاء فت ة      "وبع ي تظل في فئ األراضي الت
ل االستخدام          ".استخدام  ة في تحوي سالت الزمني ات المتسل إن بيان الي ف ذلك  تعمل وبالت ى   آ سنوي لل   عل ال ال د االنتق ة    تحدي ساحة من فئ األراضي  "م
  ".ستخداماالاألرضي التي تظل في فئة "إلى " المحولة

 المتسلسالت الزمنية

ام الحصر            مساحةيتطلب الحصر بيانات عن      ين في ع ين زمنيت رب    . استخدام األراضي على األقل عند نقطت سبة للمقت وطني     (1وبالن ر ال يحدد التغي
دان    .، فإن االستخدام السابق قد يظل غير معروف) التحويل بين الفئاتالصافي في مساحة آل فئة استخدام، لكن ليس   ى البل وفي هذه الحالة، يجب عل

سم   (إما استنتاج االستخدام السابق   ي  3.3.2.2راجع الق ا يل ل           )  فيم ل تحوي ة استخدام األراضي طوال الوقت قب راض أن األرض ظلت في فئ أو افت
ات        وقد يؤدي هذه االفتراض إلى  .االستخدام سم بمحتوي ي تت ى استخدامات األراضي الت ل إل التقدير المنخفض لعمليات اإلزالة في حالة سيادة التحوي

  .مرتفعة من الكربون، أو يؤدي إلى التقدير المنخفض لالنبعاثات في الحالة العكسية

ة استخدام األرض        هاماً عد االتساق بين المتسلسالت الزمنية مطلباً     وُي ات فئ اتج عن          في إعداد بيان ر الن تم تضمين األث ى ال ي ل االستخدام حت ي وتحوي
دارة         .التغير في الطريقة آتحويل فعلي في االستخدام ر الم دارة وغي دير مساحات األراضي الم د وتق  .ويجب توخي الحذر لضمان االتساق في تحدي

ون     (ت األراضي المدارة وتقدم األقسام التالية مزيد من التفاصيل حول آيفية التعامل مع التغيرات في مساحا      ة في مخزون الكرب رات المترتب ) والتغي
  .عند استخدام طرق حساب التغير في المخزون لتقدير االنبعاثات

 االستخدام المتسق للمساحة في تقديرات مخزون الكربون

 .مع تحول أراض غير مدارة إلى أرض مدارةرجح خالل المتسلسالت الزمنية لعملية حصر وطنية، أن تزداد المساحة اإلجمالية لألراضي المدارة ُي
ات         (وفي هذه الحالة، حيث يتم استخدام مساحة األراضي في تقدير مخزون الكربون              دير االنبعاث رق في المخزون لتق ة الف د استخدام طريق ، من  )عن

دارة إل      (مع إدخال أرض جديدة إلى الحصر     الخاطئ  الممكن أن يتم التعامل      ر م ر من أراض غي ر التغي دارة عب ى  ) ى أراض م ادة في    عل اره زي اعتب
ساحة      قد ُيف .مخزون الكربون ادة نتيجة م ر من زي ستنتج ذلك على نحو خاطئ بأنه إزالة من الغالف الجوي، في حين أنه في الواقع ال يعدو آونه أآث

ون    .استخدام األراضي الموسعة خالل المتسلسالت الزمنية للحصر ى  المترتب ولفصل زيادات مخزون الكرب رات      ة عل ساحة عن التغي ر في الم التغي
دارة             الي لألراضي الم ساحة اإلجم الفعلية، يلزم إعادة حساب تقديرات مخزون الكربون لمساحة المتسلسالت الزمنية الكاملة للحصر متى تغيرت الم

  .في عملية حصر سنوية

رتبط    (لألراضي  مساحة  قصى  ويجب استخدام أ   ون الم د أي نقطة      ) ومخزون الكرب ات              عن ات وعملي دير االنبعاث ة آأساس لتق سالت الزمني في المتسل
وبالتالي يكون مقدار التغير في  (ويمكن افتراض أن مخزونات الكربون باألراضي غير المدارة تظل ثابتة  .اإلزالة عبر المتسلسالت الزمنية للحصر   

وبالتالي فإن عملية إعادة الحساب تعمل على تغيير التقدير المبدئي  .حتى العام الذي يتم فيه تصنيف األرضي آأراض مدارة) المخزون يساوي صفرًا
سالت                               ر المتسل ون عب ر في مخزون الكرب دير التغي ى تق ؤثر عل ن ت ا ل لمخزون الكربون في العام الذي دخلت فيه األراضي ضمن الحصر، غير أنه

  .الزمنية للحصر حتى تصبح األراضي المعنية مدارة

 توافر البيانات

دم     3-أ3ويقدم الملحق  .كثير من البلدان، جمع بيانات جديدةب،  هذه تطبيق توجيهات الحصرقد يتطلب ا يق ة، بينم اليب المعاين  توجيهات عامة حول أس
ة وفي حالة عدم توافر البيانات الالزمة لتطبيق هذه الخطوط التوجيهي   ).3المقترب ( توجيهات حول مجموعات البيانات المحددة مكانيا 4-أ3الملحق 

ة في الملحق        (بيانات فئات األراضي من مجموعات البيانات العالمية         والمعنية باستخدام األرضي على المستوى الوطني، يمكن اشتقاق        ة مقدم األمثل
لعمليات ويفضل أن تكون البيانات المستخدمة قادرة على إنتاج مدخالت  ).، غير أنها تعنى بالغطاء األرضي فقط، ولكن ليس استخدام األراضي1-أ3

 .حساب عدم التيقن

 : األرضي، يجب على القائمين بالحصرات البيانات المعنية باستخداماستخداموعند 

على سبيل  .آذلك مع فئات استخدام األراضي لتقليل الفجوات وحاالت التداخلتوفيقها توفيق التعريفات بين قواعد البيانات المستقلة الموجودة و •
 حالة تضمين المساحات الشجرية الموجودة بالمزارع في آل من مجموعات بيانات األراضي الحرجية واألراضي المثال، قد يحدث التداخل في

ولتوفيق البيانات، يجب حساب المساحة الشجرية مرة واحدة فقط ألغراض حصر غازات االحتباس الحراري، مع الوضع في  .الزراعية
ويمكن الحصول على المعلومات الخاصة بحاالت التداخل المحتملة  .على المستوى الوطنياالعتبار تعريف األراضي الحرجية الذي يتم تبنيه 

وال يعني توفيق التعريفات أن على الهيئات التخلي تمامًا عن تعريفات يمكن  .ألغراض التوفيق من الهيئات المسؤولة عن عمليات المسح
ويجب أن يشمل ذلك  .لمستخدمة بهدف تفادي عمليات اإلسقاط وتكرار الحسابضرورة إنشاء العالقة بين التعريفات ايعني استخدامها، إنما 

 .آافة مجموعات البيانات للحفاظ على اتساق المتسلسالت الزمنية

فعلى سبيل المثال، إذا آان أحد البلدان يرغب في تتبع فئة  .تعريف آافة األنشطة ذات الصلةعلى فئات األراضي المستخدمة قدرة ضمان  •
 .مدارة مثل األراضي الحرجية، فعندئذ يجب أن يميز نظام التصنيف األراضي الحرجية المدارة عن األراضي الحرجية غير المدارةاستخدام 

مستوى مناسب، ومستقاة عالوة على أ، تكون ذات  زمنيا، مالءمتهامنهجيا على نحو سليم، وتوثيقها طرق تحصيل البيانات، واعتمادية ضمان  •
  .من مصادر موثوقة
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى : 4المجلد 

على سبيل المثال، يجب على البلدان التحقق مما إذا آان تعريف األحراج قد تغير  .ضمان التطبيق المتسق لتعريفات الفئات بين الفترات الزمنية •
عادة وفي حالة تحديد التغيرات، ينبغي استخدام البيانات المصححة في إ .بمرور الوقت من حيث الغطاء التاجي لألشجار والبارمترات األخرى

ويمكن الحصول على البيانات المتعلقة بإعادة  .الحساب على نحو متسق بمرور المتسلسالت الزمنية واإلبالغ عن اإلجراءات التي تم اتخاذها
 . بالمجلد األول5الحساب من الفصل 

ستخدامها في تقدير التغيرات بمخزون إعداد تقديرات عدم التقين بالنسبة لمساحات استخدام األراضي وعمليات تحويل االستخدام التي سيتم ا •
 .الكربون وانبعاث وإزالة غازات االحتباس الحراري

ضمان اتساق مساحة األراضي على المستوى الوطني عبر المتسلسالت الزمنية للحصر، وإال فإن التغيرات في المخزون ستعكس زيادات أو  •
لية لألراضي التي تم االعتماد عليها في طريقة تقدير االنبعاثات بحساب التغير انخفاضات زائفة في الكربون نتيجة التغير في المساحة اإلجما

  .في المخزون

تقييم ما إذا آان مجموع األراضي في قواعد بيانات تصنيف األراضي يتسق مع المساحة اإلجمالية الوطنية، في ضوء مستوى عدم التيقن  •
لصافي لكافة التغيرات في مساحة األراضي بين فترتين زمنيتين يجب أن يكون صفرا في وإذا آانت التغطية آاملة، فإن المجموع ا .بالبيانات

وفي الحاالت التي ال تكون فيها التغطية آاملة، فإن الفرق بين المساحة المغطاة والمساحة الوطنية يجب أن يكون،  .إطار حاالت عدم التيقن
وفي حالة تغير  .وقت، ومرة أخرى في ضوء حاالت عدم التيقن المتوقعة في البياناتبصفة عامة، ثابتا أو يختلف اختالفا طفيفًا مع مرور ال

المجاميع، يجب على القائمين بالحصر تقصي وشرح وإجراء أية عدم تساوي ) في حالة التغطية الكاملة(فترة التوازن على نحو سريع، أو 
مالية حاالت عدم التيقن في عمليات المسح أو اإلحصاءات السنوية أو عمليات التحقق من المساحة اإلجتراعي أن نبغي وي .تصحيحات الزمة
يجب أن و .الحصول على المعلومات ذات الصلة بحاالت عدم التيقن من الهيئات المسؤولة عن عمليات المسحآما ينبغي  .الدورية ذات الصلة

 .ت المتاحة والمساحة الوطنية ضمن نطاق عدم التقين لتقدير المساحةتقع الفروق المتبقية بين إجمالي المساحات التي تم حسابها من خالل البيانا

د                      ر، ومنتجات الخشب المحصود، فق روجين، وإضافة الجي اح سوى   وبالنسبة لبعض األنشطة التي يتم اإلبالغ عنها، مثل إضافة مخصبات النت ال تت
ات        وفي حالة تطبيق طرق تقدير االنبعاثات وعم .البيانات الوطنية اإلجمالية ذه البيان م استخدام ه إن من المالئ وطني، ف ليات اإلزالة على المستوى ال

  .دون التقسيم حسب فئات استخدام
 

 المقتربات الثالثة 3-3-1

 استخدامات بين بالتحويل يتعلق فيما بيانات توجد ال اإلجمالية، األراضي استخدام مساحة :1 المقترب
 األراضي

ة    1يمثل المقترب    يم اإلجمالي ة محددة،                 الق ساحة استخدام األراضي داخل وحدة مكاني ا     ت لم يم     من خالل    تحدد غالب القطر واإلقل سياسية، آ الحدود ال
زمن       1ومن الخصائص األخرى لبيانات المقترب  .والبلدية ر ال ا عب ي يمكن تعقبه الي،   . أن التغيرات الصافية في مساحة األراضي هي فقط الت وبالت

ات استخدام                  فإن الموقع الفعلي أو نمط ا      ة في فئ رات الفعلي إن التغي ك ف ى ذل ة، وعالوة عل ًا في الوحدة المكاني ستخدامات األراضي ال يكون معروف
 . أن تكون قواعد البيانات قد ُأعدت ألغراض أخرى، على سبيل المثال إحصاءات األراضي الزراعية أو األحراججحوُير .األراضي ال يمكن تأآيدها

اب      .انات، على نحو متكرر، لتغطية آافة تصنيفات األراضي الوطنية وآذلك المناطق داخل أحد البلدانوُتجمَّع عدة قواعد بي إن غي ة ف ذه الحال وفي ه
ة استخدام                          ة لفئ ات مختلف ستخدم تعريف د ت شارآة ق ات الم قاط، نظرا ألن الهيئ ى االزدواج في الحساب أو اإلس نظام بيانات موحد ُيحتمل أن يؤدي إل

  .وفيما يلي نقدم مجموعة من القواعد التي تمكن من التعامل مع هذه اإلشكالية .ميع قواعد البيانات الخاصة بهامعينة عند تج

ه      ( ملخص بالبيانات الخاصة بمناطق االستخدام لبلد افتراضي          3-3 و 2-3يعرض الجدوالن    ة ب ساحة األراضي اإلجمالي غ م ار  140تبل ون هكت )  ملي
ات العريضة الستخدامات األ     2-3وقد تم إعداد الجدول  .ت الصلة على المستوى المحليباستخدام تصنيفات األراضي ذا ى مستوى الفئ  .راضي  عل

أجزاء                   3-3ويصور الجدول    ات الموضحة ب دير االنبعاث  المعلومات نفسها مع أمثلة على التصنيفات لتقدير تأثير األنشطة المختلفة باستخدام طرق تق
  .أخرى من هذا المجلد

ة أو                وُيبنى  ة الجزئي ين، سواء مع التغطي ين زمنيت د نقطت ساحة عن رق في الم ى الف ات عل ة من إحدى الفئ ة تحديد المساحة المحول ة    .الكامل وفي حال
ات               1استخدام المقترب    ين الفئ ل ب ات التحوي د لعملي ديم تحدي ة استخدام      "أي ( ال يمكن تق ي تظل في فئ ة     "و" األراضي الت ى فئ ة إل األراضي المحول

  ).2 مع المقترب ويمثل ذلك في هذه الحالة اندماجًا(ما لم تتوافر بيانات تكميلية " دام جديدةاستخ

ساحة استخدام األراضي            ات م ة ب   وقد يكون مصدر بيان ات المسح الدوري ات أو الخرائط أو اإلحصاءات    عملي صائية ل  (العين مالك  الدراسات االستق
د     . أال تكون محددة مكانيًا، غيرها أنها يحتمل)األراضي على سبيل المثال ة للبل ساحة اإلجمالي وقد يكون مجموع مساحات فئات االستخدام مساويا للم

ساويه، إذ                            صفر أو ال ت ساوية لل صافية لتحويالت استخدام األراضي م د تكون النتيجة ال أو المنطقة التي يجري حسابها أو ال يكون آذلك، وبالمثل ق
ل     .وتطبيق البيانات في علميات الحصر لكل فئة من فئات استخدام األراضييتوقف ذلك على االتساق في تجميع  رب تتمث ذا المقت والنتيجة النهائية له

ة محددة          ات استخدام                          .في جدول الستخدامات األراضي عند نقاط زمني ة فئ سبة لكاف ا بالن الغ عنه تم اإلب ي ي ة الت ات اإلجمالي ونظرا ألن قاعدة البيان
شابه للجدول           األراضي يجب أن تظل ثا     ضمان  3-3بتة، فيجب عمل جدول م إجراء ل ة الجودة  / آ إن         .مراقب ساق، ف ة ظهور حاالت عدم ات وفي حال

رق الحصر         . تقتضي تحديد المشكالت وتصحيحها من أجل االستخدام المستقبليالممارسة السليمة ين ف سيق ب دم من التن وقد يتطلب ذلك مستوى متق
 . جديدة أو أنواع أخرى من جمع البياناتعمليات مسحأو ربما ) في حالة التحليل على نحو منفصل(لمنفصلة المعنية بفئات استخدام األراضي ا

دول      ي الج ة ف تخدام األراضي المقدم ات اس ن فئ ة م ل فئ ساحة آ ة بم ات المتعلق زيء المعلوم د تج ذا المجل ن ه زاء أخرى م ب أج ى 3-3وتتطل  إل
والتي نوردها في ويتوقف ذلك على المتطلبات المنهجية  ".األراضي المحولة إلى فئة استخدام جديدة" و"األراضي التي تظل في نفس فئة االستخدام"

د  بفصول أخرى   ذا المجل رب          .ه دعم المقت ة ل ات استخدام األراضي آافي م تكن بيان ي    (2وإذا ل ا يل الي      )راجع فيم د الكمي إلجم ، حيث يمكن التحدي
ة االستخدام         " االنبعاثات وعمليات التحويل في فئة       المساحات المحولة، فقد يتم اإلبالغ عن      ى النحو المحدد في     " (األراضي التي تظل في نفس فئ عل

ة                    ).2-3الجدول  الي لكاف أثير اإلجم يس الت ة استخدام، ول ة آل فئ صافي في منطق ر ال د التغي ة فقط لتحدي د تكون آافي ات ق ى أن البيان ويرجع ذلك إل
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 التمثيل المتسق لألراضي: 3الفصل 

اطع،                "األرضي التي تظل في فئة االستخدام     "إلبالغ في فئة    اعند  وينبغي مالحظة    شكل ق ا ال تعكس ب شمل، لكنه ة ت ات اإلزال ، فإن االنبعاثات وعملي
ة    (قاعدة أراضي متغيرة داخل فئة استخدام        ة األراضي الحرجي بمرور  ) مساحات مختلفة، على سبيل المثال، من خالل التحويل الصافي إلى ومن فئ

ل   ".التي تظل في فئة االستخدام"ذا إلى التقدير الزائد أو المتدني لالنبعاثات لهذه الفئة المعينة وقد يؤدي ه .الزمن ورغم ذلك، فإن الحصر الكامل يمي
  .الحصرأثناء " تظل في نفس الفئة"إلى موازنة هذه االتجاه من خالل االنبعاثات وعمليات اإلزالة من فئة أراض أخرى 

تقدير النبعاثات الغازات غير ثاني أآسيد الكربون حسب الفئة المصدر دون التخصيص إلى استخدامات األراضي في حالة ومن المقبول اإلبالغ عن ا
ة       (على أساس اإلحصائيات الوطنية، دون الرجوع إلى فئات استخدام األراضي الفردية        واع الترب روز من أن سيد النت ات أآ ال انبعاث  ).على سبيل المث

 . في هذا المجلد بصورة متكررة على تقدير االنبعاثات باستخدام اإلحصائيات الوطنية بهذا األسلوبوتعمل الطرق الموجزة

 
 2-3 الجدول

 الوطني المستوى على الشاملة التغطية مع المتاحة األراضي استخدام بيانات :1 المقترب على مثال
 2 و1بين النقطتين  راضيالتحويل الصافي في استخدام األ 1النقطة الزمنية  2النقطة الزمنية 

F = 18 F = 19 1+ = األراضي الحرجية 
G = 84 G = 82 2- = المروج الطبيعية 
C = 31 C = 29 2- = األراضي الزراعية 
W = 0 W = 0 0 = األراضي الرطبة 
S = 5 S = 8 3+ = أراضي االستيطان 
O = 2 O = 2 = 0 األراضي األخرى 

 0 = المجموع 140 = المجموع 140 = المجموع
 = Oأراضي االستيطان،  = Sاألراضي الرطبة،  = Wاألراضي الزراعية،  = Cالمروج الطبيعية،  = Gاألراضي الحرجية،  = F :مالحظة

 ).مليون هكتار في هذا المثال(األرقام تمثل وحدات المساحة األراضي األخرى 
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى : 4المجلد 

 3-3 الجدول
 1 مقتربلل طبقات في البيانات لتصنيف توضيحي مثال

التغير الصافي في 
 )مليون هكتار(المنطقة 

مساحة األراضي 
 )مليون هكتار(النهائية 

مساحة األراضي األولية 
 الحالة الطبقات/فئة االستخدام )مليون هكتار(

  1 19 18 إجمالي األرضي الحرجية
غير  (األراضي ا  0 5 5لحرجية

 )المدارة
غير مضمنة في تقديرات

 الحصر
لحرجية األراضي ا

الغابات القارية المعتدلة؛ (
محولة إلى فئة استخدام 

 )أخرى

يجب إعداد التقديرات عند  1 8 7
  مليون هكتار8

6 6 0 

ال يوجد تحويل في 

األراضي الحرجية 
 )الشمالية الصنوبرية(

قد  .استخدام األراضي
يلزم التقسيم في طبقات 
ألنظمة اإلدارة المختلفة 

 .ونحوه
  2- 82 84 لطبيعيةإجمالي المروج ا

 2- 63 65طبيعية 

 في 

غير (المروج ال
 )المحسنة

يشير االنخفاض
المساحة إلى حدوث 
قد  ..تحويل في االستخدام

يلزم التقسيم في طبقات 
ألنظمة اإلدارة المختلفة 

 .ونحوه

19 19 0 

ال يوجد تحويل في 

المروج الطبيعية 
 )المحسنة(

قد  .استخدام األراضي
 طبقات يلزم التقسيم في

ألنظمة اإلدارة المختلفة 
 .ونحوه

31 29 -2 

 في 

إجمالي األراضي 
 الزراعية

يشير االنخفاض
المساحة إلى حدوث 
 قد ..تحويل في االستخدام

يلزم التقسيم في طبقات 
ألنظمة اإلدارة المختلفة 

 .ونحوه
  0 0 0 إجمالي األراضي الرطبة

إجمالي أراضي 
  3 8 5 االستيطان

2 2 0 
 

 اضي األخرىإجمالي األر
غير  –غير مدارة

مضمنة في تقديرات 
 الحصر

ينبغي أن تتوافق اإلجمالي  :مالحظة 0 140 140
 األراضي

دير      " المساحة النهائية "هي الفئة في وقت سابق لتاريخ إجراء التقدير و        " المساحة األولية "تعتبر   :مالحظة اريخ التق ة في ت د    .هي الفئ يجب تحدي
 .تتوافر لها بيانات الموقع عن طريق التقسيم الفرعي لفئة مالئمة من فئات األراضياألنشطة التي ال 

  

 الفئات      بين التغيرات ذلك في بما األراضي، الستخدام اإلجمالية المساحة :2 المقترب
ه   في تقديمه تقييمًا لكل من عمليات الفقد أو االآتساب الصافية في        2تتمثل الميزة األساسية بالمقترب       المساحة الخاصة بفئات استخدام محددة وما تمثل

 في أنه يشتمل على معلومات حول التحويالت بين الفئات، 1 عن المقترب 2ومن هنا، يختلف المقترب  ).أي التغيرات من وإلى الفئة(هذه التحويالت 
ل   أن أي (ب يعتمد على الحدود السياسية ، وهو في الغالمكانية محددةغير أنه ال يزال يتعقب فقط التغيرات دون إعطاء بيانات        مواقع استخدام وتحوي

ة     ).استخدام األراضي ال تكون معروفة ة والنهائي ويتطلب تعقب تحويالت استخدام األرضي بهذا األسلوب عادة تقدير فئتي استخدام األراضي األولي
ويمكن تقديم النتيجة النهائية لهذا المقترب في صورة مصفوفة  .حسب الفئةلكافة أنواع التحويالت، وآذلك المساحة اإلجمالية لألراضي التي لم تتغير 

ات              .لتحويل االستخدام غير محددة مكانيا ة فئ ين آاف ة ب ل مختلف ات تحوي ي تعرضت لعملي ل المساحات الت وتكون المصفوفة في صيغة مدمجة لتمثي
ى    وقد تحتوي قواعد بيانات االستخدام الحا .استخدام األراضي الممكنة لية على تفاصيل آافية لهذا المقترب، أو قد يكون من الضروري الحصول عل

أي في صورة (وقد تكون بيانات المدخالت محددة مكانيا في األصل التي اشتقت منه أو ال تكون آذلك  .البيانات من خالل المعاينة أو الطرق األخرى
  ).خرائط أو محددة بطريقة جغرافية أخرى
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 التمثيل المتسق لألراضي: 3الفصل 

ين، ويمكن                2وبالنسبة للمقترب    ، يمكن اختيار معامالت االنبعاث واإلزالة لتعكس الفروق في معدالت التغير في الكربون وفقا للتحويالت بين أي فئت
ون          .مراعاة الفروق في مخزونات الكربون األولية المرتبطة باالستخدامات المختلفة لألراضي د في آرب دل الفق ال، يكون مع بيل المث ى س ة  عل الترب

 .المراعيأعلى آثيرا من  األراضي الزراعية العضوي من

وقد  .وذلك بإضافة المعلومات حول آافة عمليات التحويل التي تحدث) 3-3 (1 باستخدام البيانات من مثال المقترب 2 المقترب 4-3ويوضح الجدول 
ا               ات آم ل البيان ازا لتمثي ر إيج صورة األآث ة في صورة مصفوفة وهي ال ات مكتوب ذا البيان ة    .5-3هو موضح في الجدول     تكون ه ولتوضيح القيم

ات استخدام األراضي     6-3 بالجدول  5-3 وصيغة مصفوفة التحويل هذه، تم إيراد بيانات الجدول 2المضافة للمقترب  و  . دون التصنيف الطبقي لفئ
ات استخدام        يمكن تعقب  6-3وفي الجدول  .2-3 بالجدول 1يمكن مقارنة ذلك بالمعلومات األآثر تحديدا من المتقرب  ى ومن فئ ل إل ات التحوي  عملي

  . يمكن فقط رصد التغيرات الصافية في فئة استخدام عريضة2-3األرضي، بينما في الجدول 

وآإحدى   .، تمثل المساحة في الخاليا القطرية المساحة التي لم تتأثر بعملية تحويل االستخدام داخل آل فئة في عام الحصر 6-3 و5-3وفي الجدولين 
ذه            خطوات سيم اإلضافي له د، ينبغي التق ذا المجل  اإلعداد لتقديرات انبعاث وإزالة غازات االحتباس الحراري والتي تعرضنا لها في مكان آخر من ه

سابقة Yفي األعوام   ) أي األراضي المحولة إلى فئة استخدام مختلفة(المحولة األراضي  التي ظلت في نفس فئة االستخدام واألرضيالمساحة إلى     ال
الفترة الزمنية االفتراضية للهيئة الحكومية الدولية المعنية " الفترة الزمنية التي يتوقع أن تستغرقها مخزونات الكربون للوصول إلى التوازن Yحيث (

  ").اضي عاما، وهي مبنية على أساس الوقت النموذجي لوصول أحواض آربون التربة للتوازن بعد تحويل استخدام األر20بتغير المناخ تبلغ 

ة               في  وبالتالي، فإنه    ى فئ ة استخدام يجب أن تضاف إل ى فئ ة   "ظل االفتراض األساسي في آل عام حصر، فإن المساحة المحولة إل األراضي المحول
ى     .وأن تزال نفس هذه المساحة من األرضي التي تظل في فئة االستخدام" إلى ي أضيفت إل ى   "فمساحة األراضي الت ة إل ذ " األراضي المحول  21 من

ي تظل أرضي   "، يجب إزالتها وإضافتها إلى فئة األراضي ) عاما20في حالة استخدام الفترة االفتراضية المقدرة (عاما مضت  ى   ".األراضي الت عل
ة من            5-3سبيل المثال، في الجدول،      ى أن أربع ة محو               56، إذا أشارت البيانات إل ة المروج الطبيعي ة لفئ ساحة اإلجمالي ار هي الم ون هكت ة من    ملي ل

ة                21أراض حرجية منذ     ار من فئ ون هكت ة ملي تقطاع أربع ة      عام، فعندئذ يجب اس ى مروج طبيعي ة إل ة    األراضي المحول ى فئ المروج   وإضافتها إل
  . في هذا الحصر السنويالطبيعية التي تظل مروج طبيعية

 زمنيًا المحددة األراضي استخدام تحويل بيانات :3 المقترب
ع         بالمال 3يتسم المقترب    د مواق اط عن حظات المحددة مكانيًا لفئات استخدام األراضي وعمليات تحويل استخدام األراضي، والتي غالبا ما تتعقب األنم

ات      .الملتقطة باالستشعار عن بعد أو استخدام منتجات الخرائط اإلحداثية، مثل تلك المشتقة من الصور/معينة و ى البيان اليب  بويمكن الحصول عل أس
ددة من  ين الطريقتينمتع ع ب ة، أو الجم ة أو رسم الخرائط الكامل شتمل الملحق  .المعاين ة لتطوير 4-أ3وي ة حول الطرق المحتمل ى نظرة عام  عل

 .3مجموعات بيانات المقترب 

رب      ات المقت ة للجدولين     3ويمكن تلخيص بيان اً       .6-3 و5-3 في جداول مماثل ات المحددة مكاني سية للبيان زة الرئي ل المي ة استخدام    في وتتمث  إمكاني
ستخدمة في التصنيف الطبقي      (األدوات التحليلية مثل أنظمة المعلومات الجغرافية في ربط عدد من مجموعات البيانات المحددة مكانيًا     ك الم ل تل ) مث
درة    .وفي الوصف المفصل للظروف التي آانت عليها قطعة من األراضي قبل وبعد عملية تحويل لالستخدام ذه الق ى    ويمكن له ة أن تعمل عل التحليلي

الخرائط من أجل           ) وآذلك التحويالت  (تحسين تقديرات االنبعاث عن طريق محاذاة فئات استخدام األراضي على نحو أفضل              ات المحددة ب مع الطبق
ة        اة النباتي وع الحي ة ون وع الترب ا لن صفة خاصة عل       .تصنيف مخزونات الكربون ومعامالت االنبعاث وفق ك ب ق ذل دير   ويمكن أن يطب ات تق ى منهجي

  .ورغم ذلك، يجب مراعاة القضايا المتعلقة بالدقة المكانية المتوافقة والقابلة للمقارنة .3االنبعاث بالمستوى 

 استخدام البيانات 3-3-2
ثة، ويمكن للمقتربات الثال . شجرة قرار للمساعدة في وصف أو الحصول على البيانات حول مناطق استخدام األراضي1-3يمثل الشكل 

ك،   .في حالة تطبيقها على نحو مالئم ومتسق، أن تستخدم في إعطاء تقديرات فعالة النبعاث وإزالة غازات االحتباس الحراري ورغم ذل
ات                            1ينبغي مالحظة أن المقترب      ة الغاب شاط إزال ة عن ن ك الناجم ل تل ة، مث ة الحيوي رات في الكتل ى رصد التغي  ال يؤدي في الغالب إل

ى  تزراعها عل تخدام     واس ساحة اس صافي لم ل ال ن التحوي ة ع رات الناجم ط التغي ا فق ن األراضي، إنم صلة م اطق منف ل بمن اق آام نط
اني      3وبصفة عامة يمكن القول بأن المقترب  .األراضي من أراض حرجية إلى استخدام غير حرجي ل المك سمح بالتمثي ذي ي  فقط هو ال

  . المكانيالالزم آمدخل لنماذج الكربون القائمة على التحديد

الغ        فيوقد يكون استخدام مقتربات مختلفة  ًا ألغراض اإلب ة أو مطلوب ر فاعلي ة إجراًء أآث ددة  فترات زمنية مختلف ق    .المتع ويجب تطبي
 .الطرق الالزمة إلجراء مطابقة للمتسلسالت الزمنية بين الفترات أو االستخدامات المختلفة
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى : 4المجلد 

 

 4-3 الجدول
 2 للمقترب األراضي استخدام يالتتحو آافة لجدولة توضيحي مثال

 المحلي المستوى على المحددة الطبقات ذلك في بما

مساحة األراضي، 
 االستبعاد/التضمين فئة استخدام األراضي النهائية فئة استخدام األراضي النهائية مليون هكتار

ازات االحتباس مستبعدة )المدارة(األراضي الحرجية  )غير المدارة(األراضي الحرجية  من حصر غ 5
 الحراري

المدارة، قارية (األراضي الحرجية   4
 )معتدلة

المدارة، قارية (األراضي الحرجية 
 )معتدلة

مضمنة في حصر غازات االحتباس
 الحراري

المدارة، قارية (األراضي الحرجية   2
مضمنة في حصر غازات االحتباس )غير المحسنة(المروج الطبيعية  )معتدلة

 الحراري

المدارة، قارية (ضي الحرجية األرا  1
مضمنة في حصر غازات االحتباس أراضي االستيطان )معتدلة

 الحراري

المدارة، (األراضي الحرجية   6
 )مخروطية شمالية

المدارة، (األراضي الحرجية 
 )مخروطية شمالية

مضمنة في حصر غازات االحتباس
 الحراري

مضمنة في حصر غازات االحتباس )غير المحسنة(المروج الطبيعية  )غير المحسنة(ية المروج الطبيع  61
 الحراري

مضمنة في حصر غازات االحتباس )غير المحسنة(المروج الطبيعية  )المحسنة(المروج الطبيعية   2
 الحراري

المدارة، قارية (األراضي الحرجية   1
مضمنة في حصر غازات االحتباس )غير المحسنة(المروج الطبيعية  )معتدلة

 اريالحر

مضمنة في حصر غازات االحتباس )غير المحسنة(المروج الطبيعية  أراضي االستيطان  1
 الحراري

مضمنة في حصر غازات االحتباس )المحسنة(المروج الطبيعية  )المحسنة(المروج الطبيعية   17
 الحراري

المدارة، قارية (األراضي الحرجية  مضمنة  2
في حصر غازات االحتباس )المحسنة(المروج الطبيعية  )معتدلة

 الحراري

مضمنة في حصر غازات االحتباس األراضي الزراعية األراضي الزراعية  29
 الحراري

المدارة، قارية (األراضي الحرجية   1
مضمنة في حصر غازات االحتباس األراضي الزراعية )معتدلة

 الحراري

الحتباس مضمنة في حصر غازات ا األراضي الزراعية أراضي االستيطان 1
 الحراري

مضمنة في حصر غازات االحتباس األراضي الرطبة األراضي الرطبة  0
 الحراري

مضمنة في حصر غازات االحتباس أراضي االستيطان أراضي االستيطان  5
 الحراري

مستبعدة من حصر غازات االحتباس األراضي األخرى األراضي األخرى  2
 الحراري

  140   اإلجمالي
الفئات الفرعية تحدد على المستوى الوطني وهي لغرض  .3-3يانات هي نسخة مرتبة في طبقات من تلك الواردة في الجدول الب :مالحظة

 .إلى الفئة في تاريخ التقدير" الفئة النهائية"إلى الفئة في وقت سابق لتاريخ إجراء التقدير و" الفئة األولية"تشير  .التوضيح فقط
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 التمثيل المتسق لألراضي: 3الفصل 

 5-3 الجدول
 طبقات في الفئات ترتيب مع األراضي استخدام تحويل مصفوفة في 2 المقترب لبيانات توضيحي مثال

 
لية       

األراضي 
الحرجية 

المدارة، (
مخروطية 
 )شمالية

األراضي 
الحرجية 

المدارة، قارية(
 )معتدلة

 أو
 
 

 نهائية 

األراضي 
الحرجية 

غير (
 )المدارة

األراضي 
 الرطبة

المروج 
ة الطبيعي

)المحسنة(

األراضي  
األخرى  

أراضي 
االستيطان

األراضي 
 الزراعية

المروج الطبيعية 
)غير المحسنة(

المساحة
النهائية

األراضي الحرجية
 5         5 )المدارة(

األراضي الحرجية
المدارة، قارية (

 )معتدلة
 4  1 2 1    8 

األراضي الحرجية
المدارة، (

مخروطية 
)شمالية

  6       6 

عية المروج الطبي
 63      61  2  )غير المحسنة(

المروج الطبيعية 
 19     17 2   )المحسنة(

األراضي 
ة ا  األراضي الرطبةالز

     29    29 
      0   0 

 8  5  1  1  1 أراضي االستيطان
 2 2        األراضي األخرى
 المساحة األول 140 2 5 0 31 19 65 6 7 5ية
 0 0 3+ 0 2- 0 2- 0 1 0 التغير الصافي

إلى الفئة في وقت سابق " الفئة األولية"تشير  .3-3يظهر إجمالي األعمدة والمربعات التحويل الصافي الستخدام األرضي آما هو مقدم في الجدول  :مالحظة
عن المساحة النهائية مطروحا منها المساحة األولية ) يرالصف األخ(يعبر صافي التغيرات  .إلى الفئة في تاريخ التقدير" الفئة النهائية"لتاريخ إجراء التقدير و

 .تشير الخلية الفارغة إلى عدم وجو تحويل في االستخدام لهذا االنتقال .المذآورة على رأس العمود المطابق) المحولة(لكل فئة من الفئات 

 
 
 

 6-3 الجدول
 2 بالمقترب الخاص للمثال األراضي استخدام لتحويل مبسطة مصفوفة

 مصفوفة تحويل االستخدام الصافي
لنهائي F G C W S O الفئة األولية  المجموع ا الفئة النهائية

F 15 3 1    19 
G 2 80     82 
C   29    29 
W    0   0 
S 1 1 1  5  8 
O      2 2 

 140 2 5 0 31 84 18 المجموع األولي
  :مالحظة

F =  ،األراضي الحرجيةG = ة، المروج الطبيعيC =  ،األراضي الزراعيةW = األراضي الرطبة 
S =  ،أراضي االستيطانO = األراضي األخرى 

 ).مليون هكتار في هذا المثال(األرقام تمثل وحدات المساحة 
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى : 4المجلد 

 األراضي استخدام لبيانات الطبقي التصنيف 3-3-2-1
د من التصنيف الطبقي والحاجة         بعد تحديد مساحات استخدام وتحويل استخدام األراضي، يكون من الضروري مع      ام بمزي ى القي درة عل رفة مدى الق

ك          مطلوبا قد ذلك و .لذلك ر ذل ون وغي ات ومخزون الكرب امالت االنبعاث ة لمع ة بالفصول التالي ات ذات األهمي ويعرض  . من أجل الوصول إلى البيان
وعبر الجداول االفتراضية  .1 واالنبعاثات وعمليات اإلزالة بالمستوى  التصنيف الطبقي النموذجي الذي تتوافر له البيانات لتطبيق تقدير1-3الجدول 

ادالت لحساب حصر من المستوى               سبقا              1المستخدمة في استكمال المع ة المحددة م صنيفات الطبقي ل الت ي تمث ات والت ا البيان د بعض خالي م تحدي ، ت
ا ال توجد         1للمستوى ) الجداول(أي أن البيانات االفتراضية  .1والمطبقة على عمليات الحصر بالمستوى  سق ومن هن  تتوافق مع تصنيف طبقي مت

ادالت     تكمال المع ات        .عمليات حسابية إضافية أو غموض في االختيار المناسب للبيانات االفتراضية من أجل اس دان بإعداد عملي ام البل ة قي وفي حال
ار أو          ، فمن المرجح أن تختلف مخططات التصنيف الطبقي  3 و 2حصر من المستويين     زم اختي د يل ي، وق د المعن ى المعلومات الخاصة بالبل اًء عل  بن

 .معالجة أو تكميل البيانات االفتراضية

ا                       اطق استخدام األراضي والتصنيف الطبقي محددة مكاني ات من ة بيان رب  (وما لم تكن آاف زم وضع قواعد     )3المقت د يل ع ، فق ات   للتوزي ى الطبق  عل
ون      1 بيانات استخدام األراضي بالمقترب على سبيل المثال، تصنف .المختلفة رات في مخزون الكرب دير التغي ة لتق ى   . حسب المناخ ونوع الترب وعل

ة باستخدام المعلومات اإلضافية                   وع ترب ة أو ن ة مناخي سبة استخدامات األراضي في آل منطق ا يعكس ن ات بم وذجي، يمكن تجزيء البيان نحو نم
ات               وإذا لم يكن إعادة      .والمعرفة الخبيرة  ات وعملي ديرات االنبعاث ه ينبغي لتق ر أن التوزيع خيارًا في المتناول، يمكن االستمرار في تقدير الحصر، غي

امالت االنبعاث                 ين في تخصيص مع ر المخزون     /اإلزالة أن تعكس حاالت عدم التق ارامترات المرتبطة   (تغي اخ و        ) والب اين حسب المن ي تتب  أو/والت
  .التربة

ة من           (1اإلدارة إال في صيغة المقترب      رسات  مماقد ال تتاح بيانات      على سبيل المثال، المعرفة الخبيرة أو عمليات المسح الدورية لمجموعات مختلف
سبة من    . لفئات استخدام األراضي3 أو 2حتى في حالة توافر بيانات المقترب ) مالكي األراضي وفي هذه الحالة، يمكن تلخيص اإلدارة في صورة ن
 ".األراضي المحولة"و"  في الفئةاألراضي التي تظل"في آل فئات ) بال فالحة، فالحة مكثفة، فالحة منخفضة% لى سبيل المثال، ع(نوع الممارسة 

  .ويعتبر هذا االفتراض مقيدًا إذا آانت طبقات اإلدارة غير موزعة بالتساوي حيث يعتمد تأثير اإلدارة على االنبعاث واإلزالة على فئة االستخدام

ر في المخزون   / بتقييم التفاعالت بين ممارسات اإلدارة التي تؤثر على معامالت االنبعاث    3 و 2أن تقوم طرق المستويين     ويمكن   د   .التغي ر تحدي ويعتب
ة في     1فطرق المستوى  .المجموعات المؤلفة المناسبة من ممارسات اإلدارة قضية أخرى تحتاج إلى اعتبار خاص     ادة االتجاهات الزمني  ال تتناول ع

أو تعكس أثر التفاعالت بين ممارسات اإلدارة على فئة استخدام معينة، إنما تمثل ) خطيالتغير ال على فرض(التغير في المخزون /معامالت االنبعاث
سير حذر   تغير في المخزون مهمة أآثر تعقيدا مع طرق المستويات األعلى ويحتاج إلى ت/وبالتالي، قد يصبح تعيين معامالت انبعاث   .متوسط التأثير  ف

  .لعملية التوزيع المستخدمة في وصف المجموعات المؤلفة المناسبة للمناطق المناخية والتربة والمناطق اإليكولوجية أو أنظمة اإلدارة
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 17-3    بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة

 شجرة قرار إلعداد بيانات مناطق االستخدام 1-3الشكل 
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى : 4المجلد 

 اإلزالة وعمليات نبعاثاتاال لتقدير المناطق بيانات إعداد 3-3-2-2
ات                     ساحة االستخدام مع بيان ى دمج م اس الحراري بقطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى إل ازات االحتب داد حصر لغ يحتاج إع

رات                         ممارسات اإل  دير التغي ى تق ا يعمل عل ة، بم ة والترب ادة العضوية الميت ون      دارة وأحواض مخزون آربون الكتلة الحيوية والم في مخزون الكرب
ات المتاحة،      .وآذلك انبعاثات وعمليات إزالة ثاني أآسيد الكربون والغازات غير ثاني أآسيد الكربون المرتبطة باستخدام األرضي وع البيان ا لن ووفق

بعاث واإلزالة وفقًا إلطار تحويل ، توجد بعض الجوانب المرتبطة باالستخدام الالحق للبيانات في إعداد تقديرات عمليات االن            )3 أو   2 أو   1المقترب  (
 .استخدام األرضي الموضح في جداول اإلبالغ

رب    ات المقت ات استخدام األراضي        1والبلدان التي ال يمكنها الوصول إال إلى بيان الغ عن تحويالت فئ اران لإلب ا خي شمل المساحات     .، أمامه د ت وق
ا   . من األراضي المحولة إلى هذا االستخدام منذ أخر حصر تم القيام بهجزءًا" األراضي التي تظل في فئة استخدام"اإلجمالية لفئات  وينبغي للبلدان م

أمكن أن تقوم بتقسيم التغير في مساحات استخدام األراضي بمرور الوقت على فئات استخدام األراضي التي يتم استنتاجها ألغراض تحديد التقديرات 
داً       . الكربونالمناسبة لمعامل االنبعاث والتغير في مخزون و افترضنا أن بل ال، ل بيل المث ى س ه  عل ار غطاء حرجي و    1 ب ون هكت ار  1.000 ملي  هكت

ساوي صفرًا        1.000أحراج مزالة و   ة ي ساحة األراضي الحرجي رات     ( هكتار أحراج مزروعة، يكون التغير الصافي في م ذه التغي بفرض حدوث ه
اتي        ، غير أنه يحدث به انخفاض في مخزون)باألراضي المدارة ى يحدث تجدد آاف للغطاء النب ل حت ى األق  .ات آربون الكتلة الحيوية الحرجية، عل

ة ومخزون      وتكون هناك حاجة التخاذ قرارات الحقة لربط هذه التحويالت في المساحة بين فئات استخدام األراضي بمعامالت اإلدارة والكتلة الحيوي
ب على البلدان أن تقوم باإلبالغ عن أساس هذه القرارات، وعن أية طرق تم استخدامها في التحقق وعند القيام بذلك، يج .الكربون واالنبعاث المناسبة

أثيره         بهوإذا لم يتم القيام  .أو التدقيق المقارن للتقديرات، وتأثيرات ذلك على عدم التقين في الحصر ورد ت ك وأن ت ى ذل شير إل دان أن ت ى البل إن عل ، ف
  .على حاالت عدم التقين المرتبطة

ديرات             2وبالنسبة للبلدان التي تتوافر بها بيانات المقترب         ، حيث تكون المعلومات المتعلقة بتحويل االستخدام معروفة لكنها غير محددة مكانيا، فإن تق
لب ذلك تخصيص  وفي بعض الحاالت، قد يتط  . المساحة ال تزال تحتاج إلى ربطها بمخزون الكربون األولي ومعامالت االنبعاث المالئمة ونحو ذلك             

ة أو    .أو نوع الحياة النباتية والتربة واإلدارة/بيانات تحويل استخدام األرضي لطبقات المناخ و ومرة أخرى، يمكن القيام بذلك عبر أحد أشكال المعاين
ة طرق استخدمت في ا           .القياس أو الحكم الخبير رارات، وعن أي ذه الق اإلبالغ عن أساس ه ارن    ويجب على البلدان أن تقوم ب دقيق المق لتحقق أو الت

 .للتقديرات

، فيمكنها تقسيم مساحات تحويل االستخدام عن طريق تقاطع البيانات مكانيا مع مجموعات البيانات المكانية 3أما البلدان التي تستخدم بيانات المقترب 
بيل   ور .أو نوع الحياة النباتية والتربة واإلدارة/األخرى، مثل تلك الخاصة بطبقات المناخ و ى س غم ذلك، فإنه يرجح أن يتم اللجوء إلى االستنتاج، عل

ة             المثال، بناءً  ات الفيزيائي ة  على بيانات المسح والحكم الخبير، لتقسيم بيانات تحويل استخدام األراضي والبيان  حسب ممارسات اإلدارة نظرا    الحيوي
 .ة مكانيًا في صيغ محددتتاحألن البيانات المتعلقة بممارسات اإلدارة نادرا ما 

 مطابقة مساحة االستخدام مع المعامالت لتقدير انبعاثات وعمليات  3-4
 إزالة غازات االحتباس الحراري             

يقدم هذا القسم توجيهات مختصرة حول مطابقة بيانات مساحة استخدام األراضي مع مخزونات الكربون ومعامالت االنبعاث والبيانات األخرى ذات                
صافية                على(الصلة   سنوية ال ادة ال ة، متوسط الزي ة الحرجي اس            )  سبيل المثال مخزونات الكتلة الحيوي ة غازات االحتب ات إزال ات وعملي دير انبعاث لتق

ا مع   ) أي مساحات استخدام األراضي      (يتم تجميع بيانات األنشطة المطلوبة      ،  وآخطوة أولية في إعداد تقديرات الحصر الوطني       .الحراري ومطابقته
  .ت المالئمة لمخزون الكربون واالنبعاثات واإلزالة وغيرها من البيانات ذات األهميةالمعامال

ديرات المستوى   ) مميزة بالتحديد(ويقدم هذا المجلد البيانات االفتراضية     ات في قطاع الزراعة والحراجة واستعماالت        1الالزمة لعمل تق ة الفئ  لكاف
وإضافة لما سبق، يمكن للبلدان وضع معامالت خاصة بها فيما يخص  . المناخية واإليكولوجيةلمناطقعلى ااألرض األخرى وفقا للتصنيفات الطبقية   

ي يجب      ).3 و2طرق حصر المستويين (مخزون الكربون واالنبعاثات واإلزالة وآذلك البيانات األخرى ذات األهمية  ادئ الت وفيما يلي تلخيص للمب
 .امالت مخزون الكربون واالنبعاثات واإلزالة والبيانات األخرى ذات األهميةاتباعها عند مطابقة بيانات األنشطة مع مع

 مطابقة تصنيفات مناطق استخدام األراضي مع أآبر عدد ممكن ممن فئات االستخدام؛ •

المحددة بهذه في حالة عدم توافق تصنيفات استخدام األراضي على المستوى الوطني مع فئات االستخدام توثيق العالقة بين أنظمة التصنيف  •
 الخطوط التوجيهية؛

 استخدام التصنيفات على نحو متسق عبر الزمن، وتوثيق أية تعديالت يتم إدخالها على نظام التصنيف، عند الضرورة؛ •

  االستخدام، وآيفية توافقها مع معامالت االنبعاث واإلزالة؛مناطقتوثيق تعريفات فئات األراضي وتقديرات  •

 .أو فئة فرعية مع أنسب معامالت تقدير الكربون واالنبعاث واإلزالة والبيانات األخرى ذات الصلةمطابقة آل فئة استخدام  •

 :وفيما يلي الخطوات الموصى بها لمطابقة مساحات األراضي مع معامالت االنبعاث واإلزالة

عاث واإلزالة تفصيال والتي تكون مطلوبة إلجراء البدء بأآثر التصنيفات الطبقية لمناطق استخدام األراضي تجزيئا وآذلك أآثر معامالت االنب
  افتراضيًا من هذا المجلد، معامًال4على سبيل المثال، توفر منهجيات األراضي الحرجية، والتي يتم التعرض لها بالوصف في الفصل . التقدير

ف الطبقي تفصيال، فيما يتصل بالمعامالت األخرى لمخزون الكتلة الحيوية فوق األرض في المزارع الحرجية يمكن تجزيئه مع أآثر أنظمة التصني
 . وهذه الطبقات ُتستخدم آتصنيف أساسي أولي). أي نوع الحرج، المنطقة، مجموعة األنواع، الفئة العمرية، المناخ(

 . تضمين الطبقات المعمول بها في بلدك فقط واستخدامها آنظام تصنيف طبقي أساسي

قد تحتاج البلدان الستخدام الحكم و. راضي مع التصنيف الطبقي األساسي عند أآثر المستويات تجزيئا ما أمكن استخدام األمناطقمطابقة تقديرات 
  .الخبير لمحاذاة أفضل التقديرات المتاحة فيما يخص مساحات استخدام األراضي مع التصنيف األساسي
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. مع فئات التصنيف الطبقي، إلى أقرب درجة ممكنة، خالل مطابقتهاوضع الخرائط لمعامالت االنبعاث واإلزالة في نظام التصنيف األساسي من 
تم ) االفتراضي (1ينبغي مالحظة أن الكثير من معامالت االنبعاث والتغير في المخزون االفتراضية والبارامترات األخرى بمعادالت المستوى 

وبالتالي فإن على البلدان التي ترغب في استخدام طرق ) ع التربةمثل نوع المناخ ونو(اشتقاقها إحصائيا وعلى وجه التحديد للطبقات المحددة 
 لتقدير هذه االنبعاثات وعمليات اإلزالة تصنيف فئات استخدام األراضي في طبقات باستخدام التعريفات آما هي محددة لمعامالت التغير 1المستوى 

 .1والبارامترات بالمستوى 

ة تصنيف وطني الستخدام األ            ة مالءم ات    وفي حال ة  (ستخدام  االراضي مع فئ ات الفرعي امالت         ) والفئ ة مع سهل من مطابق أنه أن ي ك من ش إن ذل ف
صنيف   س الت ع نف ي تتب ة الت اث واإلزال ة      .االنبع ن األراضي الحرجي ل م ة االفتراضية لك ون الترب امالت آرب زيء مع تم تج ال، ي بيل المث ى س عل

دير          ).5-أ3راجع الملحق   ( المناخية   واألراضي الزراعية والمروج الطبيعية حسب نفس المناطق       وبالتالي، يمكن استخدام نفس تصنيف األراضي لتق
ئة من          التغيرات في آربون التربة في آل فئة من فئات استخدام األراضي، بما يمكن من التعقب المتسق لألراضي وتدفقات الكربون باألراضي الناش

  .تحويالت فئات االستخدام

وطني            وقد تجد البلدان أن أنظم     ى المستوى ال ر ة تصنيف األراضي عل ر           تتغي شطة أآث ات أن وافر بيان ة وت ر الظروف الوطني  بمرور الوقت مع تغي
ة /تفصيال ومعامالت انبعاث    ر تفصيالً                        .إزال ة أآث امالت انبعاث وإزال تم توسيع التصنيف الطبقي بإضافة مع وفي حاالت    .وفي بعض الحاالت، ي

ة القائم               أخرى، يتم إنشاء أنظمة تصنيف طب      دة للمعاين اذج جدي دة لألحراج وتصميم نم ات حصر جدي ق عملي دان بتطبي ام البل ى  ةقي جديدة عند قي  عل
ديرات باستخدام                     . بعدعن  االستشعار   ة للتق ة آامل وفي حالة حدوث تغيرات بنظام التصنيف الطبقي، يجب على البلدان إعادة حساب المتسلسلة الزمني

  .التصنيف الجديد إذا أمكن

 أوجه عدم التيقن المرتبطة بالمقتربات 3-5
ل عدم   مناطقوتكون تقديرات عدم التيقن فيما يخص  .يجب تقدير أوجه عدم التيقن آميًا والحد منها ما أمكن  استخدام األراضي مطلوبة آمدخل لتحلي

ه   قد  يمكن إعطاء دالئل لما هبيق السليم، فإنيعتمد بشكل واضح على مدى التط) 3 إلى 1من (ورغم أن عدم التيقن بالمقتربات  .التيقن الكلي تم تحقيق ي
ستويات     .للمقتربات المختلفة) وليس األهمية( عدم التيقن مصادر 7-3ويحدد الجدول  .بالممارسة العملية ين، وم وهو ما يوفر دليال لمصادر عدم التق

 .ه عدم التيقنداللية لعدم التيقن في ظل ظروف معينة ُيحتمل مصادفتها، وأساس للحد من أوج

ضمينها في     3 إلى المستوى 1ويميل عدد المصادر المحتملة لعدم التيقن في تقديرات المناطق إلى الزيادة من المستوى             تم ت ي ي ، إذا تزداد البيانات الت
ات ت      ذلك رغم  .التقدير على نحو متتال ام بعملي ان القي ارن إضافية من خالل     فإن هذا ال يعني زيادة مستوى عدم التيقن، حيث يصبح باإلمك دقيق مق

 هو 3 و2 والمقتربين 1واالختالف الرئيسي بين المقترب  .تدارك األخطاءنتيجة البيانات الجديدة، وآذلك بسبب االنخفاض العام في أوجه عدم التيقن 
المقترب             ر ب رجح أن تكون أآب ين استخدامات األراضي ُي ل ب يقن في التحوي ذا   (1أن نسبة أوجه عدم الت ة أن في      ).عرفت  إنه ك لحقيق ويرجع ذل

ة من عدم        .بين المساحات اإلجمالية) التغير الصافي( ُتشتق عمليات تحويل استخدام األراضي من الفروق 1المقترب  ذه الحال أثير ه ويتوقف مدى ت
د    الناتجة عن التيقن على االنبعاثات وعمليات اإلزالة       ل األراضي بالبل ة لألراضي       التحويالت، يتوقف على مقدار تحوي ساحة اإلجمالي  آجزء من الم

رب   .بهذا البلد اً      3ويتيح المقت صلة محددة مكاني ى معلومات مف ات            الحصول عل بعض مقترب ال ل بيل المث ى س ة عل د تكون مطلوب ، وهي معلومات ق
 .النماذج المكانية لتقدير االنبعاث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19-3    بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى : 4المجلد 

  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة                                                    3-20

 7-3 الجدول
 3 إلى 1 من باتالمقتر في التقين عدم أوجه ملخص

 عدم التيقن الداللي بعد التدقيق طرق للحد من عدم التيقن مصادر عدم التيقن 
 قد تشمل مصادر عدم التيقن بعض 1المقترب 

، حسب طبيعة العناصر التالية أو آلها
 :مصدر البيانات

 خطأ في مردود اإلحصاء •
االختالف في التعريف بين  •

 الهيئات
 تصميم المعاينة •
 خطأ معاينة •
 تفسير العينات •
معرفة التغير الصافي في المساحة  •

 فقط
 :إضافة إلى

ال يمكن القيام بعمليات التدقيق المقارن 
 وهو ما 1بين الفئات مع المقترب 

 يؤدي إلى زيادة حاالت عدم التيقن

التحقق من العالقة المتسقة مع  •
 المساحة الوطنية

تصحيح االختالف في  •
 التعريفات

صائية استشارة الهيئات اإلح •
حول حاالت عدم التيقن 

 المحتملة التي قد يتم مصادفتها
المقارنة مع مجموعات  •

 البيانات العالمية

يتراوح بين بضع نقاط مئوية و 
 في المائة فيما يتعلق 10

 مساحة األراضي في بإجمالي
 آل فئة

 
تيقن ال نسبة مئوية أآبر من عدم

 في المساحة المقترن بالتغيرات
 المسح المشتقة من عمليات

 المتعاقبة
 

قد تكون أخطاء األنظمة ذات حجم 
آبير في استخدام بيانات أعدت 

 ألعرض أخرى

، غير أن التغيرات 1مثل المقترب  2المقترب 
اإلجمالية في المساحة تكون معروفة، 

مع إمكانية تنفيذ عمليات التدقيق 
 المقارن

مثل الطرق السابقة، إضافة إلى 
لتغيرات عمليات التحقق من اتساق ا
 بين الفئات داخل المصفوفة

يتراوح بين بضع نقاط مئوية 
 في المائة فيما يتعلق 10و

 مساحة األراضي في بمجموع
، ونسبة أآبر للتغيرات  آل فئة

 في المساحة بالنظر إلى اشتقاقها

، يضاف إلى ذلك أوجه 2مثل المقترب  3المقترب 
عدم التيقن المرتبطة بتفسير بيانات 

عن بعد حال استخدامه، االستشعار 
ويطرح منه عدم التيقن المرتبط 

 بالمعاينة

 ويضاف إلى ذلك 2مثل المقترب 
التحليل الرسمي ألوجه عدم التيقن 

باستخدام المبادئ الموضحة 
  1المجلد      من3بالفصل 

 

، لكن المساحات التي 2مثل المقترب 
يتضمنها الحصر يمكن تحديدها 

 للمقترب رغم ذلك، بالنسبة .جغرافيا
، يمكن تقدير مستوى عدم التيقن 3

 2على نحو أآثر دقة من المقترب 
نظرا إلمكانية تخطيط األخطاء 
واختبارها في مقابل البيانات 

 المراجعة الميدانية/المستقلة
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 أمثلة على مجموعات بيانات عالمية للغطاء األرضي 1-أ 3الملحق 

 1-1-أ3 الجدول
 األرضي للغطاء عالمية بيانات مجموعات على أمثلة

 )د( )ج( )ب( )أ( 
اسم مجموعة 

 البيانات
د  شعار عن بع يوية لالست ة األس  (AARS)الجمعي

  دقائق4الغطاء األرضي العالمي بدقة 
 بيوسفير العالمي-برنامج جيوسفير

)International Geosphere-
Biosphere Program( – البيانات نظام 

بيانات  مجموعة (IGBP-DIS)والمعلومات 
  العالمي ذات استبانة مداهانباتياللغطاء ا

 آيلو متر1

  العالميلغطاء األرضيامجموعة بيانات   العالمي لغطاء األرضيامجموعة بيانات 

 

ة،      المؤلف راض البيئي د لألغ ن بع شعار ع ز االست مرآ
 جامعة شيبا

IGBP/DIS   ة دة األمريكي ات المتح وجي للوالي سح الجيول الم
(USGS)ات المتحدة األمريكية، الوالي 

GLCF) مرفق الغطاء األرضي العالمي( 

وصف مختصر 
 للمحتويات

ع      ر تجمي ي عب اء األراض ات الغط د فئ م تحدي ت
ائق      دم ف ومتر المتق ام الرادي شهرية لنظ ات ال البيان

ة  ة   (AVHRR)الدق ة المعني ة الوطني ابع للهيئ  الت
 (NOAA)بالقضايا المحيطية والجوية 

 1 بدقة AVHRR بياناتمن هذا التصنيف مشتق   
 آم والبيانات التكميلية

ات   دة بيان ل قاع ن هيك شتقة م ات م ة البيان مجموع
اء األرضي    اطق الغط اهيم من ة ومف سم بالمرون يت

 الموسمي

ديناميكيات     صف ال ي ت ات الت ق القياس م تطبي ت
ات  ى بيان ة عل اة النباتي ة للحي ام PALالزمني  ع

ة  1984 د دق ا   8 عن صنيف ع تقاق ت م الش لمي  آ
ة     تخدام آلي ي باس اء األراض صنيفللغط ة ت  قائم

 .على شجرة القرار

ق  مخطط التصنيف م تطبي صنيف األصليت ع . مخطط الت ق م متواف
 .IGBP/DISمخطط 

وع            . فئة17يتكون من  د ن تم تبني مقترب يعتمد على دمج األدلة لتحدي
 .الغطاء النباتي لكل فئة غطاء نباتي موسمي

تق  ر  ُاش صنيف عب ذا الت ن   ه د م ار العدي  اختب
اة           ة للحي ديناميكيات الزمني القياسات التي تصف ال

 .النباتية بامتداد دورة زمنية

صيغة البيانات 
 نقطية نقطية نقطية نقطية )نقطية/خطية(

 عالمية عالمية عالمية عالمية التغطية المكانية

عام الحصول على 
 1987 1993ر آذا/مارس-1992نيسان /أبريل 1993-1992 1990 البيانات

                                                 
 .ألرضيالفعلي لستخدام اال منها يشير إلى والقليل، أو التغير في الغطاء األرضي/تعنى مجموعات البيانات هذه بصفة رئيسية بالغطاء األرضي و 2
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 )تابع( 1-1-أ3 الجدول
 األرضي للغطاء عالمية بيانات مجموعات على أمثلة

 )د( )ج( )ب( )أ( 
الدقة المكانية أو 

حجم الشبكة 
 اإلحداثية

  آم8×  آم 8  آم1×  آم 1  آم1×  آم 1  دقائق4× دقائق4

الفاصل الزمني 
للمراجعة 

لمجموعات البيانات (
ذات المتسلسالت 

 )ةالزمني

 غير مطبق غير مطبق غير مطبق غير مطبق

استخدام التصوير باألقمار الصناعية عالي الدقة  مقارنة بيانات الحقيقة األرضية مع مجموعة البيانات وصف الجودة
 .للتحقق من صحة مجموعة البيانات إحصائيا

 :دقة المساحة المرجحة. %59.4 :دقة نقطة العينة
66.9% (Scepan, 1999). 

 جد وصفال يو

عنوان االتصال 
 URLوعنوان 
 المرجعي

http://ceres.cr.chiba-u.ac.jp:8080/usr-
dir/ http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/ http://edcdaac.usgs.gov/glcc/ http://glcf.umiacs.umd.edu/ 
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 التمثيل المتسق لألراضي: 3 الفصل

 )تابع( 1-1-أ3 الجدول
 األرضي للغطاء عالمية بيانات مجموعات على أمثلة

 ))  )ط )هـ )و( )ز( )ح(

اسم مجموعة 
 البيانات

لمية  Digital Chart(المخطط الرقمي العالمي 
of the World( 

 لتصوير CORINEقاعدة مشروع 
 (CLC2000)الغطاء األرضي 

 التغطية الجغرافية 

 

خريطة غطاء أرضي بدقة درجة 
 AVHRRواحدة من 

 الخريطة العا

دآتور روث دي فري، جامعة  الهيئة األوروبية للبيئة ESRIمنتجات   المؤلف
ميريالند بكوليدج بارك، الواليات 

 المتحدة األمريكية

ماآدونالد ديتويلر وزمالؤه
)MacDonald 

Dettwiler & 
Associates( 

إنتاج المنظمات الوطنية إلعداد
 .ISCGMالخرائط، وتجميع 

وصف مختصر 
 للمحتويات

تقدم حصر أوروبي للغطاء األرضي 
يمثل مشروع  الفيزيائي الحيوي

CORINE لتصوير الغطاء األرضي 
قاعدة بيانات رئيسية للتقدير البيئي 

 المتكامل

تصف قاعدة البيانات التوزيعات 
الجغرافية ألحد عشر نوعا من 

الغطاء الرئيسي بناء على التباينات 
بين األعوام في فهرس االختالفات 

 )NDVI(النباتية الطبيعي 

قاعدة بيانات متوسطة 
د الدقة للغطاء العالمي تعتم
على الصور التصحيحية 
من الماسح الموضوعي 

 الندسات

قمية بدقة  خريطة أساسية عالمية للسواحل والحدود 
وهي تحتوي . والغطاء النباتي ونحو ذلك

 17 سمة مرتبة في 200على ما يزيد عن 
طبقة موضوعية مع حواشي نصية 

 .للخصائص الجغرافية

 آم 1معلومات جغرافية ر
ي الكرة األرضية آاملة مع تغط

مواصفات قياسية ومتاحة للجميع بسعر 
 .رمزي

مخطط 
ف

 7استخالص و/ خصائص زراعة8 
 خصائص للغطاء األرضي

تتكون من الخريطة الرقمية التي   فئة13خريطة من   فئة44تستخدم تسمية من 
 التصني  فئة12تضم 

 /http://www.iscgm.orgراجع

صيغة البيانات 
ية )ةنقطي/خطية(  نقطية وخط نقطية وخطية مضلعات خطية نقطية نقطية

النمسا، بلجيكا، بلغاريا، التشيك، الدنمرك،  عالمية عالمية  تغطية عالميةالتغطية المكانية
فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، 

أيرلندا، إيطاليا، لوآسمبورج، سويسرا، 
بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاآيا، 

المتحدة، أجزاء من أسبانيا، المملكة 
 المغرب وتونس

 )90عددها (الدول المشارآة
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 )تابع( 1-1-أ3 الجدول
 األرضي للغطاء عالمية بيانات مجموعات على أمثلة

 )ط( )ح( )ز( )و( )هـ( 
عام الحصول 
 على البيانات

االمتداد الزمني (يتوقف ذلك على البلد  1987 متعدد
 )95-1985الكلي حول 

) ONCs(بنية على المخططات البحرية م
لهيئة وضع الخرائط التابعة لوزارة الدفاع 

راجع طبقة . 80-1970الفترة  األمريكية
 .تاريخ التجميع

 يتوقف ذلك على الدول المشارآة

الدقة المكانية أو 
حجم الشبكة 

 اإلحداثية

 شبكة إحداثية

  م30×  م 30 

×  متر 250قاعدة بيانات شبكة إحداثية   درجة1 × 1
 متر تم تجميعها من البيانات الخطية 250

 1:100,000األصلية بمقياس رسم 

  آم1×  آم 1إحداثيات  1:1,000,000مقياس رسم 

الفاصل الزمني 
للمراجعة 

لمجموعات (
البيانات ذات 
المتسلسالت 

 )الزمنية

 2000 لعام CLCتحديث مشروع  غير مطبق غير مطبق
 1990للتحديث إلى بيانات 

 فواصل زمنية خمس سنوات تقريبا ير مطبقغ

راجع  .ال توجد بيانات محددة متاحة ال يوجد وصف ال يوجد وصف وصف الجودة
http://dataservice.eea.eu.int/ 

dataservice/ للحصول على معلومات ،
 خاصة بالبلدان

توجد معلومات جودة البيانات على ثالثة 
الخاصية  :مستويات في قاعدة البيانات

 .والطبقة والمصدر

 /http://www.iscgm.orgراجع 

عنوان االتصال 
 URLوعنوان 
 المرجعي

http://www.mdafeder
al.com/geocover/proj

ect 

landcov@geog.umd.edu 

http://www.geog.umd.edu/
landcover/ 

dataservice@eea.eu.int 

http://www.terrestrial.eionet.eu.
int/ 

http://www.esri.com/data/ sec@iscgm.org 

http://www.iscgm.org/ 
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4 المجلد 

 وضع قواعد بيانات الستخدامات األراضي 2-أ 3الملحق 
اس        توجد ثالثة مصادر عريضة للبيان     ات يمكن االعتماد عليها في وضع قواعد بيانات استخدام األراضي الالزمة ألغراض حصر غازات االحتب

  :الحراري

 قواعد البيانات المعدة ألغراض أخرى؛ •

 جميع البيانات عن طريق المعاينة؛ •

 •  .عمليات الحصر الكاملة لألراضي

ذ          ة حول استخدام ه ة نصيحة عام ة التالي سام الفرعي دم األق ات   وتق واع من البيان اس         .ه األن ائمون بإعداد حصر غازات االحتب شارك الق د ال ي ق
الحراري في التجميع المفصل لبيانات االستشعار عن بعد أو بيانات مسح األراضي، غير أن بإمكانهم استخدام التوجيهات المقدمة هنا في تخطيط 

 .صحاب الخبرة في هذه المجاالتالتحسينات التي يمكن إدخالها على عملية الحصر والتواصل مع أ

 أخرى ألغراض المعدة البيانات استخدام 1-2-أ3
وع        .هناك نوعان من قواعد البيانات يمكن استخدامهما في تصنيف األراضي ة من الن ات الوطني وافر مجموعات البيان وفي الكثير من البلدان، تت

وفيما يلي وصف   .يمكن للقائمين بالحصر استخدام مجموعات البيانات العالميةوفي حالة عدم توافر مجموعات بيانات وطنية  .الموضح فيما يلي
 .لهذين النوعين من قواعد البيانات

 قواعد البيانات الوطنية
ذا ال    .تقوم هذه القواعد في العادة على البيانات الموجودة والتي يتم تحديثها بصفة سنوية أو دورية ات في ه وع  وتشمل المصادر النموذجية للبيان ن

ات سجالت األراضي،                         ة، وبيان ة، وإحصاءات األراضي الحضرية والطبيعي ات المسح الزراعي عمليات حصر األحراج، واإلحصاءات وعملي
  والخرائط

 قواعد البيانات العالمية
ست  ى الم تخدام األراضي والغطاء األرضي عل ا يخص اس ة فيم ات عالمي ن المشروعات لوضع مجموعات بيان دد م ام بع م القي ويين اإلقليمي ت

ا        ). بعضا من هذه المجموعات1-أ3يتضمن الملحق (والعالمي  تم الحصول عليه ة ي ات نقطي وتخزن آافة هذه المجموعات تقريبا في صورة بيان
ُتجمع من   باستخدام أنواع مختلفة من أنظمة التقاط الصور باالستشعار عن بعد بمساعدة األقمار الصناعية، ويتم دعمها ببيانات مرجعية أرضية                   

 :ويمكن استخدام قواعد البيانات العالمية في .الخرائط الموجودة/خالل عمليات المسح الميدانية أو المقارنة مع اإلحصاءات

عادة ما تقدم عمليات الحصر التقليدية المجموع اإلجمالي فقط لمساحة االستخدام حسب  .تقدير التوزيع المكاني لفئات استخدام األراضي •
مكن إعادة ترآيب التوزيع المكاني باستخدام البيانات العالمية الستخدام األراضي والغطاء األرضي آبيانات مساعدة في وي .الطبقات

 .الحاالت التي تتوافر فيها البيانات الوطنية

والعالمية المستقلة يمكن أن تبرز المقارنة بين مجموعات البيانات الوطنية  .تقدير اعتمادية قواعد بيانات استخدام األراضي القائمة •
أو تحسين قابلية االستخدام للمجموعات العالمية، إذا /اختالفات واضحة، ويعمل فهم هذه االختالفات على زيادة الثقة في البيانات الوطنية و

 .آانت مطلوبة ألغراض مثل التقدير االستقرائي

  :ما يليعند استخدام مجموعة بيانات عالمية، فإن على القائمين بالحصر مراعاة  •

وبالتالي ينبغي تأسيس  .عن ذلك المستخدم في النظام الوطني) أي تعريف فئات االستخدام وعالقتها(قد يختلف مخطط التصنيف  )1(
من خالل االتصال بالهيئة ) فئات االستخدام (2-3التكافؤ بين أنظمة التصنيف التي يستخدمها البلد واألنظمة الموصوفة في القسم 

 .عريفاتها بتلك المستخدمة على النطاق الوطنيالدولية ومقارنة ت

واسعة التحديد، وبالتالي )  آم بصورة اسمية لكنها أحيانا قد تكون في صورة حجم أآبر عند الممارسة1عادة ( قد تكون الدقة المكانية  )2(
 .قد تحتاج البيانات الوطنية لمزيد من التجزيء لتحسين القابلية للمقارنة

ويجب أن  .يف وأخطاء في المراجع الجغرافية، رغم القيام بالعديد من اختبارات الدقة عند مواقع العينات قد توجد دقة في التصن )3(
 .يكون لدى الهيئات المسؤولة تفاصيل حول قضايا واختبارات التصنيف التي تم القيام بها

وضع تقديرات للفترات الزمنية لمطابقة التواريخ  مثلما هو الحال مع البيانات الوطنية، قد تكون هناك حاجة لالستيفاء أو االستقراء ل )4(
 .المطلوبة لإلبالغ

 المعاينة طرق بواسطة جديدة بيانات جمع 2-2-أ3
ر القياسات                    ة عب تطبق أساليب المعاينة المعنية لتقدير مساحات االستخدام وتغييراتها في المواقف التي ال يجدي فيها استخدام التسجيالت اإلجمالي

ة الميدانية المبا ة      .شرة أو التقييمات عبر أساليب االستشعار عن بعد أو آان من شأنها أن تؤدي إلى نتائج غير دقيق اهيم المعاين ويجب استخدام مف
  .التي تسمح بإجراءات متسقة وعادلة وتمكن من الحصول على تقديرات دقيقة
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 التمثيل المتسق لألراضي: 3 الفصل

ة استخدام لكل      .تظمة في منطقة الحصرشتمل المعاينة عادة على مجموعة من وحدات المعاينة التي تقع على شبكة منت بعد ذلك يتم تخصيص فئ
ة الحصر             .وحدة معاينة ات استخدام األراضي في منطق تقاق النسب الخاصة بفئ ة في اش وبضرب النسب في     .ويمكن استخدام وحدات المعاين

راض أن آل   وإذا لم  .المساحة اإلجمالية يمكن الحصول على تقديرات لمساحة آل فئة من فئات االستخدام تكن المساحة اإلجمالية معروفة يتم افت
 .ويمكن عندئذ تقدير مساحة فئة االستخدام عن طريق عدد وحدات المعاينة التي تنتمي لهذه الفئة .وحدة معاينة تمثل مساحة محددة

ساحة ب                رات في الم تقاق التغي ة، يمكن اش رات متعاقب ى فت دير المساحات عل ة لتق رار المعاين ل      وفي حالة تك اء مصفوفات تحوي زمن لبن مرور ال
 .االستخدام

ة في                        ةقائم على العين  مقترب  ويتيح استخدام    د الكمي لالعتمادي ا يمكن من التحدي ة بم  لتقدير المساحة إمكانية حساب أخطاء المعاينة وفترات الثق
احة األراضي التي يجري رصدها ذات أهمية إحصائية ويمكن استخدام فترات الثقة للتحقق مما إذا آانت التغيرات بمس تقديرات المساحة بكل فئة
 .وتعكس تغيرات مؤثرة

 . مزيد من المعلومات حول المعاينة3-أ3ويقدم الملحق 

 الكاملة الحصر عمليات في الجديدة البيانات جمع 3-2-أ3
رات       اام األريتضمن الحصر الكامل الستخدام األراضي بكافة المناطق في أحد البلدان الحصول على خرائط الستخد              ى فت د آكل عل ضي في البل

د استخدام        3وآما سبق وتم تحديده في المقترب  .وهو ما يمكن القيام به عبر أساليب االستشعار عن بعد .دورية ى حد بعي سهل إل ، سيكون من ال
ة        ة أو المضلعات المدعوم ا اإلحداثي ي تكون      البيانات في نظام للمعلومات الجغرافية قائم على مجموعة من الخالي ة األرضية والت ات الحقيق ببيان

ز      دة عن التحي سيرات بعي ى تف اليم             .مطلوبة للحصول عل د آكل أو األق ة بالبل ات المعني اء البيان ات ذات النطاق األوسع لبن ويمكن استخدام البيان
 .المناسبة

ك الب        دد من قطع         ويمكن إنجاز حصر آامل عبر استقصاء جميع مالكي األراضي مع مراعاة أن يقدم آل مال ه لع ة امتالآ بة في حال ات المناس يان
ومن بين المشكالت المتأصلة في هذه الطريقة الحصول على بيانات تعبر عن مساحات أقل من الحيازة الفعلية للمالك إضافة   .األراضي المختلفة

 .إلى الصعوبات المرتبطة بضمان التغطية الكاملة بدون تداخالت

 البيانات لجمع أدوات 4-2-أ3

 (RS)أساليب االستشعار عن بعد 
الضوئية أو الرادار أو ( هنا، بأنها البيانات التي يتم الحصول عليها بواسطة أجهزة االستشعار اُتعرَّف بيانات االستشعار عن بعد، آما تتم مناقشته

د   ) الليدار ى الطائرات      المثبتة على األقمار الصناعية، أو بواسطة الكاميرات المزودة بأفالم ضوئية أو تعتم ة عل راء والمثبت  .األشعة تحت الحم
ات أرضية                          ادة جمع بيان ة، وهي تتطلب ع ساحات الموافق وتصنف هذه البيانات عادة للحصول على تقديرات فيما يخص الغطاء األرضي والم

وتر   (لرقمية ويمكن القيام بالتصنيف إما عن طريق التحليل البصري للقطات أو الصور، أو الطرق ا .لتقييم دقة التصنيف ى الكمبي دة عل  ).المعتم
رة و                   اطق الكبي أو /وتتمثل مزايا االستشعار عن بعد في قدرته على توفير معلومات محددة مكانيا وتغطية متكررة، بما في ذلك إمكانية تغطية المن

و        .النائية التي يصعب الوصول إليها بغير ذلك سابقة عدة عق شعار ال ات االست ات عملي الي يمكن استخدامها في      وتغطي سجالت بيان د وهي بالت
ويكمن التحدي الرئيسي المرتبط بطريقة االستشعار عن بعد في   .إعادة بناء المتسلسالت الزمنية السابقة للغطاء األرضي واستخدامات األراضي

ك أن    .ألراضيينبغي ترجمة معطيات الصور إلى معلومات ذات معنى فيما يخص الغطاء األرضي واستخدامات ا :مشكلة التفسير ى ذل أضف إل
صناعي      القمر ال شعار ب زة االست واع أجه ر     .عملية الحصول على البيانات قد تتعطل بفعل السحب أو الضباب الجوي مع بعض أن د تغي ذلك، يع آ

ش  .أنظمة الحصر من التحديات األخرى المثيرة لالهتمام، وباألخص عند مقارنة البيانات عبر فترات زمنية طويلة دًا    ويعد االست د مفي عار عن بع
بصفة خاصة في الحصول على تقديرات المساحة للغطاء األرضي وفئات استخدام األراضي وفي المساعدة على تحديد المناطق المتجانسة نسبيًا             

  .التي يمكن االسترشاد بها في اختيار مخططات المعاينة وعدد العينات الالزمة

 

 أنواع بيانات االستشعار عن بعد
ة و     ) 2الصور الهوائية، ) 1 : أنواع بيانات االستشعار عن بعد شيوعًا فيما يليتتمثل أآثر صناعية باستخدام الموجات المرئي ار ال أو /صور األقم

ة،     راء القريب ة جوًا، و      ) 3األشعة تحت الحم رادارات المحمول صناعية أو ال ار ال دار ) 4صور األقم ة من       .اللي ويمكن استخدام مجموعات مؤلف
ة             /مثل الموجات المرئية  (بيانات االستشعار عن بعد     ختلفة ل المنواع  األ ة أو الطيفي ة المكاني ة من الدق واع مختلف شكل  ) تحت الحمراء والرادار، أن ب

تخدام األراضي  ة الس ات المختلف اليم أو الفئ دير األق ي تق د ف تخدام  .جي د من أجل تعقب تحويالت اس شعار عن بع ام الكامل لالست شمل النظ وي
 .عديد من أجهزة االستشعار والمجموعات المؤلفة من أنواع البيانات عند مستويات مختلفة من الدقةاألراضي ال

 :ويمكن تحديد المعايير التالية آمعايير هامة في اختيار بيانات االستشعار عن بعد
 مخطط تصنيف آاف الستخدامات األراضي؛ •

 دقة مكانية مالئمة؛ •

 دام األراضي؛دقة زمانية مالئمة لتقدير تحويل استخ •

 توافر تقييم الدقة؛ •

 استخدام طرق تتسم بالشفافية في الحصول على البيانات ومعالجتها؛ •

 .االتساق والتوافر بمرور الوقت •
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4 المجلد 

 الصور الهوائية -1
بيل   (ر يتيح استنتاج التوزيع النسبي للعمر والحالة الصحية لألشجا        بما  يكشف تحليل الصور الهوائية عن أنواع األشجار وترآيب الحرج           ى س عل

وفي الزراعة، يمكن لتحليل هذه الصور أن  ).المثال فقدان األوراق اإلبرية في الغابات المخروطية وفقدان األوراق واإلجهاد في الغابات النفضية
ة يمكن ت     .ُيظهر أنواع المحاصيل واإلجهاد المحصولي والغطاء الشجري في أنظمة الغابات المزروعة ى   وتتوقف أصغر وحدة مكاني ديرها عل ق

  . متر مربع1نوع الصور الهوائية المستخدمة، غير أن المعيار المستخدم يكون في الغالب 

 األطوال الموجية المرئية واألشعة تحت الحمراء القريبةبصور األقمار الصناعية  -2
ار  ) نية أو إقليميةوط(يمكن تيسير عملية تقدير االستخدام الكامل لألراضي أو الغطاء النباتي بالمناطق الكبيرة    عن طريق الصور الملتقطة باألقم

وتتوافر إمكانية الحصول على متسلسالت زمنية طويلة من البيانات من المنطقة المطلوبة نظرا لمرور األقمار فوقها بصورة مستمرة  .الصناعية
بة يتطلب في       وتعطي الصور عادة شكل فيسفيسائي مفصل من فئات مميزة، غير أن التسمية في غط   .ومنتظمة ات استخدام مناس اء أرضي وفئ

وتتوقف أصغر وحدة يمكن تحديدها على الدقة المكانية لجهاز االستشعار  .الغالب بيانات أرضية مرجعية من الخرائط أو عمليات المسح الميدانية
 مترًا على سبيل 30ند استخدام دقة مكانية تبلغ وع . مترًا30 و20وتوفر أنظمة االستشعار األآثر شيوعا دقة مكانية بين  .المستخدم ونطاق العمل

 .آذلك تتوافر البيانات من أقمار صناعية ذات دقة أعلى . هكتار1المثال، يمكن تحديد وحدات يصل صغرها إلى 

 الصور الملتقطة بالرادار -3
والذي يعمل عند ترددات موجية ) سار(نافذة التخليقية يتمثل النوع األآثر شيوعا من البيانات المحصلة باستخدام الرادار فيما يسمى بالنظام ذي ال         

ة             .متناهية القصر ات الليلي ات في األوق ى البيان ضباب والحصول عل سحب وال راق ال ى اخت درتها عل  .وتتمثل الميزة الكبرى لهذه األنظمة في ق
ى     وبالتالي يمكنها أن تكون المصدر الوحيد الذي يمكن الوثوق به من بين بيانات االستشعار            سحب عل اطق المغطاة بال  عن بعد في الكثير من المن

ات الغطاء األرضي        .نحو شبه دائم حول العالم ز فئ ددة، تميي وبإمكان أنظمة سار، نظرا الستخدامها أطوال موجية مختلفة وأنواع استقطاب متع
، على الرغم من وجود بعض القيود في الوقت الحاضر ، أو محتوى الكتلة الحيوية بالحياة النباتية)أراض غير حرجية/على سبيل المثال، أحراج(

 .على الكتلة الحيوية المرتفعة نتيجة تشبع اإلشارة

 الليدار -4
ويقوم جهاز الليدار بتسليط الضوء على  .نفس المبادئ المستخدمة في نظام الرادارعلى ) ليدار( نظام الرصد الضوئي وتحديد المدى يعتمد
ويتيح التغير في  .يرتد عائدا إلى الجهاز حيث يتم تحليله/وبعض هذا الضوء ينعكس .ط مع الهدف آما يتغير بهويتفاعل الضوء المسل .الهدف

وُيستخدم الوقت الذي يحتاجه الضوء للوصول إلى الهدف واالرتداد إلى جهاز الليدار في تحديد  .خصائص الضوء تحديد بعض خصائص الهدف
 .محددات المدى وليدار االمتصاص التفاضلي والدوبلر :ع أساسية من الليداروهناك ثالثة أنوا .المسافة إلى الهدف

 

 البيانات المرجعية األرضية
إن من                  وع االستخدام، ف ربط الغطاء األرضي بن األخص ل ات الحصر، وب سليمة  الستخدام بيانات االستشعار عن بعد في عملي  دعم  الممارسة ال

ة األرضية    ).تسمى غالبا بيانات الحقيقة األرضية(نات مرجعية أرضية البيانات المحصلة باالستشعار عن بعد ببيا ويمكن جمع البيانات المرجعي
ة          األحراج أو األراضي الزراعي ات الحصر الخاصة ب ستقل، أو من عملي التغير         .إما على نحو م سم ب ي تت ات استخدام األراضي الت اج فئ وتحت

اطق األخرى      السريع خالل فترة الحصر أو التي بها غطاء نباتي ر من المن ويمكن   . يسهل الخطأ في تصنيفه بشدة إلى عملية التحقق أرضيا أآث
ى نحو             ة عل ة المجمع ات المسح األرضية الفعلي القيام بذلك فقط عبر استخدام البيانات المرجعية األرضية، والتي يفضل أن يكون مصدرها عملي

 . الخصوصوقد تكون الصور عالية الدقة ذات فائدة في هذا .مستقل

 دمج االستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية
األحراج  سهولة      .يستخدم التفسير البصري للصور غالبًا في تحديد مواقع أخذ العينات ألغراض عمليات الحصر المعنية ب ة بال ذه الطريق سم ه وتت

  .طق محدودة وقد تتأثر بالتفسيرات الذاتية للمشغلين المختلفينورغم ذلك، فهي تحتاج إلى فريق عمل آبير وبالتالي تقتصر على منا .واالعتمادية

ويتطلب االستخدام الكامل لالستشعار عن بعد بصفة عامة دمج التغطية الموسعة التي يوفرها مع قياسات النقاط األرضية أو بيانات الخرائط من     
ويمكن تحقيق ذلك مع الحد بشكل آبير من التكلفة عبر استخدام نظام    .أجل تمثيل المناطق المرتبطة باستخدامات معينة لألراضي مكانيا وزمانيًا

  .(GIS)المعلومات الجغرافية 

 تصنيف الغطاء األرضي باستخدام البيانات المحصلة باالستشعار عن بعد
ل البصري أو                    ق التحلي د عن طري شعار عن بع ة االست ات المحصلة بأنظم ى أساس البيان باستخدام  ( الرقمي  يمكن تصنيف الغطاء األرضي عل

شهد        .ولكل من النوعين مزاياه وعيوبه ).الكمبيوتر ة للم يم الخصائص اإلجمالي ر تقي شري عب ل  (يسمح التحليل البصري للصور بالتدخل الب تحلي
صورة سياقية لل ج البيا  ).الجوانب ال ل دم ات، مث ة البيان كال معالج ن أش د م صنيف الرقمي بالعدي سمح الت ى الجانب اآلخر، ي ة وعل ات الطيفي ن

ة              ة الحيوي ات األرضية الفيزيائي ساعد في تحسين نمذجة البيان د ي ا ق ة، وهو م ة        (المختلف ة، الكتل ساحة القاعدي اع، الم شجرة، االرتف ل قطر ال مث
للمناطق المرتبطة  وإضافة إلى ما سبق، يتيح التحليل الرقمي إمكانية الحساب الفوري  .باستخدام البيانات المحصلة باالستشعار عن بعد) الحيوية

ات            .بفئات استخدام مختلفة اد والبرمجي ا جعل العت وتر، بم ة الكمبي ي بأنظم ى جانب التطور التقن وقد تطور بشكل سريع خالل العقد الماضي، إل
ه البيانات والمرافق وآذلك بيانات األقمار الصناعية متاحة وقت الطلب بتكلفة منخفضة بمعظم البلدان، على الرغم من أن القدرة على استخدام هذ

  .قد يحتاج إلى التعهيد لجهات خارجية، وباألخص ما يتعلق برسم الخرائط على المستوى الوطني

 رصد تحويل استخدام األراضي باستخدام االستشعار عن بعد
 :(Singh, 1989)ويمكن تقسيم طرق آشف التغير في فئتين  . االستشعار عن بعد في آشف مواقع التغيرُيستخدم

صنيفات الغطاء األرضي        :شف التغير بعد التصنيفآ ر من ت ان أو أآث استخدام األرضي المحددة    /يشير هذا النوع إلى األساليب حيث يوجد اثن
د في         .مسبقا من نقاط زمنية مختلفة، وحيث يتم آشف التغيرات عادة بالطرح من مجموعات البيانات ا تع ر أنه ر مباشرة غي اليب تعتب وهذه األس

  .سه حساسة لعدم االتساق في تفسير وتصنيف فئات استخدام األراضيالوقت نف
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 التمثيل المتسق لألراضي: 3 الفصل

ُتقارن االختالفات بين بيانات  .يشير هذا النوع إلى مقتربات أآثر تعقيدا وذات طبيعة فيزيائية حيوية في رصد التغير : التغير قبل التصنيفآشف
الطرق اإل     ر ب ين أو أآث ين زمنيت ن نقطت ة م ة المجمع تجابة الطيفي اء     االس ات الغط وفير معلوم ي ت ات ف ذه االختالف ستخدم ه صائية وُت ح

ات        .تغيرات االستخدام/األرضي ر مقترب اح عب ا هو مت ة مم ويعد هذا النوع أقل حساسية لعدم االتساق في التفسير ويمكنه رصد تغيرات أآثر دق
ات ويت    ذه المقترب ي ه وافر ف و المت ى النح را عل يس مباش ا ل صنيف، لكنه د الت ن  الحصر بع ات األصلية المحصلة م ى البيان ب الحصول عل طل

 .االستشعار عن بعد

ر   .التغير والتفسير البصريوسائل تحسين فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام   .وهناك أيضا طرق أخرى يمكن استخدامها      ويتم تحديد مناطق التغي
ال   ( المشتقة من خالل عرض توليفات النطاق المختلفة واالختالفات النطاقية أو المؤشرات      بيل المث ى س ذا    ).مؤشرات الحياة النباتية عل ؤدي ه وي

وتكون   .إلى ترآيز االنتباه على تحويالت االستخدام المحتملة والتي يمكن عندئذ وصفها أو تخصيصها من خالل األساليب اليدوية أو األوتوماتية 
ر في    هذه الطرق عرضة لعدم االتساق من جانب المفسر البشري، غير أنها ال ي   زال بإمكانها رصد التغيرات الدقيقة ورصد ووضع خرائط التغي

ل                                    د نمط تحوي ة من أجل تحدي سياقية والتكميلي ى معلومات الغطاء األرضي والمعلومات ال د الحاجة إل ى نحو أفضل عن استخدام األراضي عل
 .االستخدام

 

 تقييم دقة رسم الخرائط
تعانة   ة الخريطة          يجب على القائمين بالحصر في حالة االس ة    .بخرائط الغطاء األرضي واستخدام األراضي التحقق من مدى اعتمادي وفي حال

ات األراضي                   ين فئ اين ب ة الخريطة تتب ار أن اعتمادي د، فيجب الوضع في االعتب شعار عن بع إنشاء مثل هذه الخرائط من تصنيف بيانات االست
ا  .المختلفة ات األخرى ببعضها       حيث يمكن تمييز بعض الفئات على نحو قاطع بينم ط بعض الفئ تم خل د ي ات       . ق صنف الغاب ال، ُت بيل المث ى س عل

ات                                       ا الغاب ا، بينم ز خصائص معامل االنعكاس الخاصة به سهولة تميي ضية نظرا ل ات النف ة من الغاب ر دق ى نحو أآث المخروطية في الغالب عل
وبالمثل، يصعب في الغالب تأآيد التغيرات في ممارسات   . الزراعيةالنفضية يسهل خلطها مع، على سبيل المثال، المروج الطبيعية أو األراضي

 .فقد يكون من الصعب مثًال رصد التغير من الفالحة المكثفة إلى المنخفضة في منطقة معينة .إدارة األراضي عبر بيانات االستشعار عن بعد

وتستخدم عدد من نقاط أخذ العينات على  .ي على أساس فئة بفئةالغطاء األرض/ويجب على القائمين بالحصر تقدير دقة خرائط استخدام األراضي
امش  (الخريطة والفئات المطابقة لها في الوقع في إنشاء مصفوفة خلط     الملحق  5راجع اله د        ) 4-أ3 ب سبة التحدي ى ن شير الخط القطري إل حيث ي

ات بواحد   ة    الصحيح وتشير العناصر خارج الخط القطري إلى نسبة خلط تصنيف إحدى الفئ ات األخرى المحتمل وال تكشف مصفوفة    .ة من الفئ
ات األخرى        ا من الفئ سهولة بغيره ط ب ط،      .الخلط عن دقة الخريطة فقط، بل تمكن من تحديد الفئات المعرضة للخل ى مصفوفة الخل ادا عل واعتم

ة      ت(ويمكن استخدام التحليل المتعدد زمنيا  .(Congalton, 1991)يمكن اشتاق عدد من مؤشرات الدقة  ات مختلف حليل الصور الملتقطة في أوق
  .لتحسين دقة التصنيف، وباألخص في الحاالت التي تكون فيها البيانات المتاحة للتحقق أرضيًا محدودة) لتحديد ثبات تصنيف استخدام األراضي

 عمليات المسح األرضية
استخدام األراضي وآبيانات مرجعية مستقلة في عملية التصنيف يمكن استخدام عمليات المسح األرضية في تجميع وتسجيل المعلومات المتعلقة ب       

د   صناعية، آانت               .القائمة على بيانات االستشعار عن بع ار ال وائي والتصوير باألقم ل التصوير اله د، مث شعار عن بع اليب االست دوم أس ل ق وقب
شاء الخرائط   ة بالضرور    .عمليات المسح األرضية الوسيلة الوحيدة إلن ل الطريق سمات        وتتمث سجيل ال ة موضوع الدراسة وت ارة المنطق ة في زي

ة في       من خاللو .أو الفيزيائية للمنطقة ألغرض وضع الخرائط/المرئية و ة المدون  رقمنة الحدود وترميز السمات يمكن جعل المالحظات الحقلي
تم الق    .وسائط مطبوعة والخرائط التاريخية ذات أهمية في نظم المعلومات الجغرافية ا ي ى من         وهو م ى بالحد األدن ر بروتوآوالت ُتعن ه عب ام ب ي

 .الوصف لمنطقة األراضي وتصنيف الفئات المرتبط بمقياس رسم الخريطة الناتجة واالستخدام المخطط لها

شريطية وعج                           زواة والقياسات ال ل الم زة المسح مث ة من أجه ع باستخدام مجموعة مؤلف ساحة والموق ة للم الت ويمكن إجراء قياسات دقيقة للغاي
ع      .المسافة واألجهزة اإللكترونية لقياس المسافة د المواق ة لتحدي ة عالمي ل       (GPS)ويعني تطوير أنظم ع في الحق سجيل معلومات الموق ة ت  إمكاني

ات األ  . إلكترونية باستخدام أجهزة آمبيوتر محمولةصيغةمباشرة في  خرى  ويتم تنزيل البيانات على آمبيوتر مكتبي للتسجيل والتنسيق مع الطبق
 .من المعلومات من أجل التحليل المكاني

ستخدم مقابالت واستبيانات مالكي األراضي في جمع المعلومات المعنية بالجوانب االجتماعية االقتصادية في استخدام األراضي وبممارسات            وُت
 اإلحصاء، تعتمد هيئة جمع البيانات على معرفة ومع هذا النوع من .يمكنها توفير البيانات حول استخدام وتحويل استخدام األراضيآما اإلدارة، 

ل    .في الحصول على البيانات الموثوقة) أو مستخدميها(وسجالت مالكي األراضي  وفي هذه الطريقة يتم زيارة المقيم وإجراء المقابلة معه من قب
تبيان        تم إعطاء اس سبقا، أو ي تكماله   ممثل لهيئة جمع البيانات ثم تسجل البيانات في صيغة محددة م وم باس ك ليق ى      .للمال شجيع المجيب عل تم ت وي

 Swanson)استخدام أية سجالت أو خرائط ذات صلة قد تتوافر لديه، غير أنه يمكن استخدام األسئلة آذلك في الحصول على معلومات مباشرة 
et al., 1997). 

ويمكن إجراء عمليات المسح الخاصة بمستخدمي األراضي   .(Darby, 1970)وربما تعتبر عمليات المسح اإلحصائية أقدم طرق جمع البيانات 
ة ذات حجم مناسب     ى عين ستخدم  .على المجموعة السكانية آلها أو عل ة         وت دير الدق اليب التحقق وتق ة من أس ة مجموعة آامل ات الحديث  . التطبيق

ة                ابالت الهاتفي ارات الشخصية، أو المق ين     (ويمكن إجراء المسح من خالل الزي ا مع التلق وتر    غالب ساعدة الكمبي ر       )  بم تبيانات عب أو بإرسال االس
د سيطة     .البري ئلة الب ن األس سلة م ي سل ات ف ات والمعلوم ن البيان صياغة االحتياجات م ستخدمي األراضي ب سح الخاصة بم ات الم دأ عملي وتب

ا       ويتم اختبار األسئلة على عينة من المجموعة ا .والواضحة تمكن من الحصول على إجابات موجزة وبينة سكانية من أجل ضمان سهولة فهمه ل
ا باستخدام وحدات األراضي       .ولتحديد أية اختالفات محلية في المصطلحات الفنية ا مكاني وإلعداد طلبات العينة، يتم تصنيف منطقة الدراسة آله

ر     على سبي(أو اإلدارية المناسبة ومن خالل االختالفات الطبقية ذات األهمية داخل السكان        /اإليكولوجية و  ام، الكبي ل الع ل المثال الخاص في مقاب
زم الحصول        ).ونحوهالثانوي  مقابل األساسيفي مقابل الصغير،  وبالنسبة لإلجابات التي تتعامل مع مساحات األراضي وممارسات اإلدارة، يل

 على األقل وحدات إيكولوجية أو على بعض المعلومات الخاصة بالموقع الجغرافي من المجيب، سواء آانت إحداثيات دقيقة أو وصف مساحي أو
ستقلة، وإجراء             .إدارية ات الم ا مع مصادر البيان شاذة، ومقارنته ويتم التحقق من النتائج بعد المسح من خالل البحث عن الحاالت اإلحصائية ال

الموقع       ام بمسوحات التحقق ب ة محددة أو القي تم     .استبيانات متابعة بغرض التحقق على عين را، يجب أن ي ارامترات     وأخي ا لب ائج وفق عرض النت
 .التصنيف الطبقي األولي
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 المعاينة 3-أ3الملحق 

 مقدمة 1-3-أ3
ى      ما يتم الحصول على بيانات استخدام األراضي من         غالبًا ة عل ات المسح القائم ة عملي ر في         . العين دير التغي ادة في تق ات ع ذه البيان ستخدم ه وت

سم     .يات الحصر الوطنية المعنية باألحراج أمثلة هامة على نوع المسح المستخدموتعد عمل .استخدام األراضي أو مخزون الكربون ذا الق دم ه ويق
اس الحراري،           عمليات المسح ب توجيهات الستخدام البيانات المحصلة من       ة غازات االحتب ات إزال ات وعملي الغ عن انبعاث ة ألغراض اإلب العين

  .للغرض المحددمن أجل الحصول على البيانات هذه العمليات وتخطيط 

 نظرة عامة على مبادئ المعاينة 2-3-أ3
ذا المجتمع       ة   :تعمل المعاينة على استنتاج معلومات حول مجتمع إحصائي آامل من خالل رصد جزء من ه شكل   (العين ى   ).ا-3-أ3راجع ال عل

ات  مي أو الوطني من خالل     سبيل المثال، يمكن تقدير تغيرات الكربون في الكتلة الحيوية لألشجار على المستويين اإلقلي             و وموت   معرفة عملي نم
ات  طرح ت ذلكوبعد .وقطع األشجار في عدد محدود من عينات قطع األراضي  نظرية المعاينة الوسائل الالزمة لتوسيع نطاق المعلومات من عين

د وتمكن المعاينة المصممة جيدا من زيادة الفاعلية في ا .قطع األرض إلى المستوى الجغرافي المحدد وعالوة   .ستخدام موارد الحصر إلى حد بعي
ات                  ع العين على ذلك، تكون المعاينة الميدانية مطلوبة بصورة عامة عند وضع عمليات الحصر، وذلك لضرورة توافر البيانات األرضية من مواق

 .ألغراض التفسير والتحقق، حتى وإن آانت بيانات االستشعار عن بعد تقدم تغطية إقليمية آاملة

 مبادئ المعاينة 1-3-أ3ل الشك

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ة     ة معين ع اإلحصائي احتمالي ي المجتم ون لكل وحدة ف ع اإلحصائي، ويك شوائي من المجتم ار الع ى االختي ية عل ة القياس ة المعاين د نظري وتعتم

ة    وهو ما يكون عليه الحال عند توزيع قطع األراضي بالكامل عشوائيا في منطقة معينة، أو .للتضمين في العينة بكة إحداثي  عند توزيعها بنظام ش
التقييم الموضوعي لمستوى       .على نحو منتظم طالما أن تحديد الشبكة يتم عشوائيا سمح ب ز وت وتعمل المعاينة العشوائية على الحد من خطر التحي

 .عمليات المسح الجديدةإعداد ها، أو عند ستخدم البيانات المحصلة من العينات العشوائية عند توافرومن هنا، يجب أن ُت .عدم التقين في التقديرات

ل المجتمع اإلحصائي      ويمكن أخذ العينات من المواقع التي يتم اختيارها ذاتيًا ا تمثي ي ُيفترض فيه ة        .، والت ة الذاتي ه بالمعاين شار إلي ا ي أو (وهو م
أي، (ات الحصر المعنية بغازات االحتباس الحراري   غالبا في عملي  هذه  وتستخدم البيانات التي يتم الحصول عليها من عمليات المسح          ) الغرضية

ة الستخدام األراضي    ل    ).عند استخدام نتائج المالحظة من مواقع المسح التي لم يتم اختيارها عشوائيا لتمثيل فئة عريضة أو طبقة فرعي وفي مث
تقرائي       ديرها اس تم تق د ي ال، ق بيل المث وع    هذه الحالة، فإن المالحظات حول نوع الحرج، على س ا الن ي ال يمثله اطق الت ك، فنتيجة     .ا للمن ورغم ذل

ي                          شكل ذات ا ب الموارد المحدودة قد تحتاج عمليات الحصر المعنية بغازات االحتباس الحراري ألن تستخدم آذلك البيانات التي يتم الحصول عليه
ع أو       الممارسة السليمةوفي هذه الحالة، تقتضي  .من المواقع المختارة أو قطع أراضي البحث ات المسؤولة عن المواق أن يتم، بالتشاور مع الهيئ

 .قطع األراضي، تحديد المناطق التي يمكن اعتبار العينات ممثلة لها

 

المجتمع 
 اإلحصائي

 االختيار
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 التمثيل المتسق لألراضي: 3 الفصل

 تصميم المعاينة 3-3-أ3
ائي التي يجب  التقدير اإلحصخطواتمن المجتمع اإلحصائي وبالتالي ) المواقع أو القطع(يحدد تصميم المعاينة آيفية اختيار وحدات أخذ العينات 

ان المجتمع        .اتباعها الستخالص االستنتاجات من هذه العينة ا إذا آ ا لم سيتين، وفق وعتين رئي ويمكن تقسيم تصميمات المعاينة العشوائية في مجم
ة    (ً أم ال مقسمًا طبقيااإلحصائي  ل المعاين ة قب ات فرعي ات الم    .، باستخدام المعلومات اإلضافية   )أي مقسم إلى فئ ا   وتكون عملي سمة طبقي سح المق

ى     . تكلفة محددةمعبصفة عامة أآثر فاعلية من حيث الدقة التي يمكن الحصول عليها  ؤدي إل ا ي لكنها في المقابل، تميل ألن تكون أآثر تعقيدًا، بم
ا     م جمعه ي ت ات الت ع تصم    .زيادة احتمالية حدوث أخطاء في المعاينة نتيجة االستخدام غير السليم للبيان ى تحقيق    ويجب أن تتطل ة إل يمات المعاين

  :التوازن بين البساطة والفاعلية، وهو ما يمكن تحقيقه عبر الجوانب الثالثة التالية
 استخدام البيانات المساعدة والتصنيف الطبقي المساعد؛ •

 المعاينة المنتظمة؛ •

قطع  • .دائمةالزمنية المتسلسالت العينات وبيانات ال

  الطبقياستخدام البيانات اإلضافية والتقسيم
ستخدم في تقسيم المجتمع اإلحصائي إلى مجتمعات   أحد تصميمات المعاينة الهامة التي تشتمل على معلومات مساعدة، ويُ       التصنيف الطبقي يعتبر  

ي يكون    .البيانات المساعدةفرعية على أساس  ى   وقد تتكون هذه البيانات من الحدود القانونية واإلدارية أو حدود إدارات األحراج والت ا عل تمثيله
واع                                  ين أن ة والمنخفضة أو ب اطق األراضي المرتفع ين من ز ب ي تمي د الت شعار عن بع نحو منفصل أمرا أآثر فاعلية، أو الخرائط أو بيانات االست

إن من     .األنظمة الحيوية المختلفة ة، ف سليمة  وألن التصنيف الطبقي يعمل على زيادة الفاعلي ات   الممارسة ال تم استخدام البيان ى    أن ي ساعدة مت  الم
  .توافرت أو أمكن توفيرها بتكلفة إضافية منخفضة

ستين  ل؛ و      ) 1( :ويؤدي التصنيف الطبقي إلى زيادة الفاعلية عبر طريقتين رئي دير للمجتمع اإلحصائي آك ة التق ضمان الحصول   ) 2(تحسين دق
 .لمثالعلى نتائج آافية لبعض المجموعات الفرعية، مثل أقاليم إدارية معينة على سبيل ا

ة   يعمل على  التقسيم الفرعي للمجتمع اإلحصائي بما  عندوفي الطريقة األولى، يؤدي التصنيف الطبقي إلى زيادة فاعلية المعاينة            الحد من التغيري
سما إل    .بين الوحدات داخل نفس الطبقة مقارنة بالتغيرية داخل المجتمع اإلحصائي آكل دان مق يم أراض  على سبيل المثال، قد يكون أحد البل ى إقل

وفي حالة وجود  ).ذي خصائص مختلفة للفئات المناظرة(وإقليم أراض مرتفعة ) ذي خصائص معينة لفئات استخدام األراضي المعنية(منخفضة 
ة     ة أه    .تجانس داخل آل طبقة يصبح باإلمكان الحصول على تقدير إجمالي دقيق باستخدام عينة محددة فقط من آل طبق ضية الثاني ل الق ة  وتمث مي

ى جانب مجموعات                         ألغراض توفير نتائج ذات درجة معينة من الدقة لكافة األقاليم اإلدارية المعنية، وآذلك إذا آانت بيانات العينات ستستخدم إل
 .البيانات الموجودة، والتي تم جمعها باستخدام بروتوآوالت مختلفة في ظل نفس الحدود اإلدارية أو القانونية

ات              ويمكن أن يؤدي استخدا    شملها              (م بيانات االستشعار عن بعد أو الخرائط في تعيين حدود الطبق ي سي ة استخدام والت ة من فئ سيمات الفرعي التق
اطق أخرى                           ) المسح بالعينة  تم إسقاط من ا ي ة بينم ى الطبق إلى ظهور أخطاء حيث يتم تصنيف بعض المناطق على نحو خاطئ باعتبارها تنتمي إل

ن أن تؤدي األخطاء من هذا النوع إلى تحيز ملموس في التقديرات النهائية، إذ أن المنطقة المحددة للمعاينة لن تتوافق ويمك .الطبقةهذه تنتمي إلى 
أثير   الممارسة السليمةوفي حالة وجود احتمال واضح بحدوث مثل هذه األخطاء، فإن  .عندئذ مع المجتمع اإلحصائي المستهدف دير الت  تقتضي تق

  . باستخدام عملية التحقق أرضيًاالمحتمل لهذه األخطاء

وإذا آانت بيانات اإلبالغ عن انبعاثات وعمليات إزالة غازات االحتباس الحراري مشتقة من عمليات الحصر الموجودة ذات النطاق الواسع، مثل 
ذا الحصر، طا              ية له دير القياس ق إجراءات التق م تطبي ى أسس إحصائية       عمليات الحصر الوطنية المعنية باألحراج، فمن المالئ ة عل ا قائم ا أنه لم

د أو             (التصنيف الطبقي الالحق  وإضافة إلى ذلك، فإن  .سليمة شعار عن بع ساعدة المحصلة من االست ات الم ى البيان اء عل ات بن د الطبق أي تحدي
ة د               ) الخرائط بعد إجراء عمليات المسح الميدانية      ادة الفاعلي دة لزي ساعدة جدي ات م ة استخدام بيان دان األساسي         يعني إمكاني ر تصميم المي ون تغيي

(Dees et al., 1998). وباستخدام هذا المبدأ في التقدير، يمكن آذلك الحد من احتمال التحيز المشار إليه في الفقرة السابقة.  

 المعاينة المنتظمة
ى              القائمة على العينة والمعنية     تعتمد عمليات المسح     ة عل صفة عام األحراج أو استخدام األراضي ب دها          ب تم عن ي ي ات الت اط أو قطع أخذ العين نق

ة           .تسجيل الخصائص ذات األهمية ة المعاين ة في عملي اط أو قطع األراضي من الجوانب الهام ذه النق ا      .ويعد تخطيط ه م غالب ويكون من المالئ
وع من المسح   في هذتخصيص قطع األراضي في مجموعات عنقودية صغيرة للحد من تكلفة االنتقال عند تغطية مناطق آبيرة  د    .ا الن ويجب عن

استخدام العينات العنقودية أن تكون المسافة بين قطع األراضي آبيرة بما يجنب االرتباط الكبير فيما بين قطع األراضي، مع الوضع في االعتبار     
ان  ومن القضايا األخرى ذات األهمية في هذا السياق هو م .حجم المجموعة الشجرية) بالنسبة لمعاينة األحراج( ار    ا إذا آ قطع  من األفضل اختي

على نحو منتظم باستخدام شبكة منتظمة يتم تحديدها عشوائيا بامتداد المنطقة أو عشوائيا ) أو المجموعات العنقودية من قطع األراضي(األراضي 
ؤ      ).2-3-أ3راجع الشكل (المعنية  ة إذ ت ة من الطرق الفعال ة       وبصفة عامة، يعتبر استخدام المعاينة المنتظم ادة دق ى زي دي في أغلب الحاالت إل

 .هذا عالوة على أنها تسهم في تبسيط العمل الميداني .التقديرات
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 )يمين(وتخطيط منتظم ) يسار(تخطيط عشوائي بسيط لقطع األراضي  2-3-أ3الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

ة             السبب األساسي في اعتبار المعاينة العشوائية المنتظمة أ       فإن  ،  تبسيطها إلى حد ما   ورغم   ه مع المعاين سيطة، أن شوائية الب ة الع فضل من المعاين
 قد تكثر قطع العينات ة، بينما مع المعاينة البسيط  3المنتظمة تكون عينات قطع األراضي موزعة بالتساوي على جميع األجزاء المنطقة المستهدفة           

 .البعض اآلخرتختفي تماما من وجزاء بعض األب

 دائمةالزمنية الالت متسلسالعينات وبيانات أراضي القطع 
ة               ة يجب أن تقوم عمليات حصر غازات االحتباس الحراري بتقدير آل من الحال ي تطرأ بمرور الوقت      القائم رات الت ثال  ( والتغي في مساحات   م

ررة بمرور ا    أمرًاويعتبر تقدير التغيرات  ).فئات استخدام األراضي ومخزون الكربون ة متك ات معاين ويجب   .لوقت  بالغ األهمية ويتضمن عملي
رار األحداث         ى نمط تك اًء عل اس بن ات القي ة تحديد الفاصل الزمني بين عملي الغ   المؤدي ات اإلب رات ومتطلب د الفواصل      . للتغي ة، تع صفة عام وب

دا            10 و 5الزمنية التي تتراوح بين      وافرة   سنوات فترات آافية، وفي آثير من البلدان تكون البيانات المحصلة من عمليات المسح المصممة جي مت
األخص في قطاع األحراج        دة، وب ود عدي نوية       لكن  و .بالفعل لعق صفة س ة ب ديرات تكون مطلوب الغ،  لنظرا ألن التق زم  إلب ي  يل استخدام طريقت

ا إل         .االستيفاء واالستقراء الرجوع زمني تقراء ب د يكون من الضروري االس ى وفي الحاالت التي ال تتوافر فيها متسلسالت زمنية طويلة آافية، ق
 .الوراء اللتقاط ديناميكيات تغير مخزون الكربون

بة    .وفي حالة إجراء المعاينة المتكررة، فإن البيانات المطلوبة فيما يتعلق بالحالة الحالية للمساحة أو مخزونات الكربون يتم تقديرها في آل مناس
ويمكن استخدام ثالثة تصميمات شائعة . tالحالة في النقطة الزمنية  و(t + 1)تقدر التغيرات بعد ذلك بحساب الفرق بين الحالة في النقطة الزمنية 

 :للمعاينة من أجل تقدير التغير

 ؛)وحدات المعاينة الدائمة(استخدام وحدات المعاينة نفسها في آلتا المناسبتين  •

 ؛)ةوحدات المعاينة المؤقت(استخدام مجموعات مختلفة ومستقلة من وحدات المعاينة في آلتا المناسبتين  •

 ).المعاينة مع االستبدال الجزئي(استبدال بعض وحدات المعاينة بين المناسبتين بينما يظل البعض آما هو  •

 . هذه المقتربات الثالثة3-3-أ3يوضح الشكل 

 استخدام التكوينات المختلفة من وحدات المعاينة الدائمة والمؤقتة لتقدير التغيرات 3-3-أ3الشكل 

 

  

 مجموعة متماثلة
 )قطع أراض دائمة(

 مجموعات مستقلة 
 )قطع أراض مؤقتة( 

 المعاينة مع االستبدال الجزئي
 )قطع أراض دائمة ومؤقتة(

 1وحدات المعاينة المقاسة عند المناسبة       
 2وحدات المعاينة المقاسة عند المناسبة       

 

 

                                                 
إلى تقديرات تقود المعاينة المنتظمة ، قد ةفي الحاالت العادية عندما يكون هناك نمط منتظم في التضاريس قد يتوافق مع نظام الشبكة المنتظم 3

 .المعاينة العشوائية البسيطةأقل دقة من 
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ى االتجاهات                            وبصفة عا  سهولة التعرف عل ة نظرا ل رات من القطع المؤقت دير التغي مة تعد العينات الدائمة من قطع األراضي أآثر فاعلية في تق
ات    .الفعلية من االختالفات التي يمكن إرجاعها فقط إلى تغير مجموعة قطع األراضي ورغم ذلك فهناك بعض المخاطر المرتبطة باستخدام العين

على سبيل المثال من خالل تمييز القطع (قطع معروفة لمديري األراضي الومن ذلك أنه إذا أصبحت مواقع العينات الدائمة من  .قطعلاالدائمة من 
إن     .فهناك احتمال باختالف إدارة هذه القطع مقارنة باإلدارة في المناطق األخرى ) بصريا ك، ف ذه ال وإذا حدث ذل ى      ه ة عل ن تصبح تمثيلي قطع ل

إن         .وب ويكون احتمال الحصول على نتائج غير دقيقة وارد بنسبة آبيرةالنحو المطل ذآر، ف وع سالف ال وفي حالة إدراك وجود مخاطرة من الن
ك                                 الممارسة السليمة  ذه القطع تختلف عن تل ا إذا آانت الظروف به د م ة من أجل تحدي ة رقابي ة آعين  تقتضي تقييم بعض قطع األراضي المؤقت

 .الدائمةالسائدة بقطع األراضي 

ة  ويمكن لمقترب المعاينة مع االستبدال الجزئي أن يعالج بعض المشكالت المحتملة باالعتماد على قطع األراضي الدائمة، نظرا          تبدال  إلمكاني اس
رب   يمكن استخدام  .المواقع التي يعتقد في تلقيها معاملة مختلفة ذا المقت دي         ه ه إجراءات التق سم ب ذي تت د ال رغم من التعقي ى ال  Scott and)ر عل

Köhl, 1994; Köhl et al., 1995).  

ل استخدام                         وفي حالة استخدام قطع األراضي المؤقتة فقط، فإنه ال يزال باإلمكان تقدير التغيرات الكلية لكنه يصبح من غير الممكن دراسة تحوي
ل وهو ما يمكن القيام .األراضي بين الفئات المختلفة ما لم يتم تقديم ُبعد زمني للعينة          بيل   ،  به باالعتماد على البيانات المساعدة، والتي تتمث ى س عل

ويؤدي ذلك لتقديم وجه آخر  .في الخرائط أو بيانات االستشعار عن بعد أو السجالت اإلدارية التي تكشف عن حالة األراضي في الماضي، المثال
 .خبيرلعدم التيقن إلى التقييم قد يتعذر تحديده آميا بغير اللجوء إلى الحكم ال

 طرق المعاينة المعنية بتقدير المساحة 4-3-أ3
ة    ى المعاين تخدام عل ساحات االس ي م ويالت ف تخدام األراضي أو التح ساحات اس دير م ة بتق ات المعني ن المقترب ر م د الكثي دير  .تعتم ن تق ويمك

 :المساحات والتغير فيها بطريقتين مختلفتين باستخدام المعاينة

 التقدير عن طريق النسب؛ •

  .تقدير المباشر للمساحةال •

بينما ال  .ويتطلب المقترب األول معرفة المساحة اإلجمالية لمنطقة المسح، وال يقدم المسح بالعينة سوى النسب الخاصة بفئات االستخدام المختلفة
 .يتطلب المقترب الثاني معرفة المساحة اإلجمالية

اج  و ربين   يحت ين من وحدات المعاي     لآال المقت دير عدد مع ة المسح    تق ة في منطق ة       .ن ار وحدات المعاين ق  ويمكن إجراء اختي ة  عن طري  المعاين
وتؤدي المعاينة المنتظمة بصفة عامة إلى تحسين دقة تقديرات المساحة، خاصة   ).2-3-أ3راجع الشكل (العشوائية البسيطة أو المعاينة المنتظمة 

ة     ويم .في حالة حدوث طبقات االستخدام المختلفة على بقع آبيرة ذه الحال ساحة، وفي ه كن استخدام التصنيف الطبقي لتحسين فاعلية تقديرات الم
 . تقتضي القيام باإلجراءات الموضحة فيما يلي على نحو مستقل بكل طبقةالممارسة السليمةفإن 

د     ويفترض في حالة تقدير النسب أن وحدات المعاينة هي نقاط بال أبعاد، وذلك على الرغم من ضرورة مراعاة منط                   قة صغيرة حول آل نقطة عن
ويمكن آذلك استخدام العينات المكونة من قطع أراض في تقدير المساحة، مع العلم بأنه لن يتم التوسع في تناول هذا المبدأ في  .تحديد فئة استخدام
 .التوجيهات الحالية

 عن طريق النسبالمساحات تقدير  5-3-أ3
ة لمن     ساحة اإلجمالي رب تكون الم ة المسح معر  في هذا المقت ة وطق ديرات نسب            .ف ى تق ة عل ات االستخدام المختلف دير مساحات فئ اء تق ويمكن بن

وبعدئذ يتم  .وعند التطبيق، يتم تغطية منطقة الحصر بعدد معين من نقاط العينات وتحديد استخدام األراضي عند آل نقطة من هذه النقط .المساحة
اط حساب نسبة آل فئة استخدام بقسمة عدد النقاط ا ساحة لكل        .لواقعة في الفئة المحددة على العدد اإلجمالي للنق ديرات الم ى تق تم الحصول عل وي

 .فئة من فئات االستخدام بضرب النسبة الخاصة بكل فئة في المساحة اإلجمالية

اط في    pi حيث  الخطأ القياسي،  من معرفة تمكن الصيغة و . مثاًال لهذا المقترب1-3-أ3ويورد الجدول  سبة النق  ن
ة    ة، و   A، و iفئة االستخدام المعني ة المعروف ساحة اإلجمالي ات    n  الم اط العين الي لنق دد اإلجم ة      . 4الع رة الثق ى فت تم الحصول عل ـ  %95وي ، Ai ل

 . مرات الخطأ القياسي2±، على نحو تقريبي عن طريق iالمساحة المقدرة لفئة االستخدام 

)1n())p1(p(A ii −−•

                                                 
 .المعاينة المنتظمة استخدام الحظ أن هذه الصيغة تكون تقريبية فقط في حالة 4
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 1-3-أ3 الجدول
 النسب طريق عن المساحة ديرلتق مثال

 الخطأ القياسي المساحات المقدرة لفئة االستخدام تقدير النسب إجراء المعاينة

 
 
 
 
 
 

pi = ni / n 

 

p1 = 3/ 9 ≅ 0.333 

p2 = 2/ 9 ≅ 0.222 

p3 = 4/ 9 ≅ 0.444 

 1.0= المجموع 

Ai = pi · A 

 

A1 = 300 ha 

A2 = 200 ha 

A3 = 400 ha 

 ha 900= اإلجمالي 

s(Ai) 

 

s(A1)= 150.0 ha 

s(A2)= 132.2 ha  

s(A3)= 158.1 ha 

 
 :حيث

A  = هكتار في هذا المثال900(= المساحة اإلجمالية ( 

Ai  = المساحة المقدرة لفئة االستخدامi 

ni  = عدد النقاط الواقعة في فئة االستخدامi 

n  =لعدد اإلجمالي للنقاطا 

ة       Aijويمكن تقدير مساحات تحويل االستخدام عن طريق إدخال فئات من قبيل        ة   i حيث يكون االستخدام محوال من الفئ ى الفئ ات   j إل ين عملي  ب
 .المسح المتعاقبة

 التقدير المباشر للمساحة 6-3-أ3
دير المساحات           إن تق ة، ف ة للحصر معروف ساحة اإلجمالي دما تكون الم ر عن ا  والتغي اال، حيث         فيه د إجراًء فع ق حساب النسب يع يح عن طري يت

ين، يمكن                .الحصول على أعلى درجات الدقة ول من عدم التق ر مقب در غي شوبها ق ة أو ي ة معروف ساحة اإلجمالي ي ال تكون الم وفي الحاالت الت
ي  ة     اللجوء إلى استخدام اإلجراء البديل الذي يتضمن التقدير المباشر للمساحات الت ات االستخدام المختلف درج تحت طبق ذه     . تن ويمكن استخدام ه

 .المقترب مع المعاينة المنتظمة فقط، حيث تمثل آل نقطة معاينة مساحة تتوافق مع حجم خلية الشبكة بمخطط العينة

غ                      سافة تبل ة ذات م بكة مربعات منتظم ين ال     1000على سبيل المثال، في حالة اختيار نقاط العينات من ش ر ب ل           مت ة تمث إن آل نقطة عين اط، ف نق
 قطعة أراضي ضمن طبقة االستخدام المعينة فإن تقدير المساحة يكون 15وبالتالي، في حالة وقوع  . هكتار100=  آم 1×  آم 1مساحة مقدارها 

 . هكتار1500=  هكتار 100 × 15

 



 التمثيل المتسق لألراضي: 3 الفصل

 3المقترب  نظرة عامة على الطرق المحتملة لتطوير مجموعات بيانات        4-أ 3الملحق 

 المكانية الكاملة  عمليات التقييم المباشرة والمتكررة الستخدام األراضي من التغطية  :3نظرة عامة على المقترب   1-4-أ3الشكل 

 الوصف
شبكية  وفي هذا المثال استخدمت الخاليا  .قسم البلد إلى وحدات مكانية في صورة خاليا شبكية أو مضلعات صغيرة ُي3عند استخدام المقترب  ال

أو المسح األرضي، من أجل إنشاء مساحة /ويمكن تجميع عينات الخاليا الشبكية عن طريق االستشعار عن بعد و .في التقسيم الفرعي للمساحة
يا الشبكية ويمكن لالستشعار عن بعد أن يمكن من التغطية الكاملة لكافة الخال .االستخدام التي تم تمييز امتدادها بالخطوط الرمادية أسفل الشبكة

ة  االعتماد عليها عينة من الخاليا الشبكية وعلىالقيام بعمليات المسح األرضية يتم و .في تفسير استخدام األراضي) أ1-4-أ3الشكل (  في معرف
د      في ااستخدام األراضي مباشرة، وآذلك  شعار عن بع ات المحصلة باالست سير البيان وزع و .لمساعدة في تف شبكية عل    ت ا ال ة الخالي ى نحو   عين

ل في                  )ج1-4-أ3الشكل  (أو غير منتظم    ) ب1-4-أ3الشكل  (منتظم   رجح وجود تحوي ر حيث ي ة أآب ى تغطي ال، للحصول عل بيل المث ، على س
ا في مضلعات          .االستخدام ي يمكن تجميعه شبكية، والت ا ال شكل  (ويمكن إعداد الخرائط المعممة باستخدام الخالي وتكون النتيجة    ).د1-4-أ3ال
 .ذا المقترب إما في صورة جدول أو مصفوفة تحويل استخدام محددة مكانياالنهائية له

 

 

 

 2النقطة الزمنية      1النقطة الزمنية  
 .أ االستشعار عن بعد يمكنه آذلك أن يعطي تغطية آاملة لكافة الخاليا الشبكية1-4-أ3الشكل 
          
          
 GGGF     
GGGFFFCCCC
GGGFFCCSSC
GGGFFCC   
GGFFCCC   
 FFFFCC   
  F       
           

 

 

          
          
 GFFF     
GGFFFCCSSC
GGGFFCCSSC
GGGFFCC   
GGGGCCC   
 GGGCCC   
  G       
          

 
 ب عينة الخاليا الشبكية يمكن توزيعها على نحو منتظم1-4-أ3لشكل ا

 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

G G  
GG F CC

G F CSC
GG F C

G F C
F F C
    
    

 
 
 

       
       

G F     
GF FC S 

G F C S C
GG FC   

G G C    
G CC   
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 2الفترة الزمنية      1الفترة الزمنية 
 ج عينة الخاليا الشبكية يمكن توزيعها على نحو غير منتظم1-4-أ3الشكل 

     
     
 GGF 

GG FF CC
G GF CSSC

 G  C
GGF CC

F F CC
     
      

 

 

        
        
 FFF    

GG FF SS 
G GF C SSC

 G  C    
GGG CC    

G G CC   
        
        

 دها باستخدام الخاليا الشبكية، والتي يمكن آذلك تجميعها في مضلعاتد الخرائط المعممة يمكن إعدا1-4-أ3الشكل 
  

 
  

 
تيطان،     = Sاألراضي الرطبة،    = Wاألراضي الزراعية،    = Cالمروج الطبيعية،    = Gاألراضي الحرجية،    = F :مالحظة  = Oأراضي االس

 األراضي األخرى
 

 :يجب على القائمين بالحصر 3عند استخدام المقترب 

ويجب أن تضمن هذه االستراتيجية عدم تحيز البيانات وإمكانية  .استخدام استراتيجية معاينة تتسق مع النصيحة المقدمة في هذا الفصل •
  .وقد يلزم تغيير عدد ومواقع وحدات المعاينة بمرور الوقت من أجل أن تظل تمثيلية. توسيع نطاقها عند الضرورة

ستشعار عن بعد، يجب وضع خطة لتفسيرها في فئات أراضي باستخدام البيانات المرجعية األرضية عند استخدام البيانات المحصلة باال •
يجب توخي الحذر من أجل التخصيص السليم لمعلومات الغطاء األرضي  ).أساليب االستشعار عن بعد(على النحو المحدد في هذا الفصل 

ويمكن استخدام بيانات عمليات الحصر التقليدية المعنية  . استخدام األراضيالتي تم الحصول عليها عبر تقنيات التقاط الصور، في فئات
من الضروري العمل على تجنب التصنيف الخاطئ ألنواع األرضي ودقة الخريطة التي  .باألحراج أو عمليات المسح األخرى لهذا الغرض

ويتمثل األسلوب التقليدي في إنشاء  .ق استشعار فائقة الدقةيتم الحصول عليها عبر البيانات المرجعية األرضية البيانات المحصلة من طر
  . توضح، ألي تصنيف لألراضي، نسبة التصنيف الخاطئ آأحد التصنيفات المرشحة األخرى5مصفوفة

االنبعاثات بناء فترات الثقة لمساحات استخدام األراضي والتغيرات في المساحة التي يتم استخدامها في تقدير التغيرات بمخزون الكربون و •
 .وعمليات اإلزالة

 .استخالص جداول تلخيص للمساحات الوطنية التي تقع ضمن األنواع المختلفة لتحويل استخدام األراضي •

                                                 
 .مصفوفة الخلطتسمى أحيانا  5

G 
F C 

S S 

G 

 

F 
F 

G

C 

S 



 التمثيل المتسق لألراضي: 3  الفصل

 التصنيفات االفتراضية للمناخ والتربة 5-أ 3الملحق 
رات في ال                 دير التغي ة ومخزون       تصنف المناطق المناخية من أجل تطبيق معامالت االنبعاث وتغير المخزون لتق ادة العضوية الميت ة والم ة الحيوي كتل

شكل    1-5-أ3وقد تم إيراد التصنيف االفتراضي للمناخ في الشكل  .الكربون في التربة  ويجب   .2-5-أ3 ويمكن اشتقاقه باستخدام مخطط التصنيف بال
ذا التصنيف لطرق المستوى           ر المخزون االفتراضي            1استخدام ه امالت االنبعاث وتغي ذا المخطط      نظرا ألن مع تقاقها باستخدام ه م اش وينبغي   .ة ت

ة المستوى                ة                 1مالحظة أنه يتم تقسيم األقاليم المناخية إلى مناطق إيكولوجية لتطبيق طريق ة الحيوي ون الكتل رات في مخزون آرب دير التغي  بهدف تق
ستويين     ويمكن أمام القائمين بالحصر اختيار وضع تصنيف مناخي خاص  ).4، الفصل 1-4راجع الجدول  ( ة استخدام طرق الم بالبلد المعني في حال
ان افتراضيا أو          الممارسة السليمة وتقتضي   .، إلى جانب معامالت االنبعاث والتغير في المخزون الخاصة بالبلد         3 و 2  تطبيق نفس التصنيف، سواء آ

 والتغير في المخزون لكل حوض من الحصر الوطني وبالتالي، تخصص معامالت االنبعاث .خاص بالبلد المعني، عبر آافة أنواع استخدام األراضي
  .باستخدام تصنيف متسق للمناخ

ة،                        ون بالترب رات في مخزون الكرب دير التغي ون لتق ر في المخزون والمخزون المرجعي للكرب امالت التغي ق مع تصنف أنواع التربة من أجل تطبي
 ).تربة العضوية يجب تصنيفها لتقدير انبعاثات أآسيد النتروز الناجمة عن التصريف     أي أن أنواع ال   (وآذلك االنبعاثات من أآسيد النتروز من التربة        

تخدام األراضي األخرى   ات اس ى فئ ا إل صريفها وتحويله تم ت ة أو ي ة العضوية باألراضي الرطب واع الترب ال األراضي (وتوجد أن بيل المث ى س عل
 المدرجين 3 و1، أو 2 و1وتعرف أنواع التربة العضوية باستخدام المعيارين  ).طانالحرجية، األراضي الزراعية، المروج الطبيعية، أراضي االستي

 :(FAO 1998)فيما يلي 

 بالمائة أو أآثر آربون عضوي عند 12 سم أن تحتوي على 20ويجب في الطبقة التي تقل عن .  سم10ُسمك الطبقة العضوية يزيد عن أو يساوي 
 . سم20خلطها على عمق 

 بالمائة 35أي، ( بالمائة آربون عضوي حسب الوزن 20تربة التي ال تتشبع أبدا بالماء ألآثر من أيام قليلة أن تحتوي على أآثر من يجب في أنواع ال
 ).من المادة العضوية

 :تتعرض التربة ألحداث تشبع عرضية بالماء ويكون بها إما

ى الطين؛       ) ادة العضوية  بالمائة من الم   20أي  ( بالمائة آربون عضوي حسب الوزن       12على األقل    - أ وي عل إذا لم تكن التربة تحت
 أو

ى    )  بالمائة من المادة العضوية    30أي  ( بالمائة آربون عضوي حسب الوزن       18على األقل    - ب أو % 60إذا آانت التربة تحتوي عل
 أآثر من الطين؛ أو

 .آمية وسيطة وتناسبية من الكربون العضوي للكميات الوسيطة من الطين - ت

ات           3-5-أ3 ويشتمل الشكل    .ألخرى من التربة تصنف آتربة معدنية     آافة األنواع ا   ة في فئ واع الترب سيم أن ة لتق  على تصنيف افترضي للتربة المعدني
ة     شكل    (USDA, 1999)بناء على تصنيف وزارعة الزراعة األمريكي سمها ال ا يق وارد       4-5-أ3، بينم ة لم ة العالمي دة المرجعي ا لتصنيف للقاع  وفق

اخ               :مالحظة ((FAO, 1998)التربة  ر المن ة بتغي ة المعني ة الدولي ة الحكومي دمها الهيئ ي تق ة االفتراضية الت واع الترب دم نفس أن صنيفين يق  ).آال الت
ر المخزون والمخزون المرجعي        1ويجب استخدام التصنيف االفتراضي للتربة المعدنية مع طرق المستوى        امالت االفتراضية لتغي  نظرا ألن المع

أو العضوية في   /ويمكن للقائمين بالحصر اختيار وضع تصنيف خاص بالبلد المعني ألنواع التربة المعدنية و   .ة وفقا ألنواع التربة هذه    للكربون مشتق 
ون المرجعي            3 و 2حالة تطبيق طرق المستويين      ر في المخزون ومخزون الكرب أو (، إلى جانب وضع معامالت خاصة بالبلد المعني لكل من التغي

امالت انب ضوية مع ة الع واع الترب ة أن ي حال اث ف ضي  ).ع سليمةوتقت ة ال تخدام   الممارس واع اس ة أن ع آاف ة م واع الترب صنيف ألن تخدام نفس الت  اس
 .األراضي
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 .1996الخطوط التوجيهية للهيئة لعام المناطق المناخية الرئيسية، محدثة من  1-5-أ3الشكل 

 

 ال توجد بيانات
االستوائي الجبلي
االستوائي المطير
االستوائي الرطب

 االستوائي الجاف
 المعتدل الدافئ الرطب
 المعتدل الدافئ الجاف
 المعتدل البارد الرطب

المعتدل البارد الجاف
 الشمالي الرطب
 الشمالي الجاف

 لقطبي الرطبا

 القطبي الجاف

 IPCCالمناطق المناخية لهيئة 



 التمثيل المتسق لألراضي: 3 الفصل

 التصنيف مبني على االرتفاع، متوسط الحرارة السنوية . اخية االفتراضيةمخطط تصنيف للمناطق المن 2-5-أ3الشكل 
                                     (MAT) ومتوسط التهطال السنوي ،(MAP) ومتوسط التهطال السنوي إلى النسبة المحتملة النتقال ، 
 الثلج، وحدوث (MAP:PET)الماء إلى الغالف الجوي                                     

 

 
 
 

 ابدأ

استوائي جاف

>MATالمتوسط 
 أيام من7=؟ و18

 العام؟/الصقيع

نسبة 
MAP:PET 

؟1>

نسبة 
MAP:PE

T < 1؟ 

MAP = 
 ملليمتر 2000
 1000و

نسبة 
MAP:P

ET < 1؟

MAT < 
 ر؟صف

MAP< 
2000 
ملليمتر؟

MAP:PETنسبة 
 ؟1> 

> االرتفاع 
  متر؟1000

المتوسط 
MAT <10؟

نعم

ال ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

ال

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

متوسط آافة 
 ؟10<الشهر 

قطبي رطب

 شمالي جاف

 شمالي رطب

معتدل بارد 
 رطب

د معتدل بار
 جاف

 قطبي جاف

معتدل دافئ 
 جاف

استوائي 
 رطب

 استوائي مطير

استوائي 
 جبلي

معتدل دافئ 
 رطب

نعم

ال
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 مخطط تصنيف ألنواع التربة المعدنية وفقا لتصنيف وزارة الزراعة األمريكية 3-5-أ3الشكل 

 

 
 

 ابدأ
%70أآبر من 

رمال وأقل من 
 طين؟% 8

 سبوديسولز؟

أنديسولز؟

تربة 
 مائية؟

ال

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

نعم

نعم

ال

موليسولز، فيرتيسولز، 
حالة عالية األساس، 

ألفيسولز، أريديسولز، 
 إنسيبتيسولز؟

أنواع تربة طينية
النشاط عالية

نواع تربة أ
 رملية

أنواع تربة 
أمورفية

أنواع تربة 
طينية منخفضة

النشاط

أنواع تربة 
 برآانية

أنواع تربة 
 أراضي رطبة
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 التمثيل المتسق لألراضي: 3 الفصل

 . لموارد التربة(WRB)مخطط تصنيف ألنواع التربة المعدنية وفقا لتصنيف القاعدة المرجعية العالمية  4-5-أ3الشكل 

 

 
 

 ابدأ
%70أآبر من 

رمال وأقل من 
 طين؟% 8

 بودسولز؟

أنديسولز؟

 جليسولز؟

ال

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

نعم

نعم

ال

ليبتوسولز، فيرتيسولز، آاستانوزيمس،
شيرنوزيمزمس، فيوزيمس، لوفيسولز،
أليسولز، لوفيسولز ألبية، سولونيتز، 

أمبريسولز، آالسيسولز، جيبسيسولز، 
 آامبيسولز، ريجوسولز؟

أنواع تربة طينية
 عالية النشاط

أنواع تربة 
رملية

أنواع تربة 
 أمورفية

أنواع تربة طينية
منخفضة النشاط

أنواع تربة
 برآانية

أنواع تربة 
 راضي رطبةأ
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4 المجلد 
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