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 األراضي الحرجية: 4الفصل 

 األراضي الحرجية 4
 

 مقدمة 4-1
ة  الناتجة عن   الحراري    لتقدير انبعاثات وعمليات إزالة غازات االحتباس      يقدم هذا الفصل طرقاً    ة الحيوي ة   ،التغيرات في الكتل ادة العضوية الميت  ، والم

ام        .األراضي المحولة إلى أراٍض حرجيةوالكربون العضوي بالتربة في األراضي الحرجية و ة لع ة المنقحة للهيئ ى الخطوط التوجيهي وهو يعتمد عل
اس الحراري             1996 ازات االحتب ة لغ ام       ا( بشأن قوائم الحصر الوطني ة لع ة للهيئ صلة       )1996 لخطوط التوجيهي سليمة المت  وإرشادات الممارسات ال

 :هذا الفصلو .)إرشادات الممارسة السليمة(باستخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة 

 حات األراضي نفسها؛ وعمليات تحويل الكربون بين األحواض المختلفة داخل مسا1يتناول أحواض الكربون الخمسة الواردة في الفصل  •

دارة       • األحراج الم ون ب رات في مخزون الكرب شاء وحصاد    والناتجة عن   يتضمن التغي ل إن شرية مث شطة الب ارس  األن ة المغ  والقطع ،الحرجي
ق              ،التجاري لألشجار  اح    ، وتجميع خشب الوقود وممارسات اإلدارة األخرى، إضافة إلى عمليات الفقد الطبيعية نتيجة الحرائ  ، وعواصف الري

 واآلفات الحشرية واألمراض واالضطرابات األخرى؛

  ويحدد مقتربات لطرق المستويات األعلى لتقدير التغيرات في مخزون الكربون؛،وقيم افتراضية) 1المستوى (يقدم طرق بسيطة  •

ة                  • ة الحيوي ون من حرق الكتل سيد الكرب اني أآ ر ث ت (يقدم طرقا لتقدير انبعاثات غازات االحتباس الحراري غي اني     ي ر ث ات غي ة االنبعاث م تغطي
 ؛)11أآسيد الكربون مثل انبعاثات أآسيد النيتروز من أنواع التربة في الفصل 

فيما يخص ، والمقتربات المستخدمة في الحصول على بيانات متسقة 2يجب استخدامه إلى جانب الوصف العام للطرق والمعادالت في الفصل  •
 .3 في الفصل ةالموضحوالمساحات 

ة   اتقدم   اً  لخطوط التوجيهي ا                  طرق الغ عنه اس الحراري واإلب ع غازات االحتب دير مصادر وبوالي ة في        ا في  لتق ا هي معرف ط، آم دارة فق   ألحراج الم
يجب أن تغطي التعاريف آما  .الوقتويجب على البلدان أن تعمل على تطبيق التعاريف الوطنية لألحراج المدارة على نحو متسق بمرور . 1الفصل 
ل   ة آافة األحراج المتأثرة بالتدخل البشري الذي يشمل جميع ممارسات اإلدارة             الوطني ة      مث زراع الحرجي شاء الم ة األحراج وإن د   ،حماي  ودعم التجدي
 . واستخالص خشب الوقود غير التجاري وهجر األراضي المدارة، وإنتاج الخشب التجاري،الطبيعي

 . من هذا المجلد12الفصل في  حيث يتم تغطيتها (HWP)تجات الخشب المحصود ال يشتمل على منتجدر اإلشارة إلى أن هذا الفصل و

 :قدم التوجيهات والمنهجيات على نحو منفصل في قسمينوُتقسم األراضي الحرجية المدارة إلى فئتين فرعيتين وُت

  األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجية2-4القسم  •

  األراضي المحولة إلى أراض حرجية3-4القسم  •

ة للوصول        المطبقة فيما يخص  المنهجية  2-4يغطي القسم   و ة المطلوب رة االنتقالي دة أطول من الفت األراضي التي ظلت في فئة األراضي الحرجية لم
ى أراضٍ  3-4طبق القسم ُيفيما  ).عامًاعشرين الفترة االفتراضية تبلغ (إلى مستويات جديدة لكربون التربة  ة إل ة  على األراضي المحول ي    حرجي والت

ر استخدام      عامًاعشرين الفترة والتي تبلغ هذه و .الفترة االنتقاليةتمر ب ي تعقب تغي ون الت  هي الفترة االنتقالية االفتراضية للتغيرات في مخزون الكرب
ي للفت   .الفئتين المذآورتين أعالهإلى  تقسيم األراضي الحرجية الممارسة السليمةوتقتضي  .األراضي ى الظروف    ويعتمد الطول الفعل ة عل رة االنتقالي

  . عامًاعشرينالطبيعية واإليكولوجية لبلد أو إقليم معين وقد يختلف عن 

ة الحصر   ي عملي درج ف ا ت م إخضاعها لممارسات اإلدارة، فإنه ي ت دارة، الت ر الم سبة لألحراج غي ة ضمنوبالن ى أراٍض فئ ة إل  األراضي المحول
 مع ،قبل التحويلاستخدامها  تحويلها إلى أنواع استخدام أخرى فيتم إدراجها في عملية الحصر تحت فئات أما األحراج غير المدارة والتي تم .حرجية
  . فترة انتقالية تناسب فئة االستخدام الجديدةتحديد

دارة تنتمي    أن آافة األراضي اه يتم افتراضوفي حالة عدم توافر بيانات حول تحويل استخدام األراضي وآانت فترة التحويل متاحة، فإن             لحرجية الم
ة في       ،األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجية  إلى فئة    ا لإلرشادات المقدم اس الحراري وفق  ويتم تقدير انبعاثات وعمليات إزالة غازات االحتب

  .2-4القسم 

 أحواض الكربون والغازات غير ثاني أآسيد الكربون ذات الصلة
 :ني أآسيد الكربون المعنية بالطرق بالمقدمةفيما يلي أحواض الكربون والغازات غير ثا

 )فوق األرض وتحت األرض(الكتلة الحيوية  •

 )الخشب الميت والفرش الحرجي(المادة العضوية الميتة  •

 المادة العضوية بالتربة •

 )الميثان، الكربون، أآسيد النيتروز، أآاسيد النتروجين(غازات االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد الكربون  •
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م                           وي ذي ت ة الحوض والمستوى ال ى أهمي عتمد اختيار أحواض الكربون أو غازات االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد الكربون ألغراض التقدير عل
 .اختياره لكل فئة من فئات االستخدام

 تصنيف استخدام األراضي الحرجية
ار  سبة للهكت راري بالن اس الح ازات االحتب ة غ ات إزال ات وعملي اين انبعاث ًاتتب ع وفق امالت الموق رس، لمع واع الحرج أو الغ  ومراحل تطور ، وأن

اين في         الممارسة السليمةوتستلزم  .المجموعة الشجرية وممارسات اإلدارة ددة من أجل الحد من التب ة متع  تقسيم األراضي الحرجية في فئات فرعي
 المبادئ التوجيهيةوعلى نحو افتراضي، تستخدم  ).1-4اإلطار (التيقن معدل النمو والبارامترات األخرى ذات الصلة باألحراج وآذلك للحد من عدم 

سم  2-4راجع الجدول   (والغطاء الحرجي   )  من هذا الفصل 1-4 والشكل 5-4 بالقسم 1-4راجع الجدول  (أحدث تصنيفات المناطق اإليكولوجية       بالق
ر تفصيال         ).2001الفاو، (منظمة األغذية والزراعة وضعتها التي )  من هذا الفصل4-2 ة تصنيف أآث وطنيين استخدام أنظم راء ال ويجب على الخب

  .، في ضوء متطلبات البيانات األخرى ومناسبًالبلدانهم، ما آان ذلك متاحًا

 

 1-4اإلطار 
 مستويات التفصيل

داخل أحد البلدان، على ة مستوى المناطق اإلقليمية ودون اإلقليمي أمكن على إنيعمل تصنيف أنواع األحراج في فئات فرعية متجانسة، و
اس الحراري   اتالحد من عدم التيقن في تقدير دير         . انبعاث وإزالة غازات االحتب ذا الفصل تق اقش ه سيط والوضوح، ين وألغراض التب

هذا على ويهدف التفصيل .  من الفئات الفرعية لألراضي الحرجيةاالنبعاثات وعمليات اإلزالة على المستوى الوطني ولعدد صغير نسبيًا
ون واالفتراضات األخرى   النحو إلى التوافق  إن     .مع المصادر المتاحة من بيانات المدخالت االفتراضية ومحتويات الكرب ك، ف ورغم ذل

اس                     من األهمية أن يدرك مستخدمو هذه الخطوط التوجيهية أنه يجدر بهم القيام بالعمليات الحسابية المتعلقة بحصر انبعاث غازات االحتب
ر تفصيالً             . مستوى أدق من التفصيل ما أمكنالحراري عند دان معلومات أآث ر من البل دى الكثي وافر ل ه يت ى أن ارة إل  حول  وتجدر اإلش

، هذه البيانات يجب استخدامها، إذا آان ذلك مالئمًا .األحراج وتغير االستخدام تفوق ما هو مستخدم في بناء القيم االفتراضية بهذا الفصل
 :لألسباب التالية

 لتفصيل الجغرافي على مستوى اإلقليمي وليس الوطنيا. 1

اً      ة      ضرورياً قد يجد الخبراء أن تقدير غاز االحتباس الحراري لألقاليم المختلفة داخل البلد مطلب ة ذات األهمي ات الجغرافي سجيل التباين  لت
 .تي تم حرقها ونحو ذلك وآثافات الكتلة الحيوية وأجزاء الكتلة الحيوية المزالة ال،في أنواع األنظمة الحيوية

 التفصيل األدق حسب الفئة الفرعية. 2

 بما يعكس بشكل أفضل االختالفات ،يمكن للخبراء تقسيم فئات استخدام األراضي وفئات االستخدام الفرعية الموصى بها في فئات أصغر
 .لحراجة، ونحو ذلكالبيئة أو األنواع، أنواع األحراج، استخدام األراضي أو ممارسات ا، الهامة في المناخ

رغم                ى ال ديرات، عل وفي جميع األحوال، ال يؤدي العمل عند مستويات أدق من التفصيل إلى تغيير الطبيعة األساسية لطريقة حساب التق
ذا الفصل            دير  . من أن البيانات واالفتراضات اإلضافية ستكون مطلوبة بصفة عامة إلى جانب القيم االفتراضية الواردة في ه  وبمجرد تق

ائج          انبعاثات غاز االحتباس الحراري، باستخدام المستوى األآثر مالءمة من التفصيل حسبماً           ال النت  يحدده الخبراء الوطنيون، يجب إجم
ذه          ة في ه ية المطلوب ات القياس وطني والفئ ى المستوى ال ة  عل ك    .الخطوط التوجيهي سمح ذل دان       وي ة البل ين آاف ائج ب ة النت ة مقارن بإمكاني

ر تفصيالً        وب .المشارآة ستويات أآث ى م يم عل د التقي ستخدمة عن فافية   صفة عامة، يجب اإلبالغ عن البيانات واالفتراضات الم ضمان ش  ل
 .وتكرارية الطرق

 

 

 المصطلحات الفنية

تخدمة من قبل يجب أن تكون المصطلحات الفنية المستخدمة في طرق تقدير مخزون وتغيرات الكتلة الحيوية متسقة مع المصطلحات والتعاريف المس
سبة لألحراج    ).الفاو( األغذية والزارعة منظمة ات استخدام األراضي    ،وتعتبر الفاو المصدر الرئيسي لبيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث بالن  وفئ

ة، متوسط الز    :ومن أمثلة المصطلحات المستمدة من الفاو .1األخرى والمستخدمة في الحسابات بالمستوى  ة الحيوي د في     نمو الكتل سنوية، الفق ادة ال ي
  . على تعاريف هذه المصطلحات1-أ4ويشتمل مسرد المصطلحات في الملحق  .الكتلة الحيوية، إزالة الخشب
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Tar :حرج استوائي مطير 
TAWa :حرج استوائي رطب نفضي
TAWb :فحرج استوائي جا 
TBSh :جنبات استوائية 

TBWh :صحراء استوائية 
TM :أنظمة استوائية جبلية 

SCF :حرج شبه استوائي رطب
SCs :حرج شبه استوائي جاف 

SCSh :سهوب شبه استوائية 
SBWh :صحراء شبه استوائية 

SM :أنظمة جبلية شبه استوائية 
 

TeDo :حرج معتدل أوقيانوسي 
TeDc :حرج معتدل قاري 

TeBSk :هوب معتدلةس 
TeBWk :صحراء معتدلة 

TeM :أنظمة جبلية معتدلة 

Ba :حرج شمالي صنوبري
Bb : أراض تندرا خشبية

 شمالية
BM:أنظمة جبلية شمالية

P :قطبي 

 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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ام  2-4الشكل  المي ع اء األرضي الع راج والغط تبانة. 1995 األح غ  االس راج تبل ات األح لية لبيان ة األص ع  1 المكاني ر مرب و مت ل (آيل  تحلي
ة  لواليات المتحدة  في ا ةالجيولوجيمصلحة المساحة  او   [Loveland et al., 2000]األمريكي يمكن الحصول   . ([2001]والف

 .gov.usgs.edc://httpعلى بيانات أنظمة المعلومات الجغرافية من الموقع 

 

 

 

 

 حرج ممتلئ
>وارتفاع % 40> أراض مغطاة باألشجار لها غطاء حرجي 

 . أمتار، وتشمل األحراج الطبيعية والمغارس الحرجية5

 أراض خشبية أخرى
 5> فاع وارت% 10-5أراض لها غطاء حرجي يتراوح بين 

 . أمتار5< وارتفاع % 10> أمتار أو لها غطاء من الجنبات 

 حرج مفتوح وانتشاري
أراض مغطاة باألشجار لها غطاء حرجي يتراوح بين 

أو أحراج ) حرج مفتوح( أمتار 5> وارتفاع % 10-40
، بما في)حرج انتشاري(مختلطة وأراضي غير حرجية 

 .ذلك األحراج الطبيعية والمغارس الحرجية

 غطاء أراض أخرى
آافة األراضي األخرى غير الحرجية، بما في ذلك المروج 

الطبيعية واألراضي الزراعية واألراضي القاحلة والمساحات 
.الحضرية

 البيانات غير وافية
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 األراضي الحرجية: 4الفصل 

  حرجيةياألراضي الحرجية التي تظل أراض 4-2
التي نتقالية االفترة الفي فئة األراضي الحرجية أو ) الفترة االنتقالية االفتراضية ( عامًاعشرين ظلت أآثر من يتناول هذا الفصل األحراج المدارة التي

ي  سبة        .يحددها البلد المعن اس الحراري بالن ة      ويتضمن حصر غاز االحتب ي تظل أراضي حرجي ة الت رات في    (FF) لألراضي الحرجي دير التغي  تق
هي الكتلة الحيوية فوق األرض، والكتلة الحيوية تحت األرض، والخشب الميت، والفرش الحرجي، ( الخمسة الكربونمخزون الكربون من أحواض 

ة    ادة العضوية بالترب ون         ) والم سيد الكرب اني أآ ر ث اس الحراري غي ات غازات االحتب ذلك انبعاث شة   و .وآ تم مناق ات     ي دير انبعاث الطرق الخاصة بتق
را     اس الح ة غازات االحتب ات إزال ى أرضٍ   وعملي ة إل سبة لألراضي المحول اً    ري بالن ة خالل العشرين عام ال من    ( الماضية  حرجي بيل المث ى س عل
ة     ة والمروج الطبيعي سم   ) األراضي الزراعي م ب    .3-4في الق سنوية في مخزون          مع العل رات ال دير التغي ة لتق ة الالزم ادالت العام أن مجموعة المع
 .2لفصل افي الكربون باألراضي الحرجية تم تقديمها 

 الكتلة الحيوية 4-2-1
الي     .هذا القسم الطرق المستخدمة في تقدير عمليات االآتساب والفقد في الكتلة الحيويةعرض ي و اإلجم ساب النم وق األرض  (وتشمل عمليات االآت ف

ة    .للكتلة الحيوية) وتحت األرض د إزال ات الفق ة    /فيما تشمل عملي ستدير وإزال ع خش  /حصاد /حصاد الخشب الم د نتيجة     تجمي ات الفق ود وعملي ب الوق
ة تحت األرض وتتحول       .االضطرابات المتمثلة في الحرائق واآلفات الحشرية ونحو ذلك ة الحيوي نخفض الكتل وفي حالة حدوث عمليات الفقد هذه، ت

 .(DOM)إلى مادة عضوية ميتة 

 الطريقة اختيار 4-2-1-1
ة       الفقد-االآتساب طريقة   :همان  لتقدير التغير في مخزون الكربو     طريقتين   2الفصل  يقدم   ة الحيوي سنوي في الكتل ر ال ديرات التغي  والتي تعتمد على تق

دير   د تق يم بع ة  ق ة الحيوي ي الكتل د ف ساب والفق ة  (االآت ي المخزون و، )7-2المعادل رق ف ة الف ون  طريق ي مخزون الكرب رق ف دير الف ى تق  وتعمل عل
 ).8-2المعادلة (t1  وt2ما اإلجمالي بالكتلة الحيوية عند نقطتين زمنيتين ه

وهو . 3 و2الفقد في آافة مستويات التقدير على الرغم من أن طريقة الفرق في المخزون تعد أآثر مالءمة للمستويين -ويمكن تطبيق طريقة االآتساب
 في الكتلة ة واالنخفاض الكبيرة نسبيًاما يرجع، بصفة عامة، إلى أن طريقة الفرق في المخزون تقدم تقديرات أآثر موثوقية فيما يخص عمليات الزياد

وفيما يتعلق بالمساحات التي تشتمل على خليط من مجموعات شجرية تنتمي  .الحيوية أو في حاالت القيام بعمليات حصر لألحراج تتسم بالدقة البالغة
أ في الحصر حال          للغاية مقارنة بالأو عندما يكون التغير في الكتلة الحيوية صغيرًا/مختلفة، وحرجية ألنواع   إن الخط ة، ف ة الحيوي ي للكتل مقدار الكل

وما لم توفر عمليات الحصر الدورية تقديرات حول مخزونات المادة العضوية   .استخدام طريقة الفرق في المخزون قد يكون أآبر من التغير المتوقع
ة       من أجل   ت وعمليات الفقد  األخرى حول الوفيا  تكن هناك حاجة للبيانات     الميتة، إضافة إلى المخزون النامي،       ادة عضوية ميت ى م ل إل دير التحوي تق

ة للمساحات    . آذلكاالنبعاثات الناشئة عن االضطراباتلتقدير منتجات الخشب المحصود وإلى و ويجب أن تتيح عمليات الحصر التالية تغطية متماثل
رق في   -وبالتالي فإن اختيار طريقة االآتساب .ونمن أجل الحصول على نتائج أآثر موثوقية عند استخدام طريقة الفرق في المخز الفقد أو طريقة الف
راء،  ق الخب تم حسمها عن طري سألة ي ستوى المناسب هي م د الم ات المخزون عن ي ضوء إمكاني ات ف وافر البيان دى ت ة وم ة الحصر الوطني أنظم
  .الفائدة-ومعامالت التحويل والتوسيع وآذلك تحليل التكلفةوالمعلومات من المسوح اإليكولوجية، وأنماط ملكية األحراج، وبيانات األنشطة، 

ال     .اختيار المستوى المناسبإرشادات للمساعدة في ، 1، الفصل 2-1شجرة القرار الموضحة في الشكل تقدم و وهو ما يسهم في دعم االستخدام الفع
ؤثرة  مع األخذ في االعتبار ما إذا آانت الكتلة الحيوية للفئة         ،للموارد المتاحة  ا هو موضح      ،المعنية تمثل أحد أحواض الكربون الم سية آم ة رئي  أو فئ

 .1 من المجلد 4بالفصل 

 )الفقد في الكتلة الحيوية-طريقة االآتساب (1طريقة المستوى 
ى  / مالئمة حتى في حالة عدم توافر تقديرات البلد المعني فيما يخص بيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث     1تعد طريقة المستوى     اإلزالة، وتستخدم عل

ة   في حوض آربون تغيرات النحو فعال عندما تكون  ة الحيوي ة      افي  الكتل ي تظل أراضي حرجي ة الت سبياً  ألراضي الحرجي ذه    . صغيرة ن وتتطلب ه
ون آربون الكتلة الحيوية يمكن تقدير التغير السنوي في مخزو ).7-2المعادلة (الطريقة طرح مقدار الفقد في آربون الكتلة الحية من مقدار االآتساب 

سنوي                    بعد  الفقد  -باستخدام طريقة االآتساب   ة واالنخفاض ال ة الحيوي و الكتل ون نتيجة نم ه  تقدير الزيادة السنوية في مخزون الكرب ة    ب د الكتل نتيجة فق
 .الحيوية

ة        • تم ض   9-2تقدر الزيادة السنوية في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية باستخدام المعادل ة في      ، حيث ي ة الفرعي ات الحرجي رب مساحات الفئ
 .متوسط الزيادة السنوية بأطنان المادة الجافة للهكتار في العام

تم                            • ة تحت األرض ي ة الحيوي إن الكتل وق األرض، ف ة ف ة حيوي ل لالتجار أو آتل ادة في صورة حجم قاب ة يكون ع ة الحيوي و الكتل نظرا ألن نم
ة  (ية تحت األرض إلى الكتلة الحيوية فوق األرض تقديرها عن طريق حساب نسبة الكتلة الحيو ل      ).10-2المعادل ة، يمكن تحوي ة بديل وآطريق

ل لالتجار    ال (الحجم القاب بالمتر ب ة        ) مكع ة الحيوي ل وتوسيع الكتل امالت تحوي ة باستخدام مع ة إجمالي ة حيوي ى آتل ، ) BCEFI   (مباشرة إل
  ).10-2المعادلة (

ية   (BEF)وآذلك في حالة تقدير قيم آل من معامل توسيع الكتلة الحيوية       ) BCEFI(في حالة عدم توافر قيم       • ى  ) D( وآثافة الخشب األساس عل
 :نحو منفصل، يمكن استخدام صيغة التحويل التالية

BCEFI  = BEFI  ●  D 
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ة        ة الحيوي امالت توسيع الكتل ة ا         (BEFI)تمكن مع الي للكتل ى حجم إجم ل لالتجار إل وق األرض   من توسيع الحجم القاب ة ف يح حساب    ،لحيوي ا يت  بم
 . بال أبعادBEFIويعتبر المعامل  .المكونات غير القابلة لالتجار بالشجرة والمجموعة الشجرية والحرج

-4 ، في حين تشتمل الجداول       8-4 و 7-4ُيعرض متوسط الكتلة الحيوية فوق األرض للمساحات الحرجية المتأثرة باالضطرابات في الجدولين              •
شتمل الجدوالن                     12-4 و 10-4 و 9 وق سطح األرض، وي ة ف ى   11-4أ و 11-4 على قيم المتوسط الصافي للنمو السنوي في الكتلة الحيوي ب عل

ة     3-4 على قيم آثافة الخشب، والجدول       14-4 و 13-4قيم الزيادة السنوية الصافية في الحجم، بينما يشتمل الجدوالن           ة الحيوي ى نسب الكتل  عل
 للحصول على شرح مفصل حول آيفية تحويل وتوسيع أحجام المخزون 2-4راجع اإلطار  .(R)حيوية فوق األرض تحت األرض إلى الكتلة ال

 .النامي والزيادة وإزالة الخشب إلى آتلة حيوية

ية    • ة       ) D(في بعض األنظمة الحيوية، قد تؤثر آثافة الخشب األساس ة الحرجي ة الحيوي ة للكتل اط المكاني ى األنم  .(Baker et al., 2004b)عل
ق          1لمستخدمي المستوى   يمكن  و  ممن ال يتوافر لهم قياسات لكثافة الخشب عند مستوى الطبقة الفرعية المطلوب، تقدير آثافة الخشب عن طري

األنواع      أنواع  تقدير نسبة الكتلة الحيوية اإلجمالية التي يسهم بها النوعان أو الثالثة             الجدولين  راجع  (السائدة واستخدام قيم آثافة خشب خاصة ب
 .لحساب قيمة المتوسط المرجح لكثافة الخشب) 14-4 و4-13

ة                  • ة باستخدام المعادل ة الحيوي ون الكتل ة أو االنخفاض في مخزون آرب ة الحيوي سنوي في الكتل د ال د     11-2ُيقدر الفق ديرات الفق ي تتطلب تق  الت
ود  وإزالة خش ) 12-2المعادلة (السنوي في الكربون نتيجة عمليات إزالة الخشب  ة  (ب الوق ة (واالضطرابات  ) 13-2المعادل  ).14-2  المعادل

ة        تناداً 20-2ويقدر تحويل الكتلة الحيوية إلى مادة عضوية ميتة باستخدام المعادل نوياً        ، اس ة س ة الحيوي ود من الكتل ون المفق ديرات الكرب ى تق   إل
 ). 22-2المعادلة (والتحويل السنوي للكربون إلى نثار قطع ) 21-2المعادلة (نتيجة الوفيات 

 ).3-4الجدول (تحول تقديرات الكتلة الحيوية إلى قيم آربون باستخدام جزء الكربون من المادة الجافة  •

إن    ) أو فئة فرعية(إذا آان أي من مخزون الكتلة الحيوية أو التغير الذي يطرأ عليه في إحدى الفئات        و سية، ف ة رئي الممارسة  ذا مقدار هام أو يمثل فئ
سليمة  دير        ال ى للتق ة من مستوى أعل ار منهجي ة المستوى     و .تقتضي اختي د استخدام طريق اذج المتاحة      3 أو 2يعتم ات والنم ة البيان واع ودق ى أن  عل

 .ومستوى التفصيل المكاني لبيانات األنشطة والظروف الوطنية

ساحة           م يكن   لو) 3راجع الفصل   (عن طريق المقترب األول     الُمحصلة  في حالة استخدام بيانات األنشطة      و د م ة لتحدي ات تكميلي ان استخدام بيان باإلمك
ة  إلى ومناألارضي المحولة    األراضي الحرجية، فيجب على القائم بعملية الحصر تقدير مخزون الكربون في الكتلة الحيوية بكافة األراضي الحرجي

  .جيةاألراضي الحرجية التي تظل أراضي حر الموضحة أعاله في 1باستخدام طريقة المستوى 

 2المستوى 

امالت االنبعاث           بها   في البلدان التي تتوافر بها تقديرات خاصة         2يمكن استخدام المستوى     شطة ومع ات األن ق ببيان ا يتعل ا       /فيم ة أو يمكن جمعه اإلزال
ة الخشب الخاصة     وتت). 8-2باستثناء المعادلة  (14-2 إلى 7-2، على المعادالت من 1المستوى مثل ، 2ويعتمد المستوى  .بتكلفة معقولة يم آثاف يح ق

األنواع   ات      ) 14-4 و13-4الجدولين  (ب ة من بيان ة الحيوي األحراج   حصر  الحساب الكتل ي ب واع  المعن ا لألن رق في       .وفق ة الف ويمكن استخدام طريق
 . في حالة توافر البيانات الضرورية الخاصة بالبلد المعني2في المستوى ) 8-2المعادلة (المخزون 

 3المستوى 

ة   3المستوى  مقترب يوفر ى العملي ة عل د يختلف    . لتقدير التغير في مخزون الكتلة الحيوية مجموعة متنوعة من الطرق بما في ذلك النماذج القائم وق
شطة        التطبيق من بلد إلى آخر، نظرًا ات األن ات في طرق الحصر وظروف الحرج وبيان شفافة لصالحية         . لالختالف ق ال ة التوثي إن عملي ا ف ومن هن

ة في المستوى            واس ة األهمي سألة بالغ ات   3ويتطلب المستوى   . 3تيفاء البيانات واالفتراضات والمعادالت والنماذج المستخدمة تمثل م  استخدام عملي
رق في المخزون              ة الف د استخدام طريق وطني عن ى المستوى ال صلة لألحراج عل ة  (حصر مف ات باستخدام       ).8-2المعادل ذه العملي ل ه ويمكن تكمي

 Jenkins et ; لألمزونChambers et al (2001) and Baker et al. (2004a)على سبيل المثال، (ت ونماذج لقياس التفاوت في النمو معادال
al. (2004) and Kurz and Apps (2006)ألمريكا الشمالية؛  and Zianis et al. (2005) ا ة      ) ألوروب ا مع الظروف الوطني تم معايرته ، وي

 .المباشر لنمو الكتلة الحيويةبما يسمح بالتقدير 
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 2-4اإلطار 
 1معامالت تحويل وتوسيع الكتلة الحيوية لتقدير الكتلة الحيوية والكربون في األحراج

ة     ،تقوم عمليات الحصر والسجالت التشغيلية المعنية باألحراج عادة بتوثيق المخزون النامي           ات إزال صافية أو عملي  أو الزيادة السنوية ال
 ، والفروع،ستبعد المكونات غير القابلة لالتجار فوق سطح األرض مثل قمم األشجارتو .المتر المكعب من الحجم القابل لالتجارالخشب ب

  ).الجذور( األرومات والمكونات تحت سطح األرض  وأحياناًً، واألوراق،واألغصان

نمو الكتلة الحيوية وإزالة  وون على الكتلة الحيوية اإلجماليةمخزون الكربووعلى الجانب اآلخر، ترآز تقديرات الكتلة الحيوية وتغيرات 
د من    .عبر عنها باألطنان من الوزن الجاف، بما في ذلك المكونات غير القابلة لالتجار، وُي)الحصاد(الكتلة الحيوية  ويمكن استخدام العدي

ا        ة عليه رات الطارئ ة والتغي ة الحرجي ة الحيوي تقاق الكتل اك طر  .الطرق الش وق األرض و    ايقت وهن ة ف ة الحيوي تقاق الكتل رات  ن الش التغي
 :المقترنة بها

ق          ) 1( اس   العلى نحو مباشر عن طري داني ل  قي و                المي اس النم ادالت قي ق مع اع، وتطبي ل القطر واالرتف ات األشجار، مث خصائص عين
 .رية لهذه المعادالت مرة واحدة أو بصفة دو أو جداول الكتلة الحيوية وفقًا،الخاصة باألنواع

ل لالتجار                     ) 2( على نحو غير مباشر عن طريق تحويل بيانات الحجم المتاحة من عمليات حصر األحراج، على سبيل المثال الحجم القاب
  .(Somogyi et al., 2006) أو الزيادة السنوية الصافية أو إزالة الخشب ،من المخزون النامي

 أو  ، ما تعبر عن الكتلة الحيوية لألنواع       دوال انحدار الكتلة الحيوية، والتي غالباً      ويمكن للمقترب الثاني إجراء التحويل عن طريق تطبيق       
ر مكعب  ( مباشرة آدالة لكثافة المخزون النامي   تغير الكتلة الحيوية   أو معدل    ،)هكتار/طن(مجموعات األنواع    ار /مت  أو ،العمر أو  ،)هكت

 .(Pan et al., 2004)المناطق اإليكولوجية أو المتغيرات األخرى 

 تحويل مفردة منفصلة على الحجم القابل لالتجار        2ل انحدار الكتلة الحيوية، تتمثل في تطبيق معامالت       ا من دو  وهناك طريقة أآثر شيوعاً   
  .الشتقاق الكتلة الحيوية فوق األرض والتغيرات الطارئة عليها

امي       للحج 3 بتوسيع الوزن الجاف   (BEF) تقوم معامالت توسيع الكتلة الحيوية       )1( سنوية   ،م القابل لالتجار من المخزون الن ادة ال  أو الزي
شجرية والحرج              شجرة والمجموعة ال ة لالتجار بال ر القابل ات غي ا يمكن من حساب المكون ق    .الصافية أو إزالة الخشب، بم ل تطبي وقب

المتر مكعب   (، يجب تحويل الحجم القابل لالتجار       BEFsمعامالت   ى وزن جاف     ) ب الطن (إل ق  ) ب ل     عن طري  الضرب في معامل تحوي
ية    ر المكعب  /طن  ((D)يعرف بكتلة الخشب األساس امالت    ).المت ر مع اد نظراً   BEFsوتعتب ين وحدات       بال أبع ل ب وم بالتحوي ا تق  ألنه

 .الوزن

دما تكون        BEFsوتمكن هذه الطريقة من الحصول على أفضل النتائج عندما يتم تحديد معامالت              ات   بناًء على األوزان الجافة، وعن آثاف
 .الخشب األساسية المطبقة على المستوى المحلي معروفة جيدًا

ر مكعب  /طن (ويكون لها البعد  . بين التحويل والتوسيع(BCEF)تجمع معامالت تحويل وتوسيع الكتلة الحيوية ) 2( ل   ) مت وم بتحوي وتق
صافية       ،المخزون النامي  سنوية ال ادة ال ة الخشب       ، أو الزي ر مكعب   ( أو إزال وق              في عمل  ) مت ة ف ة حيوي ى آتل ة ضرب واحدة مباشرة إل ي

 ).طن( أو نمو آتلة حيوية فوق األرض أو إزالة آتلة حيوية ،األرض

ة       . أآثر مالءمةBCEFsوتعتبر معامالت  ة باألراضي الحرجي شغيلية المعني سجالت الت ويمكن تطبيقها مباشرة على بيانات الحصر وال
تقاقها     . الخشب األساسيةةامل آثافوالقائمة على الحجم، دون حاجة الستخدام مع د اش ائج، عن آما أنها تمكن من الحصول على أفضل النت

 .على المستوى المحلي وبنائها مباشرة على الحجم القابل لالتجار

  : عن طريق المعادلة رياضيًاBEF وBCEFويرتبط آل من 

BCEF = BEF ● D 

رابط        ألن آثاويتطلب تطبيق هذه المعادلة توخي الحذر نظرًا ى الت يالن إل ة يم ة الحيوي امالت توسيع الكتل ففي   .فة الخشب األساسية ومع
ة     .، فإن التحويل ال يفضي إلى أية أخطاءBCEF أو BEF أو Dحالة استخدام نفس عينة األشجار لتحديد المعامل  ك، ففي حال ورغم ذل

ى ا               امالت إل ى ظهور أخطاء، إذ إن        عدم معرفة آثافة الخشب على وجه اليقين، فإن تحويل أحد المع ؤدي إل د ي  يتضمن  BCEFآلخر ق
ا   ونموذجيًا .آثافة خشب أساسية معينة لكنها غير معروفة ة تطبيقه ، فإن جميع معامالت التحويل والتوسيع يتم اشتقاقها أو مراجعة إمكاني

 .على المستوى المحلي

امي       إلى االنخفاض آدالة لعمر المجموعة الشجرية مع       BCEF و BEFويميل آل من     امي    ( زيادة آثافة المخزون الن حجم المخزون الن
ات المخزون    ويكون االنخفاض سريعاً   .ويرجع ذلك إلى النسبة المتزايدة للحجم القابل لالتجار مقابل الحجم اإلجمالي .)للهكتار  مع آثاف

سن     ،النامي المنخفضة  شجرية صغيرة ال سبة للمجموعات ال سبة     ، أو بالن زان بالن ى االت ل إل ات      ويمي ر وآثاف شجرية األآب للمجموعات ال
  .المجموعات الشجرية األعلى

ر استخدام األراضي والحراجة      وتقدم   يم افتراضية متوسطة للمعامل     إرشادات الممارسات السليمة المتصلة باستخدام األراضي وتغي  ق
BEFة للتط يم القابل ار الق ة اختي ة حول آيفي ادات عام عة وإرش ات واس ى جانب نطاق ط، إل ق  فق ي بي اتف ذه النطاق ة من ه دان معين  .بل

 معامالت افتراضية آدالة لكثافة المخزون 6-4تقدم في الجدول الخطوط التوجيهية ولتسهيل اختيار قيم افتراضية اآثر موثوقية، فإن هذه 

                                                 
 . لالطالع على التعريفات)1-أ4الملحق (يرجى الرجوع إلى مسرد المصطلحات  1
لكثافة المخزون النامي أو رغم أن معامالت التحويل هذه يتم عادة تطبيقها على نحو منفصل، فإنه يمكن التعبير عنها وتصوريها آدوال مستمرة  2

 .العمر أو المتغيرات األخرى
تقوم توسيع الوزن الجاف للمكونات الجافة إلى آتلة حيوية إجمالية تشمل الجذور، أو بمعامالت توسيع الكتلة الحيوية تقوم في بعض التطبيقات،  3
وآما هو مستخدم في هذه الوثيقة، تقوم . (Somogyi et al., 2006)توسيع الحجم القابل لالتجار إلى حجم آتلة حيوية فوق األرض أو إجمالية ب

 .مع استبعاد الجذور تحويل الوزن الجاف للحجم القابل لالتجار بما في ذلك اللحاء إلى آتلة حيوية فوق األرضبمعامالت توسيع الكتلة الحيوية 



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4لمجلد ا
 

، يتم استخدام الرموز   الوثيقةوفي هذه  .ادة السنوية الصافية اللذان ُيطبقا على المخزون النامي والزيBEF وBCEFويختلف المعامالن 
 :التالية

BCEFS :                           ل لالتجار من المخزون ل الحجم القاب امي لتحوي ى المخزون الن ه عل معامل تحويل وتوسيع الكتلة الحيوية الذي يمكن تطبيق
 .النامي إلى آتلة حيوية فوق األرض

BCEFI :      ادة  معامل تحويل وتوسيع الكتلة الحيوية الذي يمكن تطبيقه على الزيادة السنوية الصافية لتحويل الحجم القابل لالتجار في الزي
  .السنوية الصافية إلى نمو في الكتلة الحيوية فوق األرض

BCEFR :                   ة لالت ة القابل ة الحيوي جار  معامالت تحويل وتوسيع الكتلة الحيوية التي يمكن تطبيقها على عمليات إزالة الخشب لتحويل الكتل
ر من المعامل الخاص         BEFR وBCEFRويكون المعامل    ).شاملة اللحاء (إلى آتلة حيوية إجمالية  ود أآب ة الخشب وخشب الوق  إلزال

ى مسرد المصطلحات        1-أ4راجع الملحق (بالمخزون النامي نتيجة الفقد بالحصاد       د بالحصاد الخاصة           ). لالطالع عل ة الفق إذا آانت قيم
ر معروف     ي غي د المعن غ      بالبل ة افتراضية تبل تم استخدام قيم صلبة و  %10ة، ي صنوبريات  %8 لألخشاب ال  ,Kramer and Akca) لل

سبة  )0.08-1 ( علىBCEFSقسمة بويمكن اشتقاق معامالت التحويل والتوسيع االفتراضية لحساب عمليات إزالة الخشب        . (1982  بالن
 .  بالنسبة لعريضات األوراق)0.1-1(للصنوبريات و

وق     ، ونمو الكتلة الحيوية فوق األرض     ، تقدير الكتلة الحيوية للمخزون النامي     مارسة السليمة الم يوتقتض ة ف  وعمليات إزالة الكتلة الحيوي
وتمكن الطرق المذآورة أعاله من معرفة  .، وإجمال النتائج على نحو رجعيالفئات الفرعية، و توثيق هذه الفئات الفرعيةاألرض حسب 

ة     .رض وتغيراتهاالكتلة الحيوية فوق األ ة إجمالي ة حيوي ى     انسب  من خالل   ويجب توسيع النتائج إلى آتل ة تحت األرض إل ة الحيوي لكتل
  .فوق األرض

 

 االنبعاث معامالت اختيار 4-2-1-2
ة                   توافر  الفقد  -تتطلب طريقة االآتساب   ة الحيوي ل وتوسيع الكتل وق األرض ومعامل تحوي ة ف ة     /و BEF و (BCEF)قيم نمو الكتلة الحيوي يم آثاف أو ق

ات  ، لكل نوع حرج ومنطقة مناخية في البلد، إضافة إلى معامالت االنبعاث المرتبطة بالفقد في الكتلة الحيوية                الخشب األساسية وفقاً    بما في ذلك عملي
  .الفقد نتيجة إزالة الخشب وإزالة خشب الوقود واالضطرابات

 ΔCGاالآتساب السنوي في آربون الكتلة الحيوية، 

 GWمتوسط نمو الكتلة الحيوية فوق األرض، ) ادةزي(

 1المستوى 

يح  ستوى يت وق األرض 1الم ة ف ة الحيوي و الكتل يم االفتراضية لنم تخدام الق داول (GW) اس ي الج واردة ف ن . 12-4 و10-4 و9-4 وال ة وم الممارس
 .لمختلفة تكون أآثر مالءمة للبلد أن يتم استخدام، ما أمكن، قيم افتراضية إقليمية أخرى مع أنواع األحراج االسليمة

 2المستوى 

د  ستوى تعتم ة الم ات  2طريق ى بيان وق األرض عل ة ف ة الحيوي و الكتل ر لحساب نم صورة أآب ي ب د المعن ي GWالبل صافية ف سنوية ال ادة ال  من الزي
امي   القيم االفتراضية للزيادة السعلى ب 11-4أ و11-4الجدوالن شتمل وي. (IV)المخزون النامي بالبلد  ا تُ  .IVنوية الصافية في المخزون الن دم  بينم ق

ويمكن استخدام بيانات منفصلة لمعامل توسيع الكتلة الحيوية  .5-4 في الجدول IVلقيمة  (BCEFI)معامالت تحويل وتوسيع الكتلة الحيوية المجمعة 
ة        و .GW  لتحويل البيانات المتاحة إلى(D) وآثافة الخشب األساسية (BEFI)لزيادة مع آل من ا يم االفتراضية لمعامل آثاف ى الق يمكن الحصول عل

  .4.14 و13-4 الخشب األساسية من الجدولين

 3المستوى 

ة   مفصلة  الحصر  العمليات   من   3المستوى  يستفيد التقدير القائم على العملية في        األحراج المعني شتمل       أو   ،ب ي ت ة الت ة المراقب ات حول    أنظم ى بيان عل
صافية      الزي، و المخزون النامي  سنوية ال سابقة       ادة ال ة   في األعوام ال ستقبل،     والمتوقع سنوية               في الم ادة ال امي أو الزي ربط المخزون الن ي ت دوال الت وال

ات       آما يكون باإلمكان  .ونمو الكتلة الحيوية، الصافية مباشرة بالكتلة الحيوية اة لعملي اذج محاآ صافية من خالل نم سنوية ال  حوض  اشتقاق الزيادة ال
 .جزء الكربون وآثافة الخشب األساسيةاستخدام قيمة محددة لويجب  .الكربون

ات  شتمل عملي ة بحصر الوت ام المعني ي ع صافية ف سنوية ال ادة ال ي األحراج والزي امي ف يم المخزون الن ى الظروف المرتبطة بق ادة عل األحراج ع
تقرائياً     وفي حالة عدم تزامن عام الحصر وعام اإلبالغ، يجب استخدام الزيادة .الحصر درة اس ستوفاة أو المق صافية الم سنوية ال درة    ال ادة المق  أو الزي

ات األحراج            (عن طريق النماذج     اة ديناميكي ى محاآ ادرة عل اذج الق ة بالحصاد واالضطرابات من أجل تحديث          ) أي النم ات المتعلق ى جانب البيان إل
 .بيانات الحصر إلى العام المعني
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 األراضي الحرجية: 4الفصل 

 ت األرضنمو الكتلة الحيوية تح) زيادة(

 1المستوى 

ام    الكتلة الحيوية تحت األرض وفقًافي كربون  في مخزون التغيراليمكن افترض أن  صفر ي  1996للخطوط التوجيهية للهيئة لع ك    .ساوي ال ومع ذل
و           فإن باإلمكان، آطريقة بديلة،      دير النم وق األرض لتق ى ف ة تحت األرض إل ة الحيوي ة تحت     استخدام القيم االفتراضية لنسب الكتل ة الحيوي في الكتل

أ     .4-4ويمكن الحصول على القيم االفتراضية الالزمة من الجدول  .األرض رجح حصول أي خط وتكون هذه القيم صالحة فقط للمخزون، ولكن ال ي
  . فترات قصيرةفييمكن تقديره في حالة تطبيقها على نمو الكتلة الحيوية فوق األرض 

 2المستوى 

  . لتقدير الكتلة الحيوية تحت األرض في أنواع األحراج المختلفة، الحيوية تحت األرض إلى فوق األرضيجب استخدام نسب الكتلة

 3المستوى 

ذلك يمكن    و .فضل دمج الكتلة الحيوية تحت األرض على نحو مباشر في النماذج لحساب الزيادة والفقد في الكتلة الحيوية اإلجماليةُي ديل ل استخدام  آب
وطني أو                نسب الكتلة الحيوي    ى المستوى ال وق األرض المحددة عل ى ف اطق  ة تحت األرض إل اذج االنحدار  ةاإلقليمي المن ال،             ( أو نم بيل المث ى س عل
Li et al., 2003(. 

 

 ΔCLالفقد السنوي في الكربون في الكتلة الحيوية، 

 

 Lfuelwood  وLwood-removalsالفقد في الكتلة الحيوية نتيجة عمليات إزالة الخشب، 

، وإزالة خشب الوقود في صورة أشجار  (H)معامالت إزالة الخشب هناك حاجة لقيم إزالة الكتلة الحيوية، تكون نتيجة عند حساب الفقد في الكربون     
 ، و(CF)، وجزء الكربون (R)، ونسبة الكتلة الحيوية تحت األرض إلى فوق األرض (D)، وآثافة الخشب األساسية (FG)أو أجزاء من األشجار 

BCEFداً   بينما تمثل و .لعمليات إزالة الخشب ة الخشب فق إن الفصل       آافة عمليات إزال ة، ف ة الحرجي ة الحيوي دم إرشادات حول    12 لحوض الكتل  يق
 .تقدير التغير السنوي في مخزون الكربون في منتجات الخشب المحصود

 Ldisturbanceاالضطرابات، 

 والكتلة الحيوية لهذه المناطق الحرجية      (Adisturbance)المناطق المتأثرة باالضطرابات    معنية ب ربون بيانات   يتطلب تقدير عمليات الفقد األخرى في الك      
(BW).                  ة تحت ة الحيوي سبة الكتل ى جانب ن ة، إل أثرة باالضطرابات مطلوب واع األحراج المت وق األرض ألن ة ف ة الحيوي ديرات الكتل آذلك تكون تق

  .ة الحيوية المفقود في االضطراباألرض إلى فوق األرض وجزء الكتل

ة       2 بالفصل   6-2 و 5-2 و 4-2وتقدم الجداول    سبة الكتل قيم استهالك الكتلة الحيوية للوقود ومعامالت االنبعاث ومعامالت االحتراق المطلوبة لتقدير ن
 . ويات أعلى والنسبة التي يتم تحويلها إلى مادة عضوية ميتة حال استخدام مست،الحيوية المفقودة في الحرائق

 1المستوى 

وفي حالة الحرائق،  . على القيم االفتراضية لذلك10-4 و9-4ويشتمل الجدوالن  .يختلف متوسط الكتلة الحيوية حسب نوع الحرج وممارسات اإلدارة
ة            رق من الكتل ود المحت ا في     تحدث آل من انبعاثات ثاني أآسيد الكربون والغازات غير ثاني أآسيد الكربون من أنواع الوق وق األرض بم ة ف  الحيوي

ل جزء       .وقد تأتي الحرائق على نسبة آبيرة من الغطاء النباتي بالطبقة السفلية .ذلك الطبقة السفلية تم تحوي وفي حالة أنواع األضطرابات األخرى، ي
ة في المنطقة التي تعرضت لالضطراب        ، ويفترض أن الكتلة الحيوية اإلجمالي     1من الكتلة الحيوية فوق األرض إلى مادة عضوية ميتة مع المستوى            

 . تنبعث في عام االضطراب

 2المستوى 

ويتم الحصول على  .يتم مراعاة التغيرات في الكتلة الحيوية نتيجة االضطرابات حسب فئة الحرج ونوع االضطراب وشدته 2المستوى عند استخدام 
 .يالقيم المتوسطة للكتلة الحيوية من البيانات الخاصة بالبلد المعن

 3المستوى 

ى توظيف معلومات ذات       3، يمكن للمستوى  2عالوة على حساب عمليات الفقد على نحو مشابه لما هو متبع في المستوى      اذج تعمل عل  استخدام نم
  . حول عام ونوع االضطرابًامرجع مكاني واضح أو محددة مكاني

 األنشطة بيانات اختيار 4-2-1-3

 مساحة األراضي الحرجية المدارة

ة  ، والمناخ،تاج مستويات التقدير الثالثة إلى معلومات حول مساحات األراضي الحرجية المدارة يتم تصنيفها وفقا ألنواع األحراج المختلفة   تح  وأنظم
 .اإلدارة والمناطق

 1المستوى 

األحراج   بيانات المساحات الحرجية المستمدة من اإلحصائيات الوطنية التي توفرها الهيئات الم  1يستخدم المستوى    ديها معلومات     (عنية ب وافر ل د يت ق
) خاصة المساحات المدارة للتجديد الطبيعي     (والمنظمات المعنية بصون الموارد الطبيعية      ) حول المساحات مصنفة حسب ممارسات اإلدارة المختلفة      

لكامل والمتسق من أجل تجنب اإلسقاط أو ازدواجية ويجب القيام بعمليات التدقيق المقارن لضمان التمثيل ا .والبلديات وهيئات المسح ورسم الخرائط
ة    . 3الحساب آما هو موضح بالفصل      ات العالمي وفي حالة عدم توافر بيانات خاصة بالبلد، يمكن الحصول على المعلومات اإلجمالية من قواعد البيان
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4لمجلد ا
 

 2المستوى 

المناطق  و، وأنظمة اإلدارة، ومناطق المناخ، مجموعات البيانات الوطنية الخاصة بالبلد والمصنفة حسب أنواع األحراج المختلفة  2يستخدم المستوى   
تبانة  ود في وجاإلقليمية  واردة بالفصل             اس ا يتفق مع التوجيهات ال اطق االستخدام بم ل المناسب لمن ضمان التمثي ة ل د   3آافي ذا المجل ر   . من ه ويعتب

 .2 أهمية بالنسبة للمستوى و ذ3المقترب الثاني بالفصل 

 3المستوى 

ات حصر األحراج     ، من العديد من المصادر  على بيانات البلد المعني حول األراضي الحرجية المدارة والمستمدة     3يعتمد المستوى    األخص عملي  وب
د     ، أو سجالت استخدام األراضي،الوطنية شعار عن بع ة االست ة         . وتغير استخدام األراضي أو أنظم شكل آامل آاف ات ب ذه البيان ويجب أن تعكس ه

اخ وال    عمليات تحويل استخدام األراضي إلى أراٍض واع المن صيلها حسب أن ة    حرجية وأن يتم تف اة النباتي ة والحي د مراجع أرضية      .ترب ويمكن تحدي
 .3 إلى المقترب الثالث، الفصل استنادًافي الفئات المختلفة للمساحات في أنواع االستخدام المختلفة من أجل تعقب التغيرات في المساحة 

 عمليات إزالة الخشب

 من أجل  ،مكونات الحصرمن   هامًامكونًا، الكتلة الحيوية نتيجة االضطراباتبما في ذلك إزالة خشب الوقود والفقد في ، تعتبر عمليات إزالة الخشب   
ة الخشب         .حساب التغيرات في مخزون الكتلة الحيوية وتحويالت أحواض الكربون تم إزال د ي صناعية، ق في  وإلى جانب إزالة الخشب لألغراض ال

اج     قد ال تكون هذه الكميات و .ألراضي أو البيع المباشر إلى المستهلكين من مالك االمعالجة ضيقة النطاق د تحت ة وق مضمنة في اإلحصائيات الوطني
ى حوض الخشب الميت        .إلى التقدير باستخدام المسح ذلك يجب    .ويجب طرح خشب الوقود من فروع وقمم األشجار المقطوعة من التحويالت إل آ

ة الحيو            ات الحصر بالمستوى         طرح الخشب المسترد من المناطق المتأثرة باالضطرابات من الكتل ة الحساب في عملي ة، لتجنب ازدواجي ي  1ي  والت
 . تفترض تحرر الكتلة الحيوية في المناطق المتأثرة باالضطرابات إلى الغالف الجوي

ة  و ستخدمة     في حال افي بالوحدات الم ام الك ستخدمين االهتم ى الم اج، يجب عل ى إحصائيات اإلنت اد عل ا إذ   .االعتم ة التحقق مم ا آانت ومن األهمي
امالت التوسيع في الحاالت          ،المعلومات في البيانات األصلية تم اإلبالغ عنها بالكتلة الحيوية         ضمان استخدام مع  أو األحجام باللحاء أو بدون اللحاء ل

  .المالئمة فقط وبطريقة متسقة

ة     حسا و  دون استخدام بيانات تكميلية    1وما لم يتم االقتصار على تمثيل األراضي في المقترب           الي  ب آافة األراضي الحرجي ة األراضي   تحت  بالت فئ
ال يجب تضمين عمليات إزالة الخشب من األراضي الحرجية التي يجري تحويلها إلى فئة استخدام أخرى في               ، ف الحرجية التي تظل أراضي حرجية    

ا ضمن            الغ عنه ة         عمليات الفقد التي يتم اإلب ي تظل أراضي حرجي ة الت ة األراضي الحرجي ت فئ ة االستخدام         إذ ي ات في فئ ذه العملي الغ عن ه م اإلب
د    فرعيًاوإذا لم تكن اإلحصائيات الخاصة بإزالة الخشب توفر تصنيفًا .الجديدة دار الفق  لألراضي، فإنه يجب طرح مقدار من الكتلة الحيوية يقارب مق

 .جمالية للخشبفي الكتلة الحيوية من األراضي المحولة من األراضي الحرجية من عمليات اإلزالة اإل

او  /جدير بالذآر أنه يتم نشر بيانات استخالص الخشب المستدير في النشرة المعنية باألخشاب الصادرة عن لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا  الف
ا من      .وفي الكتاب السنوي للفاو حول منتجات األحراج تم الحصول عليه ي ي دان ويعتمد األخير بشكل أساسي على البيانات الت اب     . البل وفي حال غي

 .وعادة ما يصدر الكتاب السنوي للفاو متأخر بعامين عن عام النشر . يقوم على أفضل المعلومات المتاحةالبيانات الرسمية، تقدم الفاو تقديرًا

 1المستوى 

ستدير  خشب الخاصة بالفتراضية  االقيمة  مصدر لل يمكن استخدام بيانات الفاو آ     ل لالتجار شامالً   الم ة   ) H( اللحاء  القاب . 2، الفصل  12-2في المعادل
دون      .وتشمل بيانات الخشب المستدير آافة األخشاب المزالة من األحراج التي يتم اإلبالغ عنها بالمتر المكعب بدون لحاء  ام ب ات األحج اج بيان وتحت

 .خدام النسب المئوية للحاءويتم هذا التحويل باست .BCEFRلحاء للتحويل إلى أحجام شاملة اللحاء باستخدام المعامل 

 2المستوى 

  .يجب استخدام البيانات الخاصة بالبلد المعني

 3المستوى 

 .يجب استخدام البيانات الخاصة بالبلد المعني حول عمليات إزالة الخشب من فئات األحراج المختلفة عند االستبانة المكانية المختارة لإلبالغ

 إزالة خشب الوقود

زال            يتطلب تقدير عمليات   ية    (FG) الفقد في الكربون نتيجة إزالة خشب الوقود بيانات الحجم السنوي لخشب الوقود الم ة الخشب األساس . (D) وآثاف
ع الخشب الميت              ى تجمي ى استخدام أجزاء األشجار، إل ادي، إل وع من حصاد الخشب الع ل   .ُينتج خشب الوقود بطرق متنوعة في البلدان ويتن ويمث

وإذا  .من هنا يجب أن تتسم التقديرات الخاصة به في هذه البلدان بالموثوقيةألآبر من فقد الكتلة الحيوية في الكثير من البلدان، وخشب الوقود المكون ا
ة      أمكن، يجب فصل إزالة خشب الوقود من        ي تظل أراضي حرجي ة الت ل األراضي         األراضي الحرجي ى تحوي ة عل ود المترتب ة خشب الوق  عن إزال

  .ع استخدام أخرىالحرجية إلى أنوا

 1المستوى 

دان   ة البل اتي لكاف م النب ود والفح شب الوق ة خ صائيات إزال او إح وفر الف ه   .ت ا تقدم ى م د عل او تعتم صائيات الف ى أن إح ارة إل در اإلش وتج
ود والفحم      /الوزارات ة لخشب الوق ود المرتبطة     اإلدارات المعنية بالبلدان، وفي بعض الحاالت قد ال تغطي بشكل تام اإلزالة الكامل اتي نتيجة القي النب

يجب مراجعتها للتحقق من ، غير أنه استخدام إحصائيات الفاو مباشرة 1 المستوى رغم أنه يمكن في، فلذلكو .بجمع البيانات الوطنية وأنظمة اإلبالغ
ويجب تكميل تقديرات الفاو  .أو أي هيئة إحصائية أو وزارة الزراعة ،استيفائها بواسطة المصدر الوطني لبيانات الفاو مثل الوزارة المعنية باألحراج

د  ،أو أية تقديرات وطنية من مسوح المناطق اإلقليمية        ة ب  أو الدراسات المحلية داخل البل ود   والمعني ذي  استهالك خشب الوق ه من مصادر      ال تم جمع ي
ر    . ومية بالقرى ونحو ذلك والمساحات العم، ومحيط المنزل، والمزارع، وبقايا معالجة الخشب  ،متعددة تشمل األحراج   وافر معلومات أآث وفي حالة ت

 .استيفاًء على المستوى الوطني فيجب استخدامها

  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 4-16



 األراضي الحرجية: 4الفصل 

 2المستوى 

ود للتحقق من              .يجب استخدام البيانات الخاصة بالبلد المعني، حال توافرها ة خشب الوق ات إزال ة حول عملي ى المسوح اإلقليمي اد عل ويمكن االعتم
تكماله مصدر بيانات الفاو أو  ام               .البيانات الوطنية واس ق القي ة عن طري ود اإلجمالي ة خشب الوق ات إزال دير عملي وطني، يمكن تق ى المستوى ال وعل

  .بمسوح على مستوى المناطق اإلقليمية للمنازل الريفية والحضرية عند مستويات دخل وصناعات ومؤسسات مختلفة

 3المستوى 

ة لنم     ،جرى على المستوى الوطني   ن الدراسات التي تُ   يجب استخدام بيانات إزالة خشب الوقود م       تبانة مالئم ا في   3ذج المستوى  ا والتي تتسم باس ، بم
  .ويجب ربط عملية إزالة خشب الوقود بأنواع األحراج والمناطق اإلقليمية .ذلك عمليات إزالة خشب الوقود ألغراض غير تجارية

ة              ة إلزال اة الطرق المختلف تم مراع ة أن ي ود من        ومن األهمي ة         خشب الوق ي تظل أراضي حرجي ة الت ى المستوى اإلقليمي أو    األراضي الحرجي  عل
  .وفي هذا الخصوص يجب تحديد مصدر خشب الوقود لتجنب ازدواجية الحساب .المجزئ باستخدام المسوح

 االضطرابات
اً مصنفة وقاعدة بيانات تشتمل على معدالت وتأثيرات االضطرابات الطبيعية توجد  وع فق ة     االضطراب   لن دان األوروبي ة البل  Schelhaas et)لكاف

al., 2001)على : http://www.efi.fi/ 

 /http://www.grid.unep.ch :علىوالموجود المساحات العالمية المحترقة حول آذلك يمكن االستعانة بقاعدة بيانات برنامج األمم المتحدة للبيئة 

ام          ورغم ذلك يجب مالحظة أن قاعدة بيانات برنام        ر    . 2000ج األمم المتحدة للبيئة صالحة فقط للع ى أن آثي ارة إل شهد     ًاوتجدر اإلش د ت دان ق  من البل
ر    . تمثيليًاًامعدل تغير آبير للغاية في مساحة األراضي المحترقة من عام آلخر، وبالتالي فإن األرقام بقاعدة البيانات لن تقدم متوسط أن آثي مع العلم ب

ات المستوى       Stocks et al. (2002)ئيات خاصة بها فيما يتعلق باالضطرابات،  من البلدان تحتفظ بإحصا ا في مقترب ي يمكن توظيفه  3 أو 2 والت
(Kurz and Apps, 2006).  

 .للحصول على البيانات حول االضطرابات) 2005الفاو،  (FRA2005آذلك يجب استعراض قاعدة بيانات 

 1 المستوى في الحساب خطوات 4-2-1-4

C∆)ر التغير في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية يلفقرات التالية الخطوات الالزمة لتقدتلخص ا
B
 : باستخدام الطرق االفتراضية(

 

اً           األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجية      (A)تقسيم مساحة     :1الخطة   ا هو      في أنواع حرجية ذات مناطق مناخية أو إيكولوجية مختلفة وفق  لم
واردة في الفصل       متبع داخل البل ل مساحات األراضي      ( 3د وذلك في ضوء اإلرشادات ال ستخدمة في تمثي ات الم دم     .)المقترب ة، يق وآنقطة مرجعي

ر استخدام األراضي والحراجة            في 1-أ3الملحق   صلة باستخدام األراضي وتغيي سليمة المت ى   (IPCC, 2003)  إرشادات الممارسة ال ات عل  بيان
ة         المستوى الوطني لمساحات ا يلة للمقارن د آوس يم والبل ساحة األحراج حسب اإلقل سنوي في م ة       .ألحراج والتغير ال صفة دوري او ب وفر الف ديل ت وآب

 بيانات حول المساحة؛

ة في     :2الخطوة  ة       تقدير االآتساب السنوي في الكتلة الحيوي ي تظل أراضي حرجي ة الت ة األراضي الحرجي C∆) فئ
G
ساحة    ( ديرات الم  باستخدام تق

 ؛2، الفصل 10-2 و9-2باستخدام المعادلتين وذلك كتلة الحيوية لكل نوع حرجي ومنطقة مناخية متاحة بالبلد ونمو ال

 ؛2، الفصل 12-2 باستخدام المعادلة (Lwood-removals)تقدير الفقد السنوي في الكربون نتيجة عمليات إزالة الخشب  :3الخطوة 

 ؛2، الفصل 13-2 باستخدام المعادلة (Lfuelwood)جة عمليات إزالة خشب الوقود تقدير الفقد السنوي في الكربون نتي :4الخطوة 

رار       2، الفصل   14-2 باستخدام المعادلة    (Ldisturbance)تقدير الفقد السنوي في الكربون نتيجة االضطرابات         :5الخطوة  ى تجنب تك ، مع الحرص عل
 .زالة من الخشب وخشب الوقودحساب عمليات الفقد التي سبق تغطيتها بالفعل أثناء حساب اإل

ة                      5 و 3من الكميات المفقودة المقدرة في الخطوتين         :6الخطوة  ة الحيوي د في الكتل ون نتيجة الفق سنوي في مخزون الكرب م بحساب االنخفاض ال ، ق
(∆C

L
 ؛2، الفضل 11-2 باستخدام المعادلة (

C∆)وية تقدير التغير السنوي في مخزون الكربون في الكتلة الحي :7الخطوة 
B
 .2، الفضل 7-2 باستخدام المعادلة (
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ة  ) 1المستوى (الفقد -يوضح المثال التالي العمليات الحسابية في طريقة االآتساب .مثال لتقدير التغير السنوي في مخزون الكربون بالكتل
C∆)الحيوية 

B
C∆) 7-2، باستخدام المعادلة (

B
 = (∆C

G 
– ∆C

L
ا      لبلد افتراضي 2 بالفصل (( ة بأوروب ة القاري ات المعتدل بمنطقة الغاب

  ):5-4، القسم 1-4الجدول (

ساحة  - غ م ة تبل ي تظل أراضي حرجي ة الت د (A) األراضي الحرجي ي البل ار 100.00 ف صل ( هكت ع الف  3راج
 ؛)تصنيف المساحةعلى لالطالع 

وق سطح      ، ومتوسط حجم المخزون    عامًا 25 عبارة عن حرج من أشجار الصنوبر يبلغ عمره       األرض   - امي ف  الن
  للهكتار؛ًا مكعبًا متر40به يساوي األرض 

  متر مكعب في العام؛1.000 بحوالي (H) اللحاء يقدر الحصاد للخشب الدائري القابل لالتجار شامًال -

  متر مكعب في العام؛500 (FGtrees)تقدر إزالة خشب الوقود في صورة أشجار آاملة  -

 هكتار في العام وتبلغ الكتلة الحيوية فوق األرض 2.000الحشرية بحوالي تقدر المساحة المتأثرة باالضطرابات  -
 . طن مادة جافة للهكتار4.0المتأثرة 

C∆) االآتساب السنوي في الكتلة الحيوية    
G

ة               هو    ( ة الحيوي سنوية في الكتل ادة ال ساحة األراضي     (GTOTAL)حاصل متوسط الزي ، وم
(A)      ة ادة الجاف ون من الم ة   ف (CF)، وجزء الكرب ΔC) 2بالفصل   9-2ي المعادل

G
 = ∑ij (A ● GTOTAL ● CF).    تم حساب وي

GTOTAL    وق األرض   2الفصل   في   10-2 باستخدام المعادلة ة ف ة تحت     (GW) من القيم المعطاة لنمو الكتلة الحيوي ة الحيوي سبة الكتل ، ون
  .5-4 وجداول البيانات االفتراضية في القسم (R)األرض إلى فوق األرض 

 :ة لهذا البلد االفتراضي فإنوبالنسب

GW   =4.0 ؛)4.9الجدول ( طن مادة جافة للهكتار في العام 

R   =0.29 طن في 150 و50للكتلة الحيوية فوق األرض التي تتراوح بين  )طن مادة جافة( طن مادة جافة  
 ؛) للكتلة الحيوية فوق األرض4.7 مع الرجوع إلى الجدول 4.4الجدول (الهكتار                                      

GTOTAL   =4.0 طن مادة جافة للهكتار في العام 5.16) = 0.29+1(×  طن مادة جافة للهكتار في العام  

 ؛ و)2.10المعادلة (                                     

CF   =0.47 4.3الجدول ) (طن مادة جافة( طن آربون.(  

C∆ ):2.9المعادلة  (وبالتالي،  
G

ة  ( طن آربون 0.47×  طن مادة جافة للهكتار في العام        5.16×  هكتار   100.000 =  ادة جاف ) = طن م
 . طن آربون في العام242.520

ة        ة الحيوي C∆)الفقد في الكتل
L
ة الخشب            هو    ( سنوي نتيجة إزال د ال ود    (Lwood-removals)مجموع الفق ع خشب الوق  (Lfuelwood) وتجمي

 .2 بالفصل 2.11، المعادلة (Ldisturbance)واالضطرابات 

ل لالتجار شامالً         2الفصل  في   12-2 بالمعادلة   (Lwood-removals)ُتحسب إزالة الخشب     ستدير القاب يم الخشب الم  (H) اللحاء   باستخدام ق
ة تحت األر      (BF) وجزء اللحاء في الخشب المحصود         (BCEFR)ومعامل توسيع وتحويل الكتلة الحيوية       ة الحيوي سبة الكتل ى   ون ض إل

  .5-4 القسم  فيالجداول االفتراضيةقيم  و(CF) وجزء الكربون من المادة الجافة (R)الكتلة الحيوية فوق األرض 

 :وبالنسبة لهذا البلد االفتراضي فإن

BCEFR   =1.11 متر مكعب 40 مع الرجوع إلى حجم المخزون النامي 5-4الجدول ( طن مادة جافة في المتر المكعب  

                                     ؛)في الهكتار

BF   =0.1 طن مادة جافة( طن مادة جافة .(R = 0.29 طن مادة جافة )للكتلة الحيوية فوق األرض ) طن مادة جافة 
  الحيوية  للكتلة7-4 مع الرجوع إلى الجدول 4-4الجدول ( طن في الهكتار 150 و50التي تتراوح بين                                    

                                     ؛ و)فوق األرض

CF   =0.47 3-4الجدول ) (طن مادة جافة( طن آربون.(  

Lwood-removals   = 1.000 0.47× ) 0.1+0.29+1( طن مادة جافة في المتر المكعب 1.11×  متر مكعب في العام 
 )طن مادة جافة(طن آربون 

 ).12-2المعادلة ( العام  طن آربون في725.16 =   

ود     ة خشب الوق ة   (Lfuelwood)  ُتحسب إزال ة         من خالل   2بالفصل   13-2 باستخدام المعادل زال في صورة أشجار آامل يم الخشب الم ق
(FGtrees)       ومعامل توسيع وتحويل الكتلة الحيوية (BCEFR)               وق األرض ة ف ة الحيوي  (R) ونسبة الكتلة الحيوية تحت األرض إلى الكتل

 :وبالنسبة لهذا البلد االفتراضي فإن -5-4الجداول االفتراضية القسم قيم  و(CF)زء الكربون من المادة الجافة وج

BCEFR   =1.11        امي           5-4الجدول  ( طن مادة جافة في المتر المكعب ر مكعب   40 مع الرجوع إلى حجم المخزون الن  مت
 ؛)في الهكتار

R   =0.29 طن في الهكتار 150 و50كتلة الحيوية فوق األرض التي تتراوح بين لل) طن مادة جافة( طن مادة جافة 
 ؛ و) للكتلة الحيوية فوق األرض4.7 مع الرجوع إلى الجدول 4.4الجدول (

CF   =0.47 3-4الجدول ) (طن مادة جافة( طن آربون.(  

  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 4-18



 األراضي الحرجية: 4الفصل 

Lfuelwood  =500 طن مادة جافة( طن آربون 0.47× ) 0.29+1( طن مادة جافة في المتر المكعب 0.75×  متر مكعب في العام( 

 ).13-2المعادلة ( طن آربون في العام 336.50=   

ة االضطرابات   يحسب  ة نتيج ة الحيوي ي الكتل ون ف ي الكرب سنوي ف د ال ق  (Ldisturbance) الفق ن طري ة ع صل 14-2المعادل ي الف ، 2 ف
أثرة        ومتوسط ال  (Adisturbance)قيم المساحة المتأثرة باالضطرابات     باستخدام   ة       (BW)كتلة الحيوية فوق األرض المت ة الحيوي سبة الكتل  ون

وق األرض      ة ف ة الحيوي ى الكتل ت األرض إل ة     (R)تح ادة الجاف ن الم ون م زء الكرب ي     (CF)، وج ودة ف ة المفق ة الحيوي زء الكتل ، ج
 :وبالنسبة لهذا البلد االفتراضي فإن. 5-4الجداول االفتراضية في القسم قيم  و(fd)االضطراب 

R   =0.29 طن في الهكتار 150 و50للكتلة الحيوية فوق األرض التي تتراوح بين ) طن مادة جافة( طن مادة جافة 
 ؛ و) للكتلة الحيوية فوق األرض7-4 مع الرجوع إلى الجدول 4.4الجدول (

CF   =0.47 ؛ و)3-4الجدول ) (طن مادة جافة( طن آربونfd = 0.3. 

Ldisturbance  =2.000  ام     هكتار في ار            4.0×  الع ة للهكت ادة جاف ون م ون      0.47× ) 0.29+1( طن آرب ادة    ( طن آرب طن م
 0.3× ) جافة

 ).14-2المعادلة ( طن آربون في العام 1.455.12=   

C∆)االنخفاض السنوي في مخزون الكربون نتيجة الفقد في الكتلة الحيوية، 
L
) ، 

∆C
L

  طن آربون عام1.455.12+ ي العام  طن آربون ف336.50+  طن آربون في العام 725.16=  

 ) 11-2المعادلة ( طن آربون في العام 2.516.78=   

C∆)التغير السنوي في مخزون الكربون بالكتلة الحيوية 
B
) 

C∆) 2الفصل في  7-2المعادلة عن طريق 
B
 = (∆C

G 
– ∆C

L
))، 

∆C
B

 ن آربون في العام ط240.003.22=  طن آربون عام 2.516.78 – طن آربون في العام 242.520 = 

 

 

 التيقن عدم تقدير 4-2-1-5
ة  يناقش هذا القسم أوجه عدم التيقن المقترنة بالمصدر فيما يتصل بتقديرات الحصر في  دير    .األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجي ويتطلب تق

ي    أو المفصلة معلومات حول أوجه عدم التيقن أآثر دقة من الم /القيم الخاصة بالبلد المعني و ا يل واردة فيم دم الفصل    .علومات ال د   3ويق  1 من المجل
دير أوجه    .معلومات حول أوجه عدم التيقن المقترنة بالدراسات القائمة على العينات وتجدر اإلشارة هنا إلى محدودية المؤلفات المتاحة فيما يخص تق

 .عدم التيقن المقترنة بمعامالت االنبعاث وبيانات األنشطة

 ث واإلزالةمعامالت االنبعا

سنوية في       %)40 إلى   10من  (تقديرات لعدم التيقن المقترنة بمعامالت الكربون الحرجي، وآثافة الخشب األساسية           ) 2006(توفر الفاو    ، والزيادة ال
صناعية     (، والمخزون النامي     %)6(األحراج المدارة بالبلدان الصناعية      دان ال صناعية         %8البل ر ال دان غي ة     ، وعملي  %)30، والبل د الطبيعي ات الفق

 %).20البلدان الصناعية (، وعمليات إزالة الخشب وخشب الوقود  %)15(المجمعة في البلدان الصناعية 

 ,1968)في دراسات هاآيال  % 20أقل من ُقدر بوفي فنلندا، فإن عدم التيقن المقترن بكثافة الخشب األساسية في أشجار الصنوبر والتنوب والبتوال 
دل  لم بأن مع الع .(1979 ة التغيرمع ل من أو         ي واع تكون أق شجرية من نفس األن ين المجموعات ال دير   ،  ب ى أقصى تق ين     عل ة ب دل التغيري ل مع ، مث

وال     بالنسبة عدم التيقن المقترن بمعامالت توسيع الكتلة الحيوية ُقدر وفي فنلندا،  .الشجرات الفردية من نفس األنواع وب والبت صنوبر والتن ألشجار ال
 .(Lehtonen et al., 2003) % 10 حواليب

ديرات   % 30 إلى 10وفي ثمانية من قطع أراضي الحصر بأحراج األمزون االستوائية، أدت أخطاء القياس المجمعة إلى أخطاء تراوحت بين                 في تق
 .(Phillips et al., 2002) أعوام 10فترات أقل من في التغير في المساحة القاعدية 

 لعدم التيقن المقترن بمعامالت آثافة الخشب األساسية وتوسيع الكتلة الحيوية في عمر المجموعة الشجرية وتكوين األنواع          وتتمثل المصادر الرئيسية  
 على مستوى البلد أو المناطق اإلقليمية بما BCEFsوللحد من عدم التيقن، ينبغي للبلدان وضع معامالت توسيع للكتلة الحيوية ومعامالت  .والترآيب

وفي حالة عدم توافر القيم على مستوى البلد أو المناطق اإلقليمية، يجب مراجعة مصادر البارمترات االفتراضية  .الظروف الخاصة بالبلديتناسب مع 
 .والتحقق من توافقها مع الظروف الخاصة بالبلد

 المجموعات الشجرية التي يتم تجديدها على نحو وتعد .المناخ وظروف النمو في الموقع وخصوبة التربةآل من وتشمل أسباب تباين الزيادة السنوية 
اطق         . من األحراج الطبيعيةاصطناعي وإدارتها أقل تباينًا د أو بالمن ادة خاص بالبل دل زي ق مع ديرات بتطبي وتقترن الطرق الرئيسية لتحسين دقة التق

ديرات      وفي حالة استخدام القيم االفتراضية .حسب نوع الحرجفرعيًا اإلقليمية داخلها ومصنف  رن بالتق يقن المقت ق عدم الت  للزيادة، فيجب بيان وتوثي
ة اإلدارة ، والمناطق المناخية، استخدام منحنيات النمو المقسمة حسب األنواع3ويمكن لمقتربات المستوى  .على نحو واضح  . وإنتاجية الموقع وآثاف

 e.g., Kurz)شب ويمكن إدماج هذه المعلومات في نماذج حساب الكربون وُتستخدم مقتربات مماثلة على نحو روتيني في نماذج تخطيط اإلمداد بالخ
et al., 2002). 

ة            وتعتبر البيانات الخاصة بعمليات القطع التجارية دقيقة نسبياً         ،، على الرغم من أنها قد تكون غير آاملة أو متحيزة نتيجة عمليات القطع غير القانوني
ضرائب واإلبالغ المنخفض للتحايل على القواعد ا ه          وال ُي .لتنظيمية المتعلقة بال تم تجميع ذي ي دي ال ى الخشب التقلي شتمل اإلحصائيات عل حتمل أن ت
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 بيانات األنشطة

رن  ُقدر البلدان الصناعية في و ).2000( أو من الفاو 3في الفصل يجب الحصول على بيانات المساحة باستخدام اإلرشادات الواردة  عدم التيقن المقت
  ).2000الفاو،  % (3بتقديرات المساحة الحرجية بنحو 

 المادة العضوية الميتة 4-2-2
ادة العضوية الم             2يشتمل الفصل    أحواض الم ون ب رات في مخزون الكرب ة   على وصف عام للطرق المستخدمة في تقدير التغي الفرش   ((DOM)يت

 ).الحرجي والخشب الميت

 .ويرآز هذا القسم على طرق تقدير التغيرات في مخزون الكربون بأحواض المادة العضوية الميتة في األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجية
 ألن معادالت المدخالت  ي الصفر نظرًا أن التغيرات الصافية في مخزون الكربون بأحواض المادة العضوية الميتة تساو        1وتفترض طرق المستوى    

وتحتاج البلدان التي ترغب  . غير مالئمة لتسجيل ديناميكيات حوض المادة العضوية الميتةُتعد 1والمخرجات البسيطة المستخدمة في طرق المستوى 
ة    ويجب عل .3 أو 2في التحديد الكمي لديناميكيات المادة العضوية الميتة لوضع منهجيات من المستوى  ادة العضوية الميت ى البلدان التي تمثل بها الم

 .فئة رئيسية تبني مستويات أعلى وتقدير التغيرات في المادة العضوية الميتة

 

ة    ، والجذور السميكة الميتة   ، على الكربون الموجود في البقايا الخشبية السميكة       (DW)يشتمل حوض الخشب الميت      واد  و ، واألشجار الميتة الواقف  الم
بتقدير حجم وديناميكيات حوض المقترنة وهناك الكثير من القيود العملية  . األخرى غير المضمنة في حوض الفرش الحرجي أو آربون التربةالميتة

ى          .بالقياسات الميدانيةيتعلق  وباألخص فيما ،الخشب الميت ل من حوض الخشب الميت إل دل التحوي ديرات مع وتعتبر أوجه عدم التيقن المقترنة بتق
ة      بضي الفرش الحرجي وآربون التربة وحو صفة عام ة ب ى الغالف الجوي مرتفع ة الخشب الميت        .تقدير االنبعاثات إل ى أن آمي ارة إل وتجدر اإلش

شجرية، سواء        ين المجموعات ال رة ب اين بصورة آبي دارة      ًاتتب ك في األراضي الم ان ذل  Duvall and Grigal, 1999; Chojnacky and) آ
Heath, 2002) دارة   أو غي وع             .(Spies et al., 1988)ر الم ر ون ذ االضطراب األخي ى الوقت المنقضي من ات الخشب الميت عل د آمي وتعتم

ة            ة الحيوي ة مدخالت الكتل اء االضطراب وآمي د أثن ات الفق ر وعملي ات (االضطراب األخي  (Spies et al., 1988)في وقت االضطراب    ) الوفي
 .(Harmon et al., 1986)حلل واإلدارة ومعدالت الوفيات الطبيعية ومعدالت الت

 

ساب        ة االآت رق في المخزون أو طريق ة الف د -ويمكن تقدير المعدالت الصافية لزيادة الفرش الحرجي باستخدام طريق رة     .الفق ة األخي وتتطلب الطريق
ة األوراق   (رصيد السنوي للسقوط الحرجي  التقدير   شمل آاف ذي ي صغيرة  ، واألغصان ،وال روع ال ار، ال و، والف د  )  واللحاء ، والجذور ، والزهر ثم بع

ا          .طرح المعدل السنوي لتحلل الفرش الحرجي ون من حوض الفرش الحرجي بم ة الكرب إضافة إلى ذلك، قد تعمل االضطرابات على إضافة وإزال
ة المجموع           .يؤثر على حجم وتكوين هذا الحوض رة من تنمي ات الفرش الحرجي خالل المراحل المبك د ديناميكي وع وشدة     وتعتم ى ن شجرية عل ة ال

ة               .االضطراب األخير ادة العضوية الميت ى أحواض الم ة إل ة الحيوي ى تحول الكتل ا االضطراب إل ؤدي فيه ي ي ال    (وفي الحاالت الت بيل المث ى س عل
د بالمدخالت    ، فإن أحواض الفرش الحرجي قد تتناقص حتى يتم تعويض         )االقتالع بفعل الرياح أو الوفيات الناجمة عن اآلفات الحشرية         ات الفق عملي

، فإن أحواض الفرش الحرجي قد تتزايد في المراحل )مثل الحرائق الطبيعية(وعندما يؤدي االضطراب إلى إزالة الفرش الحرجي  .إلى هذا الحوض
 وحرق  ، حصاد الخشبوتؤدي ممارسات اإلدارة مثل .المبكرة من تنمية المجموعات الشجرية عند تجاوز مدخالت الفرش الحرجي لمعدالت التحلل

أثيرات       (Fisher and Binkley, 2000)الموقع إلى تغيير خصائص الفرش الحرجي إعداد  و،النثار ق ت ى توثي ي تعمل عل ، غير أن الدراسات الت
  .(Smith and Heath, 2002)هذه الممارسات على آربون الفرش الحرجي ال تزال قليلة 

 الطريقة اختيار 4-2-2-1
دير        3-2ر في الشكل تقدم شجرة القرا ق إجراءات التق ار المستوى المناسب لتطبي ق باختي ا يتعل ار      . بالفصل الثاني إرشادات فيم م وصف اختي د ت وق

ادلتين الخاصتين    الفرش الحرجي نظراً   حوض  الخشب الميت و  كل من حوض    الطريقة على نحو مشترك ل     ل المع ا  لتماث تم حساب     بهم ه ي ر أن ، غي
 . لكل حوض من الحوضينالتقديرات على نحو منفصل

ويتطلب تقدير التغيرات في مخزون الكربون في حوض المادة العضوية الميتة تقدير التغيرات في مخزون الكربون بحوضي الخشب الميت والفرش 
 ).2 بالفصل 17-2راجع المعادلة (الحرجي 

 1المستوى 

ة المستوى       ون بكل من الخشب الميت والف              1تفترض طريق وازن     أن مخزون الكرب ة ت رات في مخزون      ،رش الحرجي في حال إن التغي الي ف  وبالت
ة االضطرابات   ،ويجدر بالبلدان التي تشهد تغيرات آبيرة في أنواع األحراج .صفرالساوي تالكربون بحوض المادة العضوية الميتة  أو ، أو في أنظم

ذه ال                أثيرات ه د الكمي لت ات المستوى         إدارة األحراج وضع بيانات وطنية تعمل على التحدي رات باستخدام منهجي رات       ،3 أو   2تغي الغ عن تغي  واإلب
  .المخزون الناتجة وآذا انبعاثات الغازات غير ثاني أآسيد الكربون

 3 و2المستويان 

بون في وتوجد طرق مماثلة لتقدير تغيرات مخزون الكر .هناك طريقتان عامتان لتقدير تغيرات مخزون الكربون في الخشب الميت والفرش الحرجي
ة               ون الكتل ر في مخزون آرب دير التغي الكتلة الحيوية، وقد يتأثر اختيار الطريقة المناسبة لتقدير التغيرات في المادة العضوية الميتة باختيار طريقة تق

  .الحيوية
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 األراضي الحرجية: 4الفصل 

شب الميت والفرش الحرجي    الفقد على حساب التوازن الكتلي بين مدخالت ومخرجات حوضي الخ   -تعمل طريقة االآتساب :الفقد-طريقة االآتساب
ساحة     .بما يتيح تقدير التغير في المخزون أثناء فترة محددة دير م ك تق ة      ويتضمن ذل ي تظل أراضي حرجي ة الت دارة ومتوسط   األراضي الحرجي  الم

ة  (التحويل السنوي لمخزون الكربون إلى ومن حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي        يقن، يمكن   وللحد من عدم    ).2 بالفصل  18-2المعادل  الت
ة   ضي المندرجة تحت فئة     اإجراء مزيد من التقسيم لمساحة األر      ة     األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجي ة وااليكولوجي اطق المناخي  حسب المن

ة  ،حسب نوع الحرج   التصنيف  و ى دينا        ، ونظام االضطراب   ، واإلنتاجي أثير عل ك من العوامل األخرى ذات الت ر ذل ات   وممارسة اإلدارة أو غي ميكي
ى حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي         .حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي سنوية إل ويتطلب تقدير الرصيد الصافي حساب التحويالت ال

دوران ، والسقوط الحرجي، والتي تنتج عن وفيات الساق،لكل هكتار ل    ، وال د بفعل التحل ات الفق اطق المعرضة        . وعملي ك، ففي المن ى ذل وعالوة عل
استرداد (ة اإلدارة أو االضطرابات الطبيعية، يتم إضافة الخشب الميت والفرش الحرجي في صورة بقايا آتلة حيوية، وتحويلهما عبر الحصاد ألنشط

  .أو الحرق أو اآلليات اآلخرى) األشجار الميتة الواقفة

دير         الفرعي لألراضي الحرجية المستخدم في التقسيم   أن يكون نظام     الممارسة السليمة ومن   ستخدم لتق ل للنظام الم ة مماث ادة العضوية الميت دير الم تق
 ).1-2-4القسم (التغيرات في مخزون آربون الكتلة الحيوية 

 

 عن طريق تحديد مخزون  األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجيةتتضمن هذه الطريقة تقدير المساحة المدارة من  :طريقة الفرق في المخزون
التين  الكربون بكل من الخشب ة  ( الميت والفرش الحرجي عند نقطتين زمنيتين وحساب الفرق بين المخزون في الح تم   ).2 بالفصل  19-2المعادل وي

رة                             ى الفت ون عل ر في مخزون الكرب سمة التغي ة ق ام الحصر عن طريق ون لع سنوي في مخزون الكرب ر ال ) عدد األعوام  (الحصول على قيمة التغي
ويتطلب حساب   . عمليات حصر لألحراج قائمة على عينات من قطع األراضيبها  فقط للبلدان التي تتوافر 2الطريقة وتصلح  .الفاصلة بين القياسين

بما يضمن أال يكون   t2  وt1ن عند النقطة الزمنية ا تتطابق المساحت،التغيرات في مخزون الكربون آفرق بين مخزون الكربون عند نقطتين زمنيتين
 . عن التغير في المساحةليس ناتجًاعنه بالغ مخزون الكربون الذي يتم اإل

ة       3 و2وفيما يتعلق بطرق المستويين  اذج ميداني ة وقياسات ونم ات مكثف ى بيان اج إل ة        .، فإن تطبيقهما يحت ى المعرف وم عل اذج أن تق ذه النم ويمكن له
 Kurz et al., 2002, and Kurz)اإلمداد بالخشب  والمعلومات المستمدة بهدف محاآاة ديناميكيات األحراج آما هي مستخدمة في عملية تخطيط 

and Apps, 2006).  

 اإلزالة/االنبعاث معامالت اختيار 4-2-2-2

 1المستوى 

اً باألراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجيةفترض أن مخزون الكربون في أحواض المادة العضوية الميتة ُي اني      . ثابت ات ث ا يفترض أن انبعاث آم
ساوي                   أآسيد الكربون من   ة ت ق الطبيعي اء الحرائ صفر  حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي أثن ون في حوضي             ال راآم الكرب تم حساب ت ، وال ي

ا في       .الخشب الميت والفرش الحرجي أثناء تجدد النمو ة، بم ق الطبيعي وتجدر اإلشارة إلى أن انبعاثات الغازات غير ثاني أآسيد الكربون من الحرائ
 .1، ُتقدر في المستوى ذلك الميثان والكربون

 3 و2المستويان 

ذي يُ  fBLolتمثل البارامتر  ة ال ة       ذلك الجزء من الكتلة الحيوية اإلجمالي ى األرض، راجع المعادل ل عل رك ليتحل ويتوافق مستوى    .2، الفصل  20-2ت
 .قداالستبانة والدقة المقترن بالكربون المحول مع معامالت التوسيع المستخدمة في حساب عمليات الف

وإذا لم تكن البيانات الوطنية مكتملة،  . بيانات وطنية حول متوسط نسب الكربون المتبقي بعد االضطراباتfBLol لتقدير 2ويتطلب استخدام المستوى 
  : القيم االفتراضية اثنين من جداول2 الفصل قدمي

ة للمخزون        ف(fBL –1)القيم االفتراضية لمعامل االحتراق الذي سيتم استخدامه ليعبر عن  • ة الحيوي ا يخص الكتل دة فيم ي حالة توافر بيانات جي
 6-2 وفي هذه الحالة يتم استخدام النسبة المفقودة، راجع الجدول ؛النامي لدى البلد

ة للمخزون    في حالة عدم موثوقية بيانات الكتلة الحيو[MB • (1– fBL)]لتعبر عن القيم االفتراضية لإلزالة من الكتلة الحيوية والتي ُتستخدم  • ي
 ).2 بالفصل 27-2 والمعادلة 4-2راجع الجدول ( عن آتلة الوقود المتاحة لالحتراق MBوتعبر  .النامي

ة، مع               امالت التوسيع الوطني ا حصاد من مع ى بقاي ويمكن اشتقاق القيم الخاصة بالبلد لتحويل الكربون الموجود باألشجار الحية التي يتم حصادها إل
و ار ن ي االعتب ة(ع الحرج الوضع ف ات مخروطي ضات األوراق/غاب ة/عري دار )مختلط ة وممارسات الحصاد ومق ة الحيوي تغالل الكتل دل اس ، ومع

ات الحصاد    ة لحوضي الخشب الميت               .األشجار المدمرة خالل عملي ة حيوي ى إضافة آتل ة إل ذلك االضطرابات الطبيعي شطة الحصاد وآ ؤدي أن وت
ذين الحوضين      ) مثل حرق بقايا الحصاد(خرى بينما تؤدي ممارسات األ .والفرش الحرجي ون من ه ة الكرب ى إزال ة    .والحرائق الطبيعية إل وفي حال

ان استخدام مصفوفات اضطراب                   أثر باالضطراب، يكون باإلمك وع الحرج المت ذلك ن معرفة المساحة الخاضعة لكل نوع من ممارسات اإلدارة وآ
ة               ) Kurz et al., 1992؛ 1-2، الجدول  2راجع الفصل   ( ادة عضوية ميت ة، وم ة حيوي سبة آل حوض آتل وع اضطراب ن د لكل ن من أجل تحدي

  .الغالف الجوي أو يتم إزالته من الحرج أثناء الحصادينبعث إلى وآربون تربة يتم تحويله إلى األحواض األخرى أو 

اح     معرفة أآثر تفصيال بنسبة االنبعاثات السريعة من االضطر fBlolلتقدير  3يتطلب المستوى  ق وعواصف الري ل الحرائ ويجب الحصول    .ابات مث
، 2راجع الفصل   (وقد تم تكوين مصفوفات اضطراب  .على البيانات عن طريق القياسات بالموقع أو الدراسات التي أجريت على اضطرابات مماثلة

تي تحولت إلى أحواض آربون أخرى أو انبعثت ال) وآافة أحواض الكربون األخرى(لتحديد، لكل نوع اضطراب، نسبة الكتلة الحيوية ) 1-2الجدول 
ى منتجات خشب محصود        د         .(Kurz et al., 1992)إلى الغالف الجوي أو تحولت إل ون عن ى الكرب اظ عل وتضمن مصفوفات االضطراب الحف

 .حساب التأثيرات الفورية للحصاد أو االضطرابات على الكربون في النظام الحيوي

ة لكل    مخرجات  معدالت مدخالت وتتعقبذج أآثر تعقيدا لحساب الكربون الحرجي   على نما  3وتعتمد طرق المستوى     أحواض المادة العضوية الميت
ان           .نوع حرج وإنتاجية وفئة عمرية إن باإلمك ة، ف ادة العضوية الميت اس أحواض الم ادة قي شمل إع وفي حالة توافر عمليات حصر شاملة لألحراج ت

ة                     اشتقاق تقديرات التغير في مخزون ال        ه المعادل ر عن ا تعب رق في المخزون آم رب الف ون باستخدام مقت ستلزم   . 2، الفصل    19-2كرب الممارسة  وت
ويمكن أن  . 3 من الفصل   3-أ3 للمبادئ المحددة بالملحق  أن تسير المقتربات القائمة على الحصر والمشتملة على عمليات معاينة دورية وفقاً        السليمة

ون الحرجي   ستخدم هذه المقتربات إلى جانبُت دم طرق المستوى     . النماذج لتسجيل ديناميكيات أحواض الكرب ديرات ذات مستوى عالٍ   3وتق  من   تق
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4لمجلد ا
 

 األنشطة بيانات اختيار 4-2-2-3
ستخدم طري       ة المستوى     ال تحتاج البلدان التي ت ة في األراضي                           1ق ادة العضوية الميت ون بالم رات في مخزون الكرب دير التغي شطة لتق ات أن ى بيان  إل
 .الحرجية التي تظل أراضي حرجية

ة      مساحات   حول  أما البلدان التي تستخدم مستويات أعلى فتحتاج إلى بيانات أنشطة            ي تظل أراضي حرجي ة الت ذه     األراضي الحرجي تم تصنيف ه وي
وتجدر اإلشارة إلى أهمية اتساق بيانات مساحة الحرج اإلجمالية  . وممارسات اإلدارة وأنظمة االضطراب،حسب األنواع الرئيسية لألحراجنات البيا

ي    ة المعن ة الحيوي سم الكتل ي ق األخص ف صل، وب ذا الف ن ه سام أخرى م ي أق ا ف الغ عنه تم اإلب ي ي ات الت ع البيان شطة األخرى م ات األن ة بيان وآاف
 ويمكن أن ُتستمد بيانات األنشطة الخاصة بالبلد حول مساحة األراضي المتأثرة سنويًا ).1-2-4القسم  (ألراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجيةبا

ة            .بالحصاد واالضطرابات من برامج الرصد الوطنية ر في حال ى نحو آبي ة عل ادة العضوية الميت ون بالم ويسهل تقدير التغيرات في مخزون الكرب
  .استخدام هذه المعلومات إلى جانب بيانات التربة والمناخ الوطنية، وعمليات حصر الغطاء النباتي والبيانات الجيوفيزيائية األخرى

راد  . لنظام إدارة األحراج في البلدوتتباين مصادر البيانات وفقًا ة   ،ويمكن جمع البيانات من المقاولين األف زة التنظيمي شرآات واألجه ات   وال، أو ال هيئ
بيل      .الحكومية المسؤولة عن عمليات الحصر المعنية باألحراج وآذلك من المؤسسات البحثية ى س شمل، عل د وت وتتباين تنسيقات البيانات إلى حد بعي

ة، وع          وائح التنظيمي ل الل ات الحصر   المثال ال الحصر، تقارير األنشطة التي تقدم بصفة دورية في برامج تشجيعية أو على النحو المطلوب من قب ملي
  .المعنية باألحراج وبرامج الرصد التي تستخدم أنظمة االستشعار عن بعد

 1 المستوى في الحساب خطوات 4-2-2-4
ديم   األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجيةفي  يفترض عدم وجود تغير في المادة العضوية الميتة 1نظرا ألن المستوى     ، فليس هناك حاجة لتق
 .ت الحسابإرشادات حول خطوا

 التيقن عدم تقدير 4-2-2-5
وفي الواقع فإن هذا االفتراض ال يكون  . ثبات مخزون الكربون، ومن هنا فإن التحليل األساسي لعدم التيقن يعد إجراًء غير مالئم1يفترض المستوى 

د    ب بالمرة في غالبية الحاالت على مستوى المجموعات الشجرية، وال يحتمل أن يكون صحيحاً    صحيحًا اتج ق صفة عامة، على الرغم من أن الخطأ الن
شجرية ي         يكون بسيطًا بالنسبة للمساحة الحرجية نظراً      ه            تم ألن الزيادة في بعض المجموعات ال ر أن النقص في المجموعات األخرى، غي ضها ب  تعوي

ادة        ا زي ا أن يحدث به ة إم ادة العضوية الميت إن أحواض الم د، ف ة أو البل ساحة الكلي سبة للم ع    .أو نقصبالن ي تق رات الت واع التغي ساعد إدراك أن وي
ة            ادة العضوية الميت ر في أحواض الم اه التغي ة حول اتج تباطات الكيفي زداد      .باألحراج داخل البلد في الوصول إلى بعض االس ال، ي بيل المث ى س عل

و    ألن عمليات الفقد نتيجة الحصاد واالضطرا     ،مخزون الكتلة الحيوية النامي في بعض البلدان       ى النم ة عل رجح  . بات تكون أقل من الزيادة المترتب و ي
  .3 أو 2أن تزداد أحواض المادة العضوية الميتة آذلك حتى وإن آان معدل الزيادة ال يمكن معرفته إال باستخدام طريقة من المستوى 

اً      الناتج عن توقع أن تكون تقديرات الفقد      وُي ستخدم طرق ي ت دان الت ات   تفترض   االضطراب في البل ع عملي د  الأن جمي ام     في  فق ون تحدث في ع الكرب
دل اضطراب تحت                                   شهد مع ي ت سنوات الت وق المتوسط، وأن تكون منخفضة في ال دل اضطراب ف شهد مع االضطراب مرتفعة في السنوات التي ت

رات       والتي تعتمد على هذه الطرق فيحتم،أما البلدان التي تتسم بمعدالت حصاد واضطراب ثابتة نسبيًا .المتوسط ى التغي ديرات أقرب إل دم تق ل أن تق
  .الصافية الفعلية في مخزون الكربون

راض أن     .ويجب تقييم عدم التيقن المقترن بالتقديرات التي تتم باستخدام طرق مستوى أعلى لكل بلد عن طريق حكم الخبراء تم افت ول أن ي ومن المقب
ر في مخزون             ،وية الميتةعدم التيقن في تقديرات تغير مخزون الكربون بالمادة العض       دير التغي رتبط بتق يقن الم ر من عدم الت ة أآب صفة عام  يكون ب

ادة                              سبة للم اح بالن ا هو مت د مم ى حد بعي ر إل ة أآث الكربون بالكتلة الحيوية ألنه، في معظم البلدان، تكون البيانات المتاحة حول مخزون الكتلة الحيوي
ستخدمة    ج المستخدمة في وصف ديناميكيات الكتلة الحيوية تكون بصفة عامة أآثر تقدمًاعالوة على ذلك، فإن النماذ .العضوية الميتة اذج الم  من النم

 .مع المادة العضوية الميتة

ة إجراءات الحصر الخاصة         ونظرًا دان بمراجع  لألهمية المتزايدة إلدراك المكونات غير الخشبية باألنظمة الحيوية الحرجية، فقد قامت آثير من البل
ات   ،تاح بيانات أآثر حول مخزون آربون المادة العضوية الميتة وديناميكيات هذا المخزونومع مرور الوقت، ُت .بها سمح لهيئ  وهو ما من شأنه أن ي

ى نحو أفضل في األع                            ا عل ا والحد منه ر الكمي عنه ة والتعبي وام الحصر أن تقوم بتحديد أوجه عدم التيقن المرتبطة بتقديرات المادة العضوية الميت
  .القادمة
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 األراضي الحرجية: 4الفصل 

 آربون التربة 4-2-3
ة          ة الحرجي ون الترب ر في مخزون آرب دير التغي ا يخص تق وهو ال يتضمن    .يتناول هذا القسم على نحو مفصل اإلجراءات والممارسات السليمة فيم

ة     الفرش الحرجي، والذي يعتبر جزءًا ادة العضوية الميت وعين من       . من حوض الم صلة لن ى إرشادات منف شتمل عل ة  وي ة الحرجي ة  ) 1( : الترب الترب
 . التربة الحرجية العضوية) 2(الحرجية المعدنية، و

 لنوع  طن آربون للهكتار وفقًا300 إلى ما يفوق  20في الغالب بين    )  متر 1حتى عمق   (ويتباين محتوى الكربون العضوي بالتربة الحرجية المعدنية        
 700وعلى المستوى العالمي، تحتوي أنواع التربة الحرجية المعدنية على حوالي  .(Jobbagy and Jackson, 2000)الحرج والظروف المناخية 

ون         (Dixon et al., 1994)بيكوجرام آربون  ة نتيجة اختالف مدخالت ومخرجات الكرب ة ليست ثابت ، غير أن أحواض الكربون العضوي بالترب
ر      وتتحدد المدخالت إلى حد آبير باستخدام قيم إنتاجية .بمرور الوقت د الالحق عب ة والفق ة المعدني  الحرج وتحلل الفرش الحرجي واندماجه في الترب

وتحدث عمليات الفقد األخرى للكربون العضوي بالتربة من خالل التحات أو ذوبان الكربون العضوي الذي  .(Pregitzer, 2003)المعدنة والتنفس 
واع   نسبة آبيرة من المدخالتالمصدر األساسي لالفرش الحرجي فوق األرض عد يو .عبر الجريان السطحيُيفقد يتسرب إلى المياه الجوفية أو  في أن

ة                            ،التربة الحرجية  ون العضوي بالترب ة، مع وجود نصف الكرب ا من الترب ستويات العلي  وبالتالي تميل المادة العضوية في التربة إلى الترآز في الم
  مباشراً  وتعرضاً  آيمائيًاويعتبر الكربون المحتجز بالجزء العلوي من التربة في الغالب األآثر تحلًال . بطبقة الثالثين سنتيمترًا العليا من التربةتقريبًا

سم     (ويتناول هذا القسم آربون التربة فقط وال يناقش الفرش الحرجي المتحلل  .لالضطرابات الطبيعية والبشرية ة، راجع الق أي المادة العضوية الميت
4-2-2.( 

وع الحرج          ويمكن لألنشطة الب   ة  ،شرية واالضطرابات األخرى مثل التغيرات في ن ات      ، واإلنتاجي ر ديناميكي ل واالضطرابات أن تغي  ومعدالت التحل
دوران     .الكربون بأنواع التربة الحرجية رة ال ل طول فت واع األشجار   ،وتؤثر أنشطة إدارة األحراج المختلفة مث ار أن  والتصريف وممارسات   ، واختي

ع        ) ة أو أزناد نشر أو تجديد أو قطع جزئي أو تقليم          أشجار آامل (الحصاد   داد الموق شطة إع ة        (وآذلك أن ق الترب ق مقصودة أو عزي والتخصيب  ) حرائ
توقع آذلك ُي .(Harmon and Marks, 2002; Liski et al., 2001; Johnson and Curtis, 2001)على مخزون الكربون العضوي بالتربة 

ي               أن تؤدي التغيرات في أنظمة اال      ضطراب، وباألخص في وقوع حرائق الغابات الشديدة وتفشي اآلفات الحشرية، وأنواع االضطرابات األخرى الت
ة    ة الحرجي وإضافة   .(Li and Apps, 2002; de Groot et al., 2002)تتسبب في استبدال المجموعات الشجرية إلى تغير حوض آربون الترب

 .جرية باألحراج في التربة العضوية إلى خفض مخزون آربون التربةإلى ذلك، يعمل تصريف مناطق المجموعات الش

سم    2توجد المعلومات العامة والخطوط التوجيهية المتصلة بتقدير التغيرات في مخزون آربون التربة في الفصل                 ل     3-3-2، الق ا قب ، وينبغي قراءته
ون في التر         ي تتعامل مخزون الكرب ة الخاصة الت ة  البدء في الخطوط التوجيهي ة الحرجي صلة         .ب ة المت ون الترب رات في مخزون آرب وُتحسب التغي

ة  تخدام المعادل األحراج باس ي الفصل 24-2ب ون العضوي ب2 ف ي مخزون الكرب ر ف ع التغي ي تجم ن ، والت ل م ة والعضوية ك ة المعدني واع الترب أن
اول يو).  فقط 3المستوى (وتغيرات المخزون ألحواض الكربون غير العضوي بالتربة        سليمة        تن شكل موسع اإلجراءات والممارسات ال سم ب ذا الق  ه

ة  :مالحظة(المعنية بتقدير التغير في المخزون العضوي بكربون التربة الحرجية  دم  وُت ).ال يتضمن القسم الفرش الحرجي، أي المادة العضوية الميت ق
ة المعدن  ) 1( :إرشادات منفصلة لنوعين من التربة الحرجية ة الحرجي ة، و أنواع الترب ة العضوية    ) 2(ي ة الحرجي واع الترب سم    .أن  1-3-3-2راجع الق

ر العضوي    ة غي ون الترب ول آرب ة ح شة العام ى المناق ات   (لالطالع عل ة معلوم ى أي ة عل ة باألراضي الحرجي ة المعني شات التالي وي المناق ال تحت
 ).إضافية

ديرات   نبغي ل، يل أراضي حرجيةاألراضي الحرجية التي تظفي  ولحساب التغيرات في مخزون آربون التربة        ل، تق لبلدان أن يتوافر لديها، على األق
وإذا آانت  .لمساحة األراضي الحرجية اإلجمالية في بداية ونهاية فترة الحصر، وأن تكون هذه التقديرات مقسمة حسب المنطقة المناخية ونوع التربة

ر  ، 1آأساس لمقترب من المستوى  ) 3راجع الفصل  (1 بيانات أنشطة المقترب بيانات أنشطة استخدام وإدارة األراضي محدودة، فيمكن استخدام        غي
ر تفصيالً   ُيرجح أن المستويات األعلى أن  سجالت أآث ة إدارة األحراج        تحتاج ل ي ألنظم التوزيع التقريب د ب راء في البل ة الخب سيم    . أو معرف ويجب تق

 . وهو ما يمكن القيام به من خالل خرائط المناخ والتربة المناسبة،تربة الرئيسية للمناطق المناخية وأنواع الطبقات األراضي الحرجية وفقًا

 الطريقة اختيار 4-2-3-1
ة             3 أو   2 أو   1يمكن تطوير عمليات الحصر باستخدام مقتربات المستوى         ة المعدني واع الترب ة مع أن ستويات مختلف ار استخدام م دان اختي ، ويحق للبل

بهدف مساعدة القائمين ) 5-2الشكل (وأنواع التربة العضوية ) 4-2الشكل (ى شجرات قرار ألنواع التربة المعدنية     عل 2ويشتمل الفصل   . والعضوية
 .بالحصر في اختيار المستوى المناسب لحصر آربون التربة

 أنواع التربة المعدنية
ة، يظل        على الرغم من تزايد المؤلفات التي تتناول تأثير أنواع األحراج وممارسات اإلدارة وا        ون العضوي بالترب ى الكرب الضطرابات األخرى عل

تناداً           فيما يخص هذا التأثير مرتبطًا      الدليل المتاح    ه اس ة تعميم ه يمكن في النهاي ر أن ة، غي ع أو دراسات معين ر بمواق اخ    إلى حد آبي ى ظروف المن  إل
ة   ة        وخصائص التربة والمدى الزمني المعني، مع الوضع في االعتبار تأثيرات وآثاف اق الترب ة في أعم ادات المختلف ر الزي ة عب  Johnson)المعاين
and Curtis, 2001; Hoover, 2003; Page-Dumroese et al., 2003) .           ر حاسمة من حيث حجم ة غي ة الحالي ك، تظل المعرف ورغم ذل

دعم   ،إلدارة واالضطرابات األخرى   نتيجة التأثر بنوع الحرج وا     ،واتجاه تغيرات مخزون الكربون في أنواع التربة الحرجية المعدنية          وال يمكنها أن ت
  .التعميمات العريضة

 1المستوى 

وعالوة .  أن مخزون آربون التربة الحرجية ال يتغير باإلدارة1عدم تيقن، يفترض المستوى     ما يرتبط بذلك من      لألساس العملي غير المكتمل و     نظرًا
سبة   )3راجع الفصل  (3 أو 2على ذلك، ففي حالة استخدام بيانات أنشطة المقترب     ون بالن ، ال يعد من الضروري حساب التغيرات في مخزون الكرب

  ).أي أن التغير في مخزون آربون التربة العضوي يساوي صفرًا(ألنواع التربة المعدنية 

ى  ومن ة األرض المحولة تحديد مساحباإلمكان ولم يكن ) 3راجع الفصل   (1وفي حالة استخدام بيانات األنشطة المجمعة عبر المقترب          ضي  ا األرإل
 ونهاية العام الذي يجري في بداية يجب على القائم بالحصر تقدير مخزون آربون التربة في األراضي الحرجية باستخدام المساحات الحرجية، فحينئٍذ

ن آربون التربة باألراضي الحرجية مع قيمة  ُتجمع قيمة التغيرات في مخزو    . تقدير الحصر له ويشير االختالف إلى زيادة أو انخفاض تربة األحراج          
ائم بالحصر       . تأثير تغير استخدام األراضي   إجمالي ل التغيرات في المخزون بأنواع االستخدام األخرى للحصول على تقدير           وفي حالة عدم حساب الق
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4لمجلد ا
 

 2المستوى 

ق  ة عن طري ون العضوي بالترب زون الكرب ة ُيحسب مخ صل  (25-2 المعادل ك ا، )2الف ادًاوذل ة لعتم يم المرجعي ى الق ة  عل ون الترب زون آرب مخ
وينبغي مالحظة أن     . (FD) ونظام االضطراب الطبيعي      (FMG) واإلدارة   (FI)ومعامالت تغير مخزون الكربون الخاصة بالبلد بالنسبة لنوع الحرج          

إضافة إلى ذلك، يمكن  . 25-2 في المعادلة (FLU)خدام  يستخدم بدًال من معامل االست(FD)معامل تغير المخزون بالنسبة لنظام االضطراب الطبيعي        
أو ونظام تصنيف إدارة األراضي / وأنواع التربة و، والمناطق المناخية،استخدام المعلومات الخاصة بالبلد من أجل تحديد مخزون الكربون المرجعي

 . على نحو أفضل

 3المستوى 

صلة     3تتطلب مقتربات المستوى    ات مف ة واسعة وبيان ق               معرف وذج وتطبي ائج النم يم نت ك تقي ا في ذل املة، بم ة وش ة دقيق دير داخلي ة تق لوضع منهجي
ي أو أداة نمذجة     امج رصد داخل ل  و .برن ية   تتمث ا    العناصر األساس وم عليه ي يق رب خاص   الت د في مقت ي  بالبل ا يل بس من   ( م  Webbnet Landمقت

Resource Services Pty ltd ،1999:( 

 وأنظمة اإلدارة على نحو متسق مع تلك المستخدمة مع أحواض الكربون ، وأنواع األحراج الرئيسية،طق المناخيةالتصنيف الفرعي حسب المنا •
 األخرى في الحصر، وباألخرض الكتلة الحيوية؛

 تحديد أنواع التربة السائدة في آل طبقة؛ •

دالت    • ي مع ؤثرة ف ات الم ف العملي اظرة، وتعري ة المن ون الترب د خصائص أحواض آرب ة العضوي  تحدي ون الترب ات آرب دخالت ومخرج م
 والظروف التي في ظلها تقع هذه العمليات؛

ك                            • ا في ذل شغيلي، بم ى أساس ت ة عل ة لكل طبق ة الحرجي واع الترب تحديد وتطبيق الطرق المناسبة لتقدير التغيرات في مخزون الكربون من أن
ررة    -تكون من مجموعة مؤلفة من أنشطة الرصد        إجراءات تقييم النموذج؛ واالعتبارات المنهجية والتي يتوقع أن ت         ات الحصر المتك  مثل عملي

سلمية      . ودراسات النمذجة، وتأسيس المواقع المعيارية-المعنية بالتربة الحرجية  يمكن الحصول على مزيد من اإلرشادات حول الممارسات ال
ة    ات العلمي سليمة  قتضي  وت .(Kimble et al., 2003, Lal et al., 2001, McKenzie et al., 2000)لرصد التربة بالمؤلف  الممارسة ال

ل النظراء             ة من قب ذا الغرض للمراجع ا باستخدام     ،أن تخضع النماذج التي يتم وضعها أو تبنيها له تم التحقق منه شاهدات   وأن ي ل   الم ي تمث الت
  .األنظمة الحيوية الخاضعة للدراسة وعلى نحو مستقل من بيانات المعايرة

 ة العضويةأنواع الترب

 1المستوى 

ة المستوى                   ة فقط في طريق ة العضوية الحرجي واع الترب ود   نظراً 1في الوقت الحالي، يتم تناول انبعاثات الكربون الناشئة عن التصريف في أن  للقي
الحرجية العضوية المصرفة باستخدام    قسم أنواع التربة    وُت. المتعلقة بالبيانات وعدم توافر المعرفة الكافية بما يعوق وضع منهجية افتراضية أآثر دقة            

ويمكن  .حسب نوع المناخ ثم يتم ضربها في معامل انبعاث خاص بالمناخ الشتقاق تقدير لعمليات انبعاث الكربون السنوية )2الفصل  (26-2المعادلة 
 تضمين المساحات المحولة 

 2المستوى 

ية في المستوى    يتم االعتماد على ، 2لمستوى فيما يتعلق بالتقدير باستخدام ا   ة   (1نفس المعادلة األساس تم دمج المعلومات      )26-2المعادل ه ي ر أن ، غي
  .أو وضع خطة تصنيف لألحراج فيما يتصل بأنواع التربة العضوية/الخاصة بالبلد من أجل التحديد األفضل لمعامالت االنبعاث والمناطق المناخية و

 3المستوى 

شرية     ر انبعاث ي تقد 3تتضمن منهجية المستوى     ات ثاني أآسيد الكربون المرتبطة بإدارة بأنواع التربة الحرجية العضوية، بما في ذلك آافة األنشطة الب
ي يُ  ة واالضطرابات        الت ة العضوية الحرجي أنواع الترب اتي ب وين النب سطح والتك درولوجي، ودرجة حرارة ال ام الهي ر النظ ى تغيي ؤدي إل حتمل أن ت

  .الرئيسية مثل الحرائق
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 األراضي الحرجية: 4الفصل 

 واالنبعاث المخزون تغير معامالت اختيار 4-2-3-2

 أنواع التربة المعدنية

 1المستوى 

ة      ال يعد حساب تقديرات المخزون في       ي تظل أراضي حرجي ة الت اً األراضي الحرجي رب       ضرورياً  مطلب شطة المقت ات أن د استخدام بيان  3 أو 2 عن
يم المدخالت واإلدارة ونظام االضطراب،                ، فإن مع  1وعند استخدام بيانات أنشطة المقترب      ). 3راجع الفصل   ( ك ق امالت تغير المخزون، بما في ذل

ة،  من أجل فقط لقيم المرجعية لمخزون الكربون    وبالتالي، تكون هناك حاجة ل    . 1 باستخدام مقترب المستوى     1تساوي   ق الطريق يمكن الحصول    تطبي
 .2 بالفصل 3-2قيم من الجدول هذه العلى 

 2المستوى 

ن   رب م ي مقت ستوى ف اء  2الم زون بن ر المخ امالت تغي شتق مع ة      ًا، ُت راج وأنظم واع األح إلدارة وأن ي ل د المعن ة بالبل صنيف خاص ة ت ى خط  عل
رب المستوى       . االضطرابات الطبيعية  شتمل مقت ي، و         2ويجب أن ي د المعن ة خاصة بالبل يم مخزون مرجعي تقاق ق ى اش ذلك عل ى   آ ر   عل تصنيف أآث

  .1اع التربة من الفئات االفتراضية المقدمة في طريقة المستوى لمناخ وأنوعلى أساس ا تفصيًال

ة         الممارسة السليمة ومن   ون العضوي في الترب ى الكرب أثير عل ار الت  أن يتم الترآيز على المعامالت ذات التأثير الكلي األآبر، مع الوضع في االعتب
ى   .الحرجية ومدى األحراج المتأثرة ة  ممارسات   نحو عريض في    ويمكن تقسيم ممارسات اإلدارة عل ل األحراج المزروعة   (مكثف ممارسات  و) مث

ة   (انتشارية  ل األحراج الطبيعي ات         )مث ذه الفئ د ه ادة تحدي ه يمكن إع م بأن اً ، مع العل ة  وفق ر     ويُ  . للظروف الوطني امالت تغي ستند وضع مع رجح أن ي
ك    وأن يتضمن     ،يراضعينات من قطع األ   المخزون إلى دراسات مكثفة في مواقع تجريبية وعلى          ات     ذل ام بمقارن ررة   القي ة    مك ررة ومقترن ع مك موق

)(Johnson et al., 2002; Olsson et al., 1996  ًضا ا      ؛ راجع أي ام به ي ق ة الت  Johnson and Curtis, 2001; and دراسات المراجع
Hoover, 2003 .(   واع األحراج و أثيرات أن ة،     وفيما يتصل بالممارسة العملية، قد ال يتسنى فصل ت ة االضطراب المختلف ممارسات اإلدارة وأنظم

توافر بيانات جيدة التوثيق ألنواع األحراج في أنظمة اإلدارة عند و .وفي هذه الحالة يمكن جمع بعض معامالت تغير المخزون في معامل ضبط واحد
ة مباشرة دون          ون العضوي بالترب ة ل  استخدام  المختلفة لدى البلد، يكون باإلمكان اشتقاق تقديرات الكرب يم مرجعي ات  ق امالت   المخزون ون أو مع كرب

ر  القيم المرجعية للمخزون ورغم ذلك، يجب إنشاء عالقة مع  . ضبط حتى يتسنى حساب تأثير تغير استخدام األراضي دون زيادات أو انخفاضات غي
ة والمروج      أي( نتيجة غياب االتساق في الطرق عبر فئات االستخدام المتعددة     ،فعلية في مخزون الكربون    ة واألراضي الزراعي ، األراضي الحرجي

 ). الطبيعية وأراضي االستيطان واألراضي األخرى

د                 تجدر اإلشارة إلى أنه     و ون خاصة بالبل ة لمخزون الكرب يم مرجعي تقاق ق ق اش ات الحصر عن طري ا من    (SOCref)يمكن تحسين عملي تم جمعه  ي
ة    /صول عليها عادة من خالل وضع وهذه القيم يتم الح .الدراسات أو المسوح المنشورة شكيل الترب رة لت  ,.Scott et al)أو تجميع قواعد بيانات آبي

2002; Siltanen et al., 1997) .     ة لمخزون يم المرجعي ويمكن الحصول على إرشادات إضافية فيما يخص اشتقاق معامالت تغير المخزون والق
 ).2الفصل  (1-3-3-2الكربون في القسم 

 3المستوى 

أثيرات                    يع ة لت ر دق سجيًال أآث وفر ت ي ت رة الت ة بالمعدالت المتغي ل مقارن ال أق ا احتم د احتمال تقدير معامالت ثابتة لمعدل تغير المخزون في حد ذاته
 .لمزيد من المناقشة) 2الفصل  (1-3-3-2راجع القسم . استخدام األرضي وإدارتها

 أنواع التربة العضوية

 1المستوى 

 . على معامالت االنبعاث االفتراضية الالزمة لتقدير فقد الكربون المقترن بالتصريف في أنواع التربة العضوية5-4لقسم  با6-4يشتمل الجدول 

 2المستوى 

يتم       . من بيانات البلد المعني2ُتستمد معامالت االنبعاث في مقتربات المستوى  ان س ا إذا آ سيم  الواالعتبار األهم في هذا الخصوص هو م الفرعي  تق
وتعتمد هذه القرارات على البيانات التجريبية التي تبرهن على وجود اختالفات       . أصغرفي طبقات   المناطق المناخية   وآذلك  واع األحراج واإلدارة    نأل

شط   . األحراجعلى سبيل المثال، يمكن وضع طبقات تصريف للعديد من أنظمة إدارة           . مؤثرة في معدالت فقد الكربون     ؤدي أن د ت ة عالوة على ذلك، ق
اء نتيجة             .اإلدارة إلى تعطيل ديناميكيات الكربون بأنواع التربة العضوية األساسية اع مستوى الم ال، في ارتف بيل المث ى س سبب الحصاد، عل د يت وق

 . (Dubé et al., 1995)اإلعاقة المنخفضة والتبخر والنتح 

 3المستوى 

أثيرات      ضئيًال   احتماًالتهاحد ذا يعد احتمال تقدير معامالت ثابتة لمعدل تغير المخزون في           ة لت ر دق سجيًال أآث وفر ت مقارنة بالمعدالت المتغيرة التي ت
  .لمزيد من المناقشة) 2الفصل  (1-3-3-2راجع القسم . استخدام األرضي وإدارتها

 األنشطة بيانات اختيار 4-2-3-3

 أنواع التربة المعدنية

 1المستوى 

ن آربون التربة الحرجية ال يتغير باإلدارة، ولذلك فليس من الضروري أن يتم تقسيم الحرج إلى عدة              ، أن مخزو  1فترض، في مقترب من المستوى      ُي
المقترب   . أنواع أو طبقات إدارة أو أنظمة اضطرابات طبيعية  اك   ) 3راجع الفصل    (1غير أنه في حالة استخدام بيانات األنشطة الخاصة ب تكون هن

ق                  حاجة إلى البيانات البيئية لتقسيم الب      ة من أجل تطبي واع ترب ة وأن اطق مناخي ى من بة ل    لد إل ة المناس يم المرجعي ى األراضي     الق ون عل مخزون الكرب
سيم       .  على وصف مفصل لخطة التقسيم المناخي االفتراضية3 بالفصل 5-أ3ويشتمل الملحق  . الحرجية ة لتق وافر المعلومات الالزم ة عدم ت وفي حال

آذلك يلزم توافر . وطنية، فيمكن االعتماد على المصادر العالمية للبيانات المناخية مثل البرنامج البيئي لألمم المتحدةأنواع المناخ من قواعد البيانات ال
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4لمجلد ا
 

 2المستوى 

رب من المستوى         ة لمقت ي          2تتألف بيانات األنشطة المطلوب ة االضطرابات والمساحات الت سية وممارسات اإلدارة وأنظم واع األحراج الرئي  في أن
اخ   /بالحصر الوطني لألحراج، حال وجوده، وتكون البيانات مرتبطة فضل أن وُي .ُتطبق عليها هذه البيانات ة والمن ة للترب  .أو بقواعد البيانات الوطني

شطة إدارة                :الشائعةوتشمل التغيرات  د، وتكثيف أن وع حرجي جدي ى ن ل األحراج البكر إل دارة، وتحوي ى أحراج م دارة إل ر الم تحويل األحراج غي
رات في ممارسات الحصاد                    األحراج، مثل إعداد المو    دوران، والتغي رة ال شجرة        (قع وغرس األشجار والتغيرات في طول فت ل ال ساق مقاب حصاد ال

وتتباين مصادر  ).الحرائق ونحو ذلكو اتالفيضانوتفشي األمراض واآلفات الحشرية (، وتكرار االضطرابات )آاملة، مقدار البقايا المتخلفة بالموقع
رة األحراج بالبلد، غير أنها يمكن أن تشمل المقاولين من األفراد والشرآات والسلطات القانونية المعنية باألحراج والمؤسسات              البيانات وفقا لنظام إدا   

ارير       بصورة واسعة  وتتنوع تنسيقات البيانات  . والهيئات المسؤولة عن عمليات حصر األحراج،البحثية ال ال الحصر، تق بيل المث ى س شمل، عل ، وت
 .يات الحصر المعنية بإدارة األحراج وأنظمة التقاط الصور باالستشعار عن بعداألنشطة وعمل

، بما في ذلك المناطق المناخية وأنواع 1من مقترب المستوى آثر تفصيًال  على تصنيف للبيانات البيئية أ2عالوة على ذلك، يجب أن يشتمل المستوى 
في حصر من المستوى أآثر تصنيفًا استخدام خطة تصنيف عند و. وطنية ألنواع المناخ والتربة على قاعدة بيانات أن يكون قائمًايمكن التربة، والذي 

زم   ، تكون هناك حاجة الشتقاق مخزونات الكربون المرجعية لمجموعة المناطق المناخية وأنواع التربة األآثر تفصيالً              2 ا يل سيم  ، آم ات إدارة  تق بيان
 .األراضي بناًء على التصنيف الخاص بالبلد

 3المستوى 

اس المباشر في المستوى                /لتطبيق النماذج الديناميكية و    ى القي ة عل ر تفصيالً         3أو عملية حصر قائم شابهة أو أآث ات م وافر بيان زم ت مجموعات  ل ، يل
  .موذج أو القياس، غير أن المتطلبات الدقيقة تعتمد على تصميم الن2 و1المستوى طرق ب مقارنة بيانات المناخ والتربة والطبوغرافيا واإلدارة

 أنواع التربة العضوية

 1المستوى 

ة                    . 1استخدام طرق المستوى     عند  األحراج إلى أنظمة متعددة     ُتقسم  ال   ة المناخي ى التصنيف حسب المنطق اج مساحات األراضي إل ك، تحت ورغم ذل
ق معامل االنبعاث    تحدبما يتيح ) تصنيف المناخ والتربةحول  للحصول على إرشادات    3راجع الفصل   (ونوع التربة    يد أنواع التربة العضوية وتطبي

 . االفتراضي المناسب

 2المستوى 

إلدارة         2قد تشتمل مقتربات المستوى       صيًال ل ر تف ى تصنيف أآث وع الحرج أو نظام االضطراب في أسلوب       ، عل امالت االنبعاث    يتفق   أو ن مع مع
د  المستخدمة في   ا يخص   البل ة   فيم ة المعدني واع الترب ب   .أن ى س وع التصريف إذا آانت           عل ى التصنيف حسب ن ة األحراج إل اج أنظم ال، تحت يل المث

اً  الممارسة السليمةورغم ذلك فإنه من   . معامالت اإلدارة مشتقة حسب طبقة التصريف      رهن       أن يكون التصنيف قائم ي تب ة الت ات التجريبي ى البيان  عل
سبة لل         ون بالن ر الكرب رة في معدالت تغي ات آبي ى وجود اختالف ات المقترحة  عل ات المستوى       . فئ ك، يجب أن تتضمن مقترب ى ذل  نظام 2عالوة عل

 .  للمناطق المناخيةتصنيف أآثر تفصيًال

 3المستوى 

ة و  اذج الديناميكي ق النم ستوى    /ولتطبي ي الم ر ف اس المباش ى القي ة عل ة حصر قائم صيالً  3أو عملي ر تف شابهة أو أآث ات م وافر بيان زم ت ول ، يل  ح
 .، غير أن المتطلبات الدقيقة تعتمد على تصميم النموذج أو القياس2 و1بالمستوى  مقارنة المناخ والتربة والطبوغرافيا واإلدارةمجموعات بيانات 

 1 المستوى في الحساب خطوات 4-2-3-4

 أنواع التربة المعدنية

ة      ألراا في يفترض عدم وجود تغير في مخزون الكربون بالتربة المعدنية   1نظرا ألن المستوى     ي تظل أراضي حرجي ة الت ة  ، فل ضي الحرجي يس ثم
 .تقديم إرشادات حول خطوات الحسابحاجة إلى 

 أنواع التربة العضوية

ر في        :1الخطوة  تقدير مساحة أنواع التربة العضوية المصرفة التي تندرج تحت األحراج المدارة في آل منطقة مناخية بالبلد لكل عام أو للعام األخي
، على 2000 تكون قائمة على استخدام األراضي في عام 2000 و1990على سبيل المثال االنبعاثات خالل فترة حصر بين (صر آل فترة زمنية للح

 ). فرض أن استخدام وإدارة األراضي يمكن معرفتهما فقط لهذين العامين خالل الفترة الزمنية للحصر

  ).6-4من الجدول (د السنوية لثاني أآسيد الكربون  لعمليات الفق(EF)اختيار معامل االنبعاث المالئم  :2الخطوة 

  . لكافة المناطق المناخية(EF) في معامل االنبعاث  مضروبًا(A)تقدير االنبعاثات اإلجمالية عن طريق جمع حاصل المساحة  :3الخطوة 
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 األراضي الحرجية: 4الفصل 

 التيقن عدم تقدير 4-2-3-5
ات          ) 1( :ةوجد ثالثة مصادر عريضة لعدم التيقن في عمليات حصر آربون الترب ت ا والبيان ات استخدام األراضي وإدارته يقن في بيان أوجه عدم الت

ة فقط        (2 أو   1أوجه عدم التيقن في القيم المرجعية لمخزون آربون التربة عند استخدام مقتربات من المستوى                 ) 2(البيئية؛ و  ة المعدني واع الترب ؛ )أن
ارامترات      2 أو المستوى     1 بالنسبة لمقتربات المستوى     تغير المخزون /أوجه عدم التيقن في معامالت االنبعاث     ) 3(و أ في ب وذج   /، والخط ترآيب النم

اس     3بالنسبة لمقتربات المستوى  أ القي اذج أو خط ى النم ة عل ة / القائم ات حصر المستوى      تغيري ة المرتبطة بعملي ى القياسات   3 المعاين ة عل  .  القائم
ك،   . لفئات الثالثة العريضةامع استخدام عمليات معاينة أآثر لتقدير قيم      ) قصربما يعني فترات ثقة أ    (وبصفة عامة، تزداد دقة الحصر       ى ذل عالوة عل

 . بصورة أآبر عبر تطوير عملية حصر من مستوى أعلى تستخدم المعلومات الخاصة بالبلد) أي تحسين الدقة(يمكن الحد من التحيز 

م  ) 2الفصل   (3-2ة بالقيم المرجعية لمخزون الكربون في الهامش األول بالجدول          ، تم تقديم أوجه عدم التيقن المرتبط      1فيما يتعلق بالمستوى    و بينما ت
يقن في          . 5-4 بالقسم 6-4تقديم أوجه عدم التيقن المرتبطة بمعامل االنبعاث في الجدول       ة الحصر التعامل مع أوجه عدم الت ائم بعملي ويكون على الق

تم بع            ي ي ة                    بيانات إدارة واستخدام األراضي، والت يم المخزون المرجعي امالت االفتراضية وق يقن المرتبطة بالمع ى أوجه عدم الت ك إضافتها إل د ذل
ا   5-1-2-4راجع القسم  .باستخدام الطريقة المناسبة، مثل المعادالت البسيطة لتوليد الخطأ) بالنسبة ألنواع التربة المعدنية فقط( يقن فيم  لتقدير عدم الت

 تستلزم من القائم بالحصر اشتقاق أوجه عدم التيقن من بيانات األنشطة الخاصة  الممارسة السليمة ورغم ذلك، فإن    . ييتعلق بتقديرات مساحة األراض   
  . من استخدام مستوى افتراضيبالبلد المعني بدًال

 

واع الترب            امالت االنبعاث في أن ذلك مع ة وآ ة     وقد تنطوي القيم المرجعية لمخزون الكربون في أنواع التربة المعدني ستويات عالي ى م ة العضوية عل
وتمثل المستويات االفتراضية قيم متوسطة على المستوى العالمي لتأثيرات  .متأصلة من عدم التيقن، وباألخص التحيز، عند تطبيقها على بلدان معينة

يم الخاصة بالمنطق       يم عن الق ذه الق  Powers et al., 2004; Ogle et)ة استخدام وإدارة األراضي أو مخزونات الكربون المرجعية وقد تختلف ه
al., 2006).   3 أو بوضع نظام تقدير للبلد من المستوى 2ويمكن الحد من التحيز باشتقاق معامالت خاصة بالبلد المعني باستخدام طريقة المستوى. 

لى آربون التربة آأساس للمقتربات ذات المستوى وُتستخدم األبحاث التي تجرى في البلد أو األقاليم المجاورة حول أثر استخدام األراضي واإلدارة ع
 تستلزم الحد من التحيز عن طريق حساب االختالفات الملموسة داخل البلد في تأثيرات استخدام وإدارة  الممارسة السليمةأضف إلى ذلك أن  .األعلى

ز   .(Ogle et al., 2006)في تقديرات المعامل أو أنواع التربة، حتى على حساب الدقة /األراضي، مثل التباين بين المناطق المناخية و ل التحي  ويمث
يقن      بالضرورة   ألنه ال يتم    مشكلة أآبر عند اإلبالغ عن تغيرات المخزون نظراً        سجيله في نطاق عدم الت د      (ت ر الصحيح في المخزون ق أي أن التغي

  ).في المعامالتة آبيريكون خارج نطاق عدم التيقن الذي يتم اإلبالغ عنه في حالة وجود نسبة تحيز 

ل وضع أو توسيع مسح أرضي يتضمن            ويمكن تحسين أوجه عدم التيقن في إحصائيات أنشطة استخدام األراضي من خالل نظام وطني أفضل، مث
ة إضافية   /مواقع معاينة إضافية و    سليمة  تقتضي  و. أو االستعانة بأنظمة االستشعار عن بعد لتوفير تغطي ستوعب  تصميم نظام تصنيف    الممارسة ال  ي

 . للحد من عدم التيقن على المستوى الوطنيغالبية أنشطة استخدام وإدارة األراضي مع حجم عينة آاٍف

ال، استخدم أوغل     .، يتم االستعانة بالمعلومات الخاصة بالبلد في تحليل الحصر ألغراض الحد من التحيز2وبالنسبة لطرق المستوى  على سبيل المث
ون الخاصة          البيانات ال) 2003( وآخرون ة لمخزون الكرب يم المرجعي شطة والق ات األن امالت وبيان ة للمع خاصة بالبلد في بناء دوال توزيع االحتمالي

سليمة ومن  .بالواليات المتحدة األمريكية فيما يخص أنواع التربة الزراعية ة         الممارسة ال يم المرجعي امالت والق ين المع ة ب يم حاالت التبعي تم تقي  أن ي
ة           . ون وبيانات أنشطة استخدام وإدارة األراضي      لمخزون الكرب  ة سمة عام ة القوي األخص    وتكون حاالت التبعي شطة استخدام وإدارة       ب ات أن في بيان

تغير المخزون الكربون /ويمكن جمع أوجه عدم التيقن في معامالت االنبعاث . األراضي نظرا ألن ممارسات اإلدارة تميل للترابط في الزمن والمكان         
 .رجعية لمخزون الكربون وبيانات األنشطة باستخدام طرق مثل المعادالت البسيطة لتوليد الخطأ أو إجراءات مونت آارلووالقيم الم

 

ديرات الناتجة                         أآثر تعقيداً  3وتعد نماذج المستوى     يقن في التق دم الت د الكمي لع ة في التحدي سيطة فعال أ الب ويمكن  .  وقد ال تكون معادالت توليد الخط
رة          (Smith and Heath, 2001)ليالت مونت آارلو استخدام تح امالت آثي وذج مع ان للنم ا إذا آ د يصعب تطبيقه ه ق ر أن د    (، غي اذج ق بعض النم

اين          ؤل توزيع االحتمالية المشترآة يجب بنا    انظرا ألن دو  ) يكون بها عدة مئات من البارامترات      ذلك التب اين وآ د الكمي للتب ى التحدي ا يعمل عل ا بم ه
والتي تعتمد على القياسات من   ) Monte et al., 1996( وهناك طرق أخرى متاحة مثل المقتربات القائمة على التجريب .ن المعامالتالمشترك بي

اذج     ائج القياسات والنم اذج،      . (Falloon and Smith, 2003)شبكة رصد من أجل التقييم اإلحصائي للعالقة بين نت ى النقيض من وضع النم وعل
 القائمة على القياسات من تباين العينات وخطأ القياس ومصادر عدم التيقن األخرى ذات        3 عدم التيقن في عمليات حصر المستوى        يمكن تحديد أوجه  

 .الصلة

 انبعاثات الغازات غير ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحيوية 4-2-4
اني              ) قصودةالم(والمدارة  ) الحرائق الطبيعية (ؤثر آل من الحرائق غير المدارة       يقد   ر ث اس الحراري غي بصورة آبيرة على انبعاثات غازات االحتب

ة     ينبغي ، الحرجية التي تظل أراضي حرجيةوفي األراضي  .أآسيد الكربون من األحراج ون من حرق الكتل آذلك حساب انبعاثات ثاني أآسيد الكرب
دال  ون    الحيوية نظرا ألن هذه االنبعاثات تكون بصفة عامة غير متزامنة مع مع سيد الكرب اني أآ د        .ت امتصاص ث ة خاصة بع ا يكون ذا أهمي وهو م

وع الحرج      . دورات الزراعة المتنقلة في المناطق االستوائيةأثناءالحرائق الطبيعية التي تؤدي إلى استبدال المجموعات الشجرية و ر ن ة تغي وفي حال
ة         قد تك) مغارس حرجيةعلى سبيل المثال تحويل األحراج الطبيعية إلى      ( ة الحيوي ون من حرق الكتل سيد الكرب اني أآ ون هناك انبعاثات صافية من ث

ورغم ذلك، فبمرور الوقت ال تكون     .التحويلأثناء خالل األعوام األولية، وباألخص في حالة تعرض مقدار آبير من الكتلة الحيوية الخشبية للحرق 
ق     . زراعية أو مروج طبيعيةجية المحولة إلى أراٍضاألراضي الحرالتأثيرات الناتجة من مقارنة بالتأثيرات آبيرة  ات الحرائ ويتم اإلبالغ عن انبعاث

تم           م ي ل  استخدام ال أثناء تحويل االستخدام في فئة االستخدام الجديدة ما ل ساحة األراضي    التمثي رب  في محدود لم دون   1 المقت ة   ب ات تكميلي سمح  بيان ت
ة    وهو ما يؤدي إلى      ،تحديد تحويالت استخدام األراضي على نحو واضح      ب ة   تضمين آافة االنبعاثات من األراضي الحرجية في فئ األراضي الحرجي

 .التي تظل أراضي حرجية
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4لمجلد ا
 

ة      الطريقة العامة لتقدير انبعاثات غازات االحتباس الحراري في 2الفصل  في   27-2وتلخص المعادلة    ي تظل أراضي حرجي ة الت  األراضي الحرجي
ي  ى أراضوف ة إل ةاألراضي المحول سم . ي حرجي دم الق صل 4-2ويق ن الف ستوى 2 م رب الم داول االفتراضية لمقت ن 1 الج رب م ات مقت     أو مكون

 .2المستوى 

 الطريقة اختيار 4-2-4-1
لقرار شجرة اإلى عن انبعاثات غازات االحتباس الحراري من الحرائق المناسب إلبالغ ا لمستوى هااختيارفي البلدان ستند  أن تالممارسة السليمةمن 

الحرائق المقصودة،       . إذا ما آانت الحرائق تمثل فئة رئيسية3 أو 2ويجب استخدام مقترب من المستوى . 2 في الفصل 6-2بالشكل  ق ب ا يتعل ا فيم أم
وفر        المعني البلد من فتكون هناك حاجة للبيانات      ة ال ت ات العالمي ة، نظرا ألن قواعد البيان ر موثوقي شطة،   الستخراج تقديرات انبعاث أآث ات األن  بيان

وفي األراضي الحرجية، ينبغي حساب آل من انبعاثات ثاني أآسيد الكربون نتيجة حرق الكتلة الحيوية وعمليات  .بصفة عامة، على النحو المطلوب
 .إزالة ثاني أآسيد الكربون نتيجة تجدد نمو الغطاء النباتي وذلك عند تقدير التدفق الصافي للكربون

 االنبعاث امالتمع اختيار 4-2-4-2
البيانات يمكن الحصول على و .هامة لتقدير االنبعاثات من غير ثاني أآسيد الكربون) 27-2 بالمعادلة MB(آتلة الوقود المتاحة لالحتراق قيمة تعتبر 

ى    4-2 في الجداول من        1ة لدعم تقديرات االنبعاثات عند استخدام مقترب من المستوى           ياالفتراض ة        وتح. 2 بالفصل    6-2 إل دير آيفي دان لتق اج البل ت
واردة في الجداول االفتراضية     ذا         .توافق أنواع الغطاء النباتي بها مع الفئات العريضة للغطاء النباتي ال ة في ه ديم اإلرشادات ذات األهمي م تق د ت وق

ستخدم المستوى      ).التمثيل المتسق لألراضي (3الخصوص بالفصل  ي ت دان الت ر تفصيالً     ب2وينبغي أن يتوافر لدى البل ة أآث ات وطني ة   حول  يان قيم
MBلقيمة تقديرات مكانية 3ويتطلب التقدير باستخدام المستوى  . ألنواع األحراج وأنظمة اإلدارة ، وفقًا MBألنواع األحراج والمناطق وأنظمة  وفقًا 

ة من استهالك     الحرائق في مستويات شدة تقسيم  آذلك أن تعمل على 3ويمكن لطرق المستوى  .اإلدارة المختلفة ادير مختلف مختلفة، بما يؤدي إلى مق
 .الوقود

 األنشطة بيانات اختيار 4-2-4-3
ة      يلزم توافر تقديرات المساحة المتأثرة بالحرق في  ي تظل أراضي حرجي ة الت ساحة        .فئة األراضي الحرجي ة تغطي الم ات عالمي وتوجد قاعدة بيان

ذه ا        ر أن ه ق غي دان              المحترقة بصفة سنوية بفعل الحرائ ق المقصودة في البل نويا نتيجة الحرائ ة س ساحة المحترق ة للم ات موثوق دم بيان ن تق لقاعدة ل
ات   الممارسة السليمةلذا، فإن من  .الفردية ى ديناميكي  أن يتم وضع تقديرات وطنية للمساحة المحترقة وآذلك طبيعة الحرائق خاصة آيفية تأثيرها عل

ي    وُي .عمليات الحصر الوطنيةالموثوقية في لتحسين ) األشجاروفيات ر على على سبيل المثال، التأثي(آربون الحرج  دان الت دى البل رجح أن تتوافر ل
ق          3يتطلب التقدير باستخدام المستوى   . تقديرات وطنية2تستخدم المستوى  ي تعرضت للحرائ ساحة الت وع الحرج للم ة ون ديرات خاصة بالمنطق  تق

 .وآذلك مدى شدة الحريق

 :2 بالفصل 27-2ت المستخدمة في حساب انبعاثات غازات االحتباس الحراري من حرق الكتلة الحيوية باستخدام المعادلة ملخص بالخطوا

ع               األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجية     تقسيم مساحة    :1الخطوة   في أنواع أحراج ذات مناطق مناخية أو إيكولوجية مختلفة على النحو المتب
بعد ذلك يجب  ).المقتربات المستخدمة في تمثيل مساحات األراضي (3باستخدام اإلرشادات الواردة في الفصل  وذلك 27-2دلة في البلد المعني للمعا

 .من قواعد البيانات العالمية أو من المصادر الوطنية) المساحة المحترقة (Aالحصول على تقديرات 

 .طنان لكل هكتار، وهو ما يتضمن الكتلة الحيوية والفرش الحرجي والخشب الميت المتاحة لالحتراق، باأل(MB)تقدير آتلة الوقود  :2الخطوة 

 ).2، الفصل 6-2القيم االفتراضية واردة في الجدول  (Cfاختيار معامل االحتراق  :3الخطوة 

ة   Cf وMBضرب  :4الخطوة  ود المحترق ة الوق ة أي من     . للحصول على تقدير لكمي ر معروف  Cfأو  MBوإذا آانت قيم يمكن الحصول من     غي ة، ف
  .لهما على القيم االفتراضية 4-2الجدول 

 ).2، الفصل 5-2المعامالت االفتراضية واردة في الجدول  (Gefاختيار معامل االنبعاث  :5الخطوة 

اس الحراري              Gefو )4-2 الجدول،  Cf و MBأو   (Cf و MB و Aضرب البارامترات    :6الخطوة  ة انبعاث غاز االحتب من حرق     للحصول على آمي
 .تكرار الخطوات مع آل غاز من غازات االحتباس الحراري .الكتلة الحيوية

 التيقن عدم تقدير 4-2-4-4
يقن      .ألراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجيةلالمعني الخاصة بالبلد تيقن التقدير أوجه عدم نبغي ي وتكون هذه التقديرات محصلة ألوجه عدم الت

ة   ا(المقترنة ببيانات األنشطة     ساحة المحترق امالت االنبعاث   ) لم سليمة   وتقتضي   . ومع أ        الممارسة ال ديرات للخط راد تق ات، واألخطاء     ( إي ل النطاق مث
ى    )على سبيل المثال، إذا آانت ذات طبيعة محدودة(وعدم استخدام بيانات أو مقتربات خاصة بالبلد  ) المعيارية ك أن يفضي إل ، ما لم يكن من شأن ذل

  .1 المستوى اتتيقن مقارنة بمقتربالحد من أوجه عدم ال
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 األراضي الحرجية: 4الفصل 
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 األراضي المحولة إلى أراضٍ حرجية 4-3
 حرجية  القسم إرشادات منهجية حول التقدير السنوي النبعاثات وعمليات إزالة غازات االحتباس الحراري في األراضي المحولة إلى أراٍضايقدم هذ

ة من أنواع استخدام األراضي المختلفة، بما في ذلك األراضي ا           ة    ،لزراعي ة    ، والمروج الطبيعي تيطان واألراضي       ، واألراضي الرطب  وأراضي االس
ومن   ).ذلك المغارس الحرجيةيشمل (اصطناعية  سواء تم ذلك بوسائل تجديد طبيعية أم ،األخرى، وذلك عن طريق أنشطة التشجير وإعادة التحريج

 .مهجورة، والتي يتم تجديدها وتحويلها إلى أحراج بفعل األنشطة البشرية في هذا القسماألهمية أن يتم تقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة باألراضي ال
 وُتحول األراضي إلى أراٍض .الخطوط التوجيهية للهيئةد من 5ج و5أ و5وتجدر اإلشارة إلى أن هذا القسم يستخدم آبديل للطريقة الموضحة بالفئات 

اتي الطبيعي أو االصطناعي      ًاحرجية عن طريق التشجير وإعادة التحريج، سواء د النب شمل  ( آان ذلك من خالل التجدي ة   ي ارس الحرجي ك المغ  ).ذل
و الطبيعي              شري دعم تجدد النم ة من خالل الصرف              (ويتضمن التحويل الب ائي للترب وازن الم ق تحسين الت ال، عن طري بيل المث ى س شاء  )عل ، وإن

تيطان     ،جية غير المدارة سابقاً    باألراضي غير الحرجية أو األراضي الحر      المغارس الحرجية  صناعية   ، وأراضي االس ع ال  وهجر األراضي     ،والمواق
مصادر أو بواليع بشرية المنشأ ال تعتبر األحراج غير المدارة مع العلم بأن  . والمراعي واألراضي األخرى المدارة التي تتجدد إلى أحراج،الزراعية

يم         .بات الحصرلغازات االحتباس الحراري، ويتم استبعادها من حسا ل الغرس والتقل شرية مث شطة الب دارة باألن ر الم وفي حالة تأثر هذه األحراج غي
ة                             ا تحت فئ الغ عنه تم اإلب دارة، وي ر وتصبح أحراج م ى أراضٍ   ودعم النمو الطبيعي أو نحو ذلك، فإن وضعها يتغي ة إل ة األراضي المحول ،  حرجي

سم          ويجب تضمين انبعاثات وعمليات إزالة غاز االحتباس ذا الق واردة في ه ديرها باستخدام اإلرشادات ال ة الحصر وتق د   . الحراري بها في عملي وق
ة       أولى يؤدي تحويل األراضي إلى فقد  ون الترب ة وآرب ادة العضوية الميت ة والم ة الحيوي ر أن ممارسات تجدد     .للكربون نتيجة التغيرات في الكتل غي

 .بون وهو ما يرتبط بالتغير في المساحات المغروسة ومخزونها من الكتلة الحيويةالنمو الطبيعي والغرس قد تفضي إلى زيادة الكر

د            التي تم تحويل استخدامهاوتعتبر األراضي  ستخدم في البل ل، مع تعريف األحراج الم د التحوي ا، بع ة توافقه ة في حال ة    . أراضي حرجي تم تغطي وي
ى          في هذا القسم من الحصر        حرجية األراضي المحولة إلى أراضٍ    دة إل الوطني لغاز االحتباس الحراري حتى يصل آربون التربة في األحراج الجدي

اً  .4وُيقترح استخدام فترة افتراضية تبلغ عشرين عامًا .مستوى ثابت اً وقد تتطلب األنظمة الحيوية في األحراج وقت ستقر      معين ى الوضع الم ودة إل  للع
اً     وفي . للكتلة الحيوية وحوضي التربة والفرش الحرجي غ عشرين عام ي تبل ويمكن   .ضوء ذلك والعتبارات عملية، تم اقتراح الفترة االفتراضية الت
د، تُ      .للبلدان مد الفترة االفتراضية إذا رغبت في ذلك رة االفتراضية المحددة بواسطة البل ة    وبعد انقضاء عشرين عاما أو الفت عامل األراضي المحول

ة       إلى فئة   حرجية األراضي المحولة إلى أراضٍ   ها من فئة     حرجية، أي يتم نقل مساحت     على أنها أراضٍ   ي تظل أراضي حرجي ة الت  األراضي الحرجي
و       .طبقة مستقلة إذا لزمتحت التأسيس يمكن اعتبار المساحات التي ال تزال و، )2-4القسم ( ا تجدد النم ي يعقبه ويجب تناول عمليات قطع الجذور الت

  .، لعدم وجود أي تغير في االستخدامي حرجيةاألراضي الحرجية التي تظل أراضفي فئة 

وفي هذه الحالة، إما  .بعض األراضي المهجورة قد تكون في الوقت نفسه مجدبة أو ملحية أو متآآلة بما يحول دون تجدد النموتجدر اإلشارة إلى أن و
ون         .أن تبقى األراضي بحالتها الراهنة أو تتعرض لمزيد من التدهور وتفقد مادتها العضوية دفق الكرب ق بت ا يتعل ة فيم ي تظل ثابت وهذه األراضي الت

اً ورغم ذلك، ففي بعض البلدان، قد يمثل تدهور األراضي المهجورة مشكلة آبيرة وقد يكون مصدرًا. يمكن تجاهلها ون    هام سيد الكرب اني أآ وفي   . لث
 .بون التربة على نحو سريع، على سبيل المثال، نتيجة التحات حالة استمرار تدهور األراضي، فقد ينخفض آل من الكتلة الحيوية فوق األرض وآر

وبالنسبة للبلدان التي توجد بها  .وقد ُيعاد تخزين الكربون الموجود بالتربة المتآآلة في األنهار أو البحيرات أو المجاري األخرى الموجودة باألراضي
 .العمليات الحسابية الدقيقةمساحة آبيرة من هذه األراضي، فيجب تناول هذه المسألة بمزيد من 

صنيف األراضي صنيف  :ت ن ت ى أراٍضيمك ة إل ةاألراضي المحول تنادًا حرجي ة   اس ات الظل ة وطبق اطق اإليكولوجي ة والمن ات المناخي ى النطاق  إل
ك  وممارسات اإلدارة ونح  ، وتمازج األنواع،ويتنوع مخزون الكربون حسب المناخ ونوع المجال الحيوي أو الحرج .الحرجية الممارسة  ومن  . و ذل
سة            السليمة ة متجان ات فرعي اس            ) 3راجع الفصل   ( أن يتم تصنيف األراضي في فئ ديرات انبعاث غاز االحتب يقن في تق من أجل الحد من عدم الت

 .الحراري

ى أراضٍ         يو ل استخدام األراضي إل ون نتيجة تحوي ة الكرب ات إزال ات وعملي سام     نقسم تقدير انبعاث ة أق ى ثالث ة إل ة  حرجي ر في مخزون     :فرعي التغي
سم  (، والتغير في مخزون الكربون بالمادة العضوية الميتة )1-3-4القسم (الكربون بالكتلة الحيوية   أنواع      ) 2-3-4الق ون ب ر في مخزون الكرب والتغي

ة   سم  (الترب ون        ).3-3-4الق سنوية في مخزون الكرب رات ال ى أرضٍ   في  وُتحسب التغي ة إل ة األراضي المحول ة   باس  حرجي  3-2 و2-2تخدام المعادل
ة 2بالفصل   ادة العضوية الميت ة والم ة الحيوي ون بالكتل ات الكرب ي مخزون سنوية ف رات ال ى أساس التغي شمل الخشب الميت والفرش (، عل ي ت والت
  : باستخدام حرجيةاألراضي المحولة إلى أراٍضوتقدر التغيرات في مخزون الكربون في  .والتربة) الحرجي

 ي في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية فوق وتحت األرضالتغير السنو •

 التغير السنوي في مخزون الكربون في المادة العضوية الميتة والتي تشمل آل من حوض الخشب الميت وحوض الفرش الحرجي •

 التغير السنوي في مخزون الكربون بأنواع التربة •

 .2 إلى الطرق الواردة في الفصل ازات غير ثاني أآسيد الكربون استنادًا المقترب المستخدم لحساب انبعاثات الغ4-3-4ويصف القسم 

في حالة استخدام ، أو 3تطبيق هذه الطرق فقط في حالة استخدام تمثيل مساحات األراضي من المقترب الثاني أو الثالث آما هو محدد بالفصل مكن وي
ذ   الخطوات وقد تم تحديد  . عمليات تحويل االستخدامبيانات المقترب األول المقترنة ببيانات تكميلية تسمح بتحديد ا في ه  ا الخصوص التي يتم اتخاذه

 ).األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجية( أعاله 2-4بالقسم 

                                                 
 للعودة إلى مستوى حوض الكتلة الحيوية والتربة والفرش الحرجي  عام100من الواضح من أن معظم النظم الحيوية باألحراج تحتاج ألآثر من  4

وفي ضوء هذه . ، ورغم ذلك فإن األنشطة البشرية يمكنها تحسين معدل العودة إلى الحالة المستقرة لمخزونات الكربونفي الحالة الطبيعية
ويمكن للبلدان مد الفترة  . األنظمة الحيوية الحرجيةقياملتستوعب   عامًاعشريناالعتبارات وآأمر عملي، تم اقتراح الفترة االفتراضية التي تبلغ 

 بتمثيل مساحات األراضي المعنياالنتقالية إذا رغبت في ذلك، مع مراعاة ضرورة استخدام فترة انتقالية متسقة لنظام مصفوفة استخدام األراضي 
 .لكي يتسنى له العمل على نحو مالئم



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4لمجلد ا
 

 الكتلة الحيوية 4-3-1
ى    في  لة الحيوية   يقدم هذا القسم إرشادات منهجية لحساب انبعاثات وعمليات إزالة ثاني أآسيد الكربون بحساب التغيرات في الكت                األراضي المحولة إل

ي    .أراض حرجية ة الخشبية األخرى        "وهو يحل محل المنهجية المقدمة لإلبالغ عن فئت ة الحيوي ات الكتل رات في األحراج ومخزون هجر  "و" التغي
 . آما هو مطبق على األحراج المنشأة حديثاالخطوط التوجيهية للهيئةمن " األراضي المدارة

 الطريقة اختيار 4-3-1-1
وق وتحت األرض في                      ة ف ة الحيوي رات في الكتل يقدم هذا القسم إرشادات منهجية لحساب انبعاثات وعمليات إزالة ثاني أآسيد الكربون بحساب التغي

راح طرق ثال           .األراضي المحولة إلى أراض حرجية م اقت د ت وارد المتاحة فق شطة والم ات األن سية وبيان ة الرئي ة المستوى   واستنادا إلى تحليل الفئ ثي
ة   ة الحيوي شكل      .لتقدير التغيرات في مخزون الكتل رار بال ة       1 في الفصل   3-1توضح شجرة الق ة الالزم ار الطريق سليمة الختي رب الممارسة ال  مقت

 .األراضي المحولة إلى أراض حرجيةلحساب انبعاثات وعمليات إزالة ثاني أآسيد الكربون في الكتلة الحيوية في 

 1المستوى 

ة      يقدر  ة باستخدام المعادل ة الحيوي ع المستوى   . 2، الفصل  7-2التغير السنوي في مخزون الكربون في الكتل رب االفتراضي  1ويتب ويتضمن   . المقت
،  المقترب آذلك في حالة توافر البيانات حول االستخدام السابق لألراضياويمكن تطبيق هذ .5-4استخدام البارامترات االفتراضية الواردة في القسم 

رب األول من الفصل                   واردة في             و. 3وهو ما قد يكون عليه الحال عند تقدير المساحات باستخدام المقت ارامترات االفتراضية ال يتضمن استخدام الب
  .14-4 حتى 1-4الجداول من 

ة، ة الحيوي ي الكتل ون ف ي مخزون الكرب سنوية ف ادة ال ة ُتحسب. CG∆ الزي ة CG∆ قيم تخدام المعادل و . 2صل ، الف9-2 باس دل نم ونظرا ألن مع
ى نحو مكثف                        دارة عل ين األحراج الم ق ب ة         (األشجار يتوقف بصورة آبيرة على أنظمة اإلدارة، فيجب التفري زراع الحرجي ال، الم بيل المث ى س ) عل

شاري     ى نحو انت نخفض أو ضئيل          (والمدارة عل شري م دخل ب ي تخضع لت شجرية ذات التجدد الطبيعي الت سيم األحراج   ويمكن  ).المجموعات ال  تق
ك         ق     . المدارة على نحو مكثف والمدارة على نحو انتشاري إلى فئات فرعية حسب المناخ واألنواع وممارسات اإلدارة ونحو ذل ا يمكن تطبي ومن هن

ة  الزيادة السنوية في مخزون الكربون على نحو منفصل بالنسبة لألحراج المدارة على نحو مكثف والمدارة على نحو انتشاري باستخ                9-2دام المعادل
 في األحراج   (GTotal) ومتوسط النمو السنوي للكتلة الحيوية (AI)، بالنسبة لألحراج المدارة على نحو مكثف باستخدام المساحة المعنية أوًال .مرتين

ة     (AE) ، بالنسبة لألحراج المدارة على نحو انتشاري باستخدام بيانات المساحة المناسبة          المدارة على نحو مكثف، وثانياً     سنوي للكتل و ال  ومتوسط النم
ة  شاري  (GTotal)الحيوي و انت ى نح دارة عل سبة لألراضي الم ة  . بالن سب قيم ة GTotalوتح تخدام المعادل صل 10-2 باس ات 2، الف داول البيان ، وج

سم  ات ف .5-4االفتراضية بالق ي فئ شاري ف ى نحو انت دارة عل ى نحو مكثف والم دارة عل سيم األحراج الم واع ويمكن تق اخ واألن ة حسب المن رعي
ة   لهذين النوعين ويجب اختيار البيانات االفتراضية . وممارسات إدارة األحراج ونحو ذلك ة المناخي تم  و .استنادًا إلى ترآيب أنواع األشجار والمنطق ي

 . حسبما يتفق مع آل نوع5-4من القسم الحصول على هذه البيانات 

د      االنخفاض السنوي في مخزون الكربون في        ات الفق ة الخشب          . CL∆ الكتلة الحيوية نتيجة عملي ة نتيجة إزال ة الحيوي د الكتل دير فق تم تق -Lwood)ي

removals)     وإزالة خشب الوقود ،(Lfuelwood)  واالضطرابات (Ldisturbance) ة    في ى أراض حرجي ة إل ة   األراضي المحول  في  11-2، باستخدام المعادل
 .2الفصل 

ية     2؛ الفصل 12-2 باستخدام المعادلة (Lwood-removals)يوية نتيجة إزالة الخشب ويقدر الفقد في الكتلة الح   ة الخشب األساس ، والقيم االفتراضية لكثاف
وق األرض         المستديروالبيانات المتعلقة بقطع الخشب      ى ف  وجزء  (R)، ومعامل توسيع وتحويل الكتلة الحيوية، ونسبة الكتلة الحيوية تحت األرض إل

واردة   (CF)مادة الجافة الكربون من ال سم  في  ، ويمكن الحصول على القيم االفتراضة من الجداول ال ة نتيجة        .5-4الق ة الحيوي د في الكتل در الفق وُيق
ة  R المعني للمخزون النامي ونسبة BCEFR وبيانات تجميع الوقود ومعامل 13-2 باستخدام المعادلة (Lfuelwood)إزالة خشب الوقود     من  CF وقيم

ة     .5-4 االفتراضية في القسم الجداول دير قيم ة   (Ldisturbance)ويمكن تق يم الخاصة باالضطراب ومتوسط     2، الفصل  14-2 باستخدام المعادل ، والق
أن ينبغي افتراض و .5-4اضية بالقسم ر من الجداول االفتCF وRالمخزون النامي للكتلة الحيوية بمساحات األراضي المتأثرة باالضطرابات ونسبة 

ساق   و ).11-2للمعادلة (توافر بيانات حول عمليات الفقد في حالة عدم  تساوي CL∆ قيمة ى االت لمنع ازدواجية الحساب أو اإلسقاط، يجب الحفاظ عل
 .1-3-4 و1-2-4القسمين بين في اإلبالغ 

 2المستوى 

ا تمكن من الحصول       تستخدم البيانات المشتقة على المستوى الوطني    أنها    غير 1 المستوى   2تشبه طريقة المستوى     ر تفصيال آم  وبيانات أنشطة أآث
ادة     .على تقديرات أآثر دقة للتغيرات في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية ون آمجموع للزي وُتحسب عمليات اإلزالة السنوية في ثاني أآسيد الكرب

) الفرق بين مخزون الكتلة الحيوية قبل وبعد التحويل(لتحويل الفعلي في الكتلة الحيوية نتيجة نمو الكتلة الحيوية باألراضي المحولة والتغيرات نتيجة ا
 ).2، الفصل 16 و15المعادلتان (وعمليات الفقد باألراضي المحولة 

لى المساحة المحولة سنويا إ) 1( :البيانات الوطنية الخاصة بكل من) 15-2المعادلة  (2تطبيق طريقة المستوى يتطلب وإلى جانب القيم االفتراضية، 
متوسط النمو السنوي في مخزون الكربون بالكتلة الحيوية للهكتار باألراضي المحولة والذي يتم الحصول عليه، على سبيل المثال، من ) 2(أحراج؛ و

ى   التغير في مخزون الكتلة الحيوية عند تحول األراضي غير ا) 3(؛ و )ال يمكن تقديم بيانات افتراضية    (عمليات الحصر المعنية باألحراج      ة إل لحرجي
ى  المقترب وقد يحتاج  .االنبعاثات الناتجة عن الفقد في الكتلة الحيوية باألراضي المحولة) 5( حرجية؛ وأراٍض ات حول   إل سابقة   بيان االستخدامات ال

 .ومخزون الكربون في هذه األراضي) 3 بالفصل 4-3راجع الجدول (وآذلك معلومات مصفوفة تغير االستخدام لألراضي 

  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 4-30



 األراضي الحرجية: 4الفصل 

ى أراضٍ  (A)حساب مساحة   يتم  ، حيث   9-2 باستخدام المعادلة    CG∆دير قيمة   ويجب تق  ة األراضي المحولة إل ى جانب       حرجي ى نحو منفصل إل  عل
اً  (متوسط الزيادات السنوية بالنسبة لألحراج المدارة على نحو مكثف والمدارة على نحو انتشاري             ة وفق واع ن  لألوالتي قد يتم تصنيفها في فئات فرعي

ة المستوى                . ثم جمعها )  ونحو ذلك  والمناخ ا هو موضح في         2وُيحسب متوسط الزيادة السنوية في الكتلة الحيوية في األحراج المدارة وفقا لطريق  آم
ة      ،  1-2-4القسم   ة   ،  األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجي د        2الفصل    في    10-2والمعادل ات البل ى بيان تنادا إل ي حول   ، اس و   المعن متوسط النم
ى أراضٍ             السنوي ة إل ار في األراضي المحول ل لالتجار لكل هكت ة   في الكتلة الحيوية بالحجم القاب ات الحصر       ( حرجي ا من عملي تم الحصول عليه ي

وق   ) المعنية باألحراج، على سبيل المثال   ى ف وآثافة الخشب األساسية ومعامالت تحويل وتوسيع الكتلة الحيوية ونسبة الكتلة الحيوية تحت األرض إل
  .رضاأل

ة                         CCONVERSION∆وتتضمن قيمة    د جزء من الكتل تم فق د ي ال، ق بيل المث ى س ل االستخدام، عل  التغير األولي في مخزون الكتلة الحيوية نتيجة تحوي
د االصطناعي أو الطبيعي           ل التجدي ا األرض قب ي تخضع له شرية األخرى الت شطة الب ذه  وُتحسب  .الحيوية عبر إزالة األعشاب أو التجديد أو األن  ه

وع األرض      . 2، الفصل 16-2التغيرات في مخزون آربون الكتلة الحيوية باستخدام المعادلة      ة حول ن ة الحيوي  iويتطلب ذلك تقديرات مخزون الكتل
BBEFOREi)قبل التحويل   

BAFTERi) وبعده   (
ساحة استخدام األراضي                      ( ذلك م ار وآ ة لكل هكت ادة الجاف ان من الم ا باألطن ة i ويعبر عنه ى   المحول  إل

ATO_FORESTi∆)أراض حرجية 
 .(CF) في عام معين وجزء الكربون من المادة الجافة (

ة من األراضي                          CCONVERSION∆ويمكن حساب     واع معين ة في أن ون المختلف ات الكرب دير مخزون ى نحو منفصل لتق واع    ( عل ة، أن ة الحيوي األنظم
ATO_FORESTi∆ويشير  .قبل التحويل) المواقع، وغير ذلك

  .لحساباتالمعني باحصر الم  إلى عا

ة الخشب         . 2، الفصل   11-2 باستخدام المعادلة    CL∆وتقدر قيمة    ة نتيجة إزال ة الحيوي د في الكتل ة  (Lwood-removals)ويجب تقدير آل من الفق ، وإزال
وينبغي للقائمين بالحصر وضع قيمة . 2، الفصل 14-2 إلى 12-2 باستخدام المعادالت من   (Ldisturbance)، واالضطرابات   (Lfuelwood)خشب الوقود   

ذه          BCEF أو   BEFخاصة بالبلد فيما يتعلق بكثافة الخشب األساسية وقيمة          ات الحصاد الستخدام ه امي وعملي ادة في المخزون الن  فيما يخص الزي
ة        طريقة 2يصف الفصل  ).2بالنسبة للعمليات الحسابية التي تتم باستخدام المستوى  (12-2القيم في المعادلة  ة الحيوي د في الكتل ات الفق حساب عملي

ات    الصفر تساوي CL∆ويجب فرض أن قيمة  .(Ldisturbance) واالضطرابات (Lfuelwood)من تجميع خشب الوقود  ات حول عملي ، إذا لم تتوافر بيان
سليمة  وتقتضي  .الفقد ين ا           الممارسة ال ة ب ة الحيوي د في الكتل ات الفق الغ عن عملي ساق في اإلب سمين   ضمان االت  من أجل تجنب    3-2-4 و2-2-4لق

 .التقديرات المتحيزة بالزيادة أو النقصان والتي قد تنجم عن ازدواجية الحساب أو اإلسقاط

 3المستوى 

ستوى  تخدام الم زون    3يجب اس ي مخ ر ف ر آبي صدرا لتغي ل م ا أن تمث سية ويمكنه ة رئي ل فئ ة تمث ى أراض حرجي ة إل ت األراضي المحول  إذا آان
، غير أنه في   أو يستخدم طرقًا ونماذج أآثر تعقيدًا2 على نفس المعادالت والخطوات المستخدمة في المستوى 3يمكن أن يعتمد المستوى و .الكربون

  عن طريق التقسيم الجغرافي ألنواع األحراج واألنواع16-2 و15-2ويمكن توسيع المعادلتين  .آلتا الحالتين يمكن استخدام الطرق والبيانات الوطنية
ات ذات المراجع األرضية      .الشجرية ونوع األراضي قبل التحويل وقد تكون المنهجيات الخاصة بالبلد قائمة على الحصر الدوري لألحراج أو البيان

ات األراضي              .نماذج حساب التغيرات في الكتلة الحيوية) أو(و ة فئ وافرة لكاف ة وتكون مت تبانة عالي ة باس شطة الوطني ات األن سم بيان د تت ة  وق المحول
اً     الممارسة السليمةوتقتضي  .وأنواع األحراج القائمة عليها ستخدمة وفق ة الم ق المنهجي واردة في الفصل       وصف وتوثي ة ال  من  8 للخطوط التوجيهي

 ).توجيهات اإلبالغ والجداول (1المجلد 

 

 تحويل الكتلة الحيوية إلى مادة عضوية ميتة

ة         حرجية خالل عملية تحويل األراضي إلى أراضٍ      ة من الكتل ر التجاري  وآذلك خالل استخالص الكتلة الحيوية عن طريق القطع، تبقى المكونات غي
آل            2-3-4راجع القسم   . الحيوية على أرضية الحرج أو تتحول إلى مادة عضوية ميتة          ستخدمة حول م  لالطالع على وصف الطريقة والفرضيات الم

 .المادة العضوية الميتة

 ثاالنبعا معامالت اختيار 4-3-1-2
 CG∆الزيادة السنوية في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية، 

ارة،           (المكثفة  :ق الحسابات بين نوعين عريضين من ممارسات اإلدارةفِرُت واع مخت ع، وغرس أن داد الموق ي تتضمن إع ة الت ارس الحرجي ل المغ مث
 للظروف الوطنية،  وفقًا على نحو أآثر تفصيًالالنوعين ينويمكن تقسيم هذ ).التجديد الطبيعي مع محدودية التدخل البشري(واالنتشارية ) والتخصيب

، والمناخ، )مثل التجديد الطبيعي أو االصطناعي، والتجدد وتشجيع إعادة النمو الطبيعي ونحو ذلك(على سبيل المثال وفقا ألصل المجموعة الشجرية 
 .واألنواع، وممارسات اإلدارة ونحو ذلك

 1المستوى 

 ).1لالطالع على تعاريف األحواض، راجع الفصل  (رق حساب الكتلة الحيوية تقدير حوضي الكتلة الحيوية فوق األرض وتحت األرض تتطلب ط
ى         5-4شتمل الجداول الواردة في القسم      وت دارة عل سبة لألحراج الم وق األرض بالن ة ف  على القيم االفتراضية لمتوسط النمو السنوي في الكتلة الحيوي

ا  ( والمدارة على نحو انتشاري      ،)المغارس الحرجية (نحو مكثف    ة         )المجددة طبيعي ة الحيوي سبة الكتل ة، ون ة الحيوي ل وتوسيع الكتل امالت تحوي ، ومع
ة   وُتستخدم .(CF)تحت األرض إلى فوق األرض وجزء الكربون من المادة الجافة   نسبة الكتلة الحيوية تحت األرض إلى فوق األرض لحساب الكتل

ويمكن الحصول على تقديرات آثافة الخشب األساسية ومعامالت توسيع الكتلة الحيوية  .حت األرض في التقديرات اإلجمالية للكتلة الحيويةالحيوية ت
سليمة  وتستلزم  .باألراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجيةالمعني  1-2-4 على النحو الموضح في القسم CG∆والتي تسمح بحساب   الممارسة ال

 .المعنيبالنسبة للبلد ذات أهمية أخرى قيم افتراضية أي أية بيانات إقليمية أو  البحث عن
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4لمجلد ا
 

 2المستوى 

ية،             الممارسة السليمة من   ة الخشب األساس وق األرض، وآثاف ى ف ة تحت األرض إل  أن يتم تحديد، ما أمكن، قيم الزيادة السنوية، ونسبة الكتلة الحيوي
ويمكن تقسيم . 2 المالئمة للظروف الوطنية واستخدام هذه القيم في الحسابات التي تجرى باستخدام المستوى ومعامالت تحويل وتوسيع الكتلة الحيوية

 ، أو االصطناعي ،مثل التجديد الطبيعي( للظروف الوطنية، على سبيل المثال وفقا ألصل المجموعة الشجرية  وفقًاهذه الفئات على نحو أآثر تفصيالً     
ك والتجدد وتشجيع إعادة النم واع، والترآيب ونظام اإلدارة    )و الطبيعي ونحو ذل اخ، واألن واع         .، والمن ى ترآيب أن د التصنيف الفرعي عل د يعتم وق

ة         , األشجار، ونظام اإلدارة، وعمر المجموعة الشجرية، والمنطقة المناخية، ونوع التربة ونحو ذلك            ى قيم وم بالحصول عل وينبغي على البلدان أن تق
 .1-2-4يمكن الحصول على مزيد من اإلرشادات في القسم  .لحيوية ومعامالت التوسيع عبر الجهود البحثيةالزيادة في الكتلة ا

 3المستوى 

ون             ة وجزء الكرب يمكن تقدير الزيادة في مخزون آربون الكتلة الحيوية استنادا إلى البيانات الخاصة بالبلد فيما يتعلق بالنمو السنوي في الكتلة الحيوي
تم ال  ة و             والتي ي ة والدراسات البحثي ستخدمة في المعاين وطني وقطع األراضي الم ات الحصر ال ا من عملي اذج ) أو(حصول عليه ى    .النم ويجب عل

ا في          ،القائمين بالحصر ضمان التوثيق المالئم لبيانات النماذج       ات المنصوص عليه  وعمليات الحصر المعنية باألحراج ووصفها بما يتفق مع المتطلب
 .1جلد  من الم8الفصل 

 CCONVERSION∆التغير في مخزون الكتلة الحيوية في األراضي قبل التحويل وبعده،

ال،     .يجب إجراء حساب مخزون الكتلة الحيوية قبل التحويل وبعده باستخدام القيم على نحو متسق مع استخدامات األراضي األخرى  بيل المث ى س عل
دير       قدير المخزون األولي للكربون بالنسبة للمراعي المحولة إلى أراضٍ        يجب استخدام قيم مخزون آربون قابلة للمقارنة عند ت         د تق  حرجية وآذلك عن

 .لمروج الطبيعية التي تظل مروج طبيعيةافي التغير في الكتلة الحيوية 

 1المستوى 

  .CCONVERSION∆ تقدير 1ال تتطلب العمليات الحسابية في المستوى 

 2المستوى 

ل   بالحصول على البيانات الخاصة بالبلد واستخدامها، ما أمكن، فيما يتعلق م  أن يت  الممارسة السليمة من   ل التحوي مخزون الكتلة الحيوية باألراضي قب
ده سقة   .وبع ديرات مت ون التق ع ويجب أن تك ة  م ون باألراضي الزراعي زون الكرب رات مخ ساب تغي ي ح ستخدمة ف ك الم ة،تل روج الطبيعي  ، والم

ة  والمستوطن،واألراضي الرطبة د يتضمن المستوى     .ات واألراضي األخرى، ويجب الحصول عليها من الوآاالت أو المسوح الوطني  استخدام  2وق
ل يمكن        .مجموعة مؤلفة من البيانات الوطنية والبيانات االفتراضية ل التحوي ة باألراضي قب ة الحيوي وللحصول على القيم االفتراضية لمخزون الكتل

 .ن هذا المجلدالرجوع إلى األقسام األخرى م

 3المستوى 

ا يتفق مع       .أو النماذج/حراج واألالمعني بحصر ال إلى بيانات يجب إجراء التقديرات والحسابات استنادًا ات بم اذج والبيان ويجب توثيق الحصر والنم
 .1 من المجلد8اإلجراءات المحددة بالفصل 

 CL∆ التغير في مخزون الكربون بالكتلة الحيوية نتيجة عمليات الفقد،

ل                 ة مث ود واالضطرابات الطبيعي ة خشب الوق اح  تؤدي عمليات إزالة الخشب وإزال ون في        ،عواصف الري د الكرب ى فق ات إل شي اآلف ق وتف  والحرائ
سم        الممارسة السليمة ، ويجب اإلبالغ عن هذه العمليات وفقا لمقترب          حرجية األراضي المحولة إلى أراضٍ    رب    . 1-2-4 الموضح في الق ق مقت ويطب

سم              1-2-4 الموضح في القسم     مارسة السليمة الم بة بالق  فيما يخص تقدير عمليات الفقد في الكربون على نحو آامل ويجب استخدامه للحسابات المناس
ة الخش      فإنه  وإذا آانت قيم التغير في مخزون الكربون مستمدة من عمليات الحصر الدورية لألحراج،              . 4-2-2 د نتيجة إزال ات الفق ب يتم تغطية عملي

ة  الممارسة السليمةوتقتضي  .واالضطرابات دون حاجة إلى اإلبالغ على نحو منفصل  ضمان االتساق في اإلبالغ عن عمليات الفقد في الكتلة الحيوي
 . من أجل تجنب ازدواجية الحساب أو اإلسقاط2-2-4 و1-2-4بين القسمين 

وينبغي اإلشارة إلى أن بيانات الفاو حول القطع تتمثل في الخشب   .ة أو الفاوويجب الحصول على بيانات قطع الخشب المستدير من المصادر الوطني
ق        ) BF(ويجب إضافة جزء اللحاء في الخشب المحصود  .المستدير القابل لالتجار شامًال اللحاء ة الخشب عن طري ات إزال لحساب اللحاء في عملي

د  وإذا آانت عمليات القطع تمثل نشاطا هامًا .الحصاد يم           داخل البل تقاق ق ة أو اش ات الحصاد الوطني ائمين بالحصر استخدام بيان للخشب  ، فينبغي للق
 . خاصة بالبلدالمحصود

رعيتين؛           ين الف أثرة باالضطرابات حسب الفئت ساحة المت ي تظل     وفي معظم البلدان، ال يحتمل أن تتوافر المعلومات حول الم ة الت األراضي الحرجي
ة       ألن الفئة الثانية تكون، في أغلب الحاالت، أصغر آثيرًاونظرًا . حرجية أراٍضاألراضي المحولة إلى وأراضي حرجية إن آاف ى، ف ة األول  من الفئ

 .االضطرابات يمكن تطبيقها على األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجية، أو أن يتم حساب المساحة المتأثرة بالتناسب مع هاتين الفئتين

الغ عن بي          تم اإلب ى نحو منفصل لفئ         وفي العادة ال ي ود عل ات استهالك خشب الوق ة       تي ان ي تظل أراضي حرجي ة الت األراضي   واألراضي الحرجي
ي تظل أراضي      أن يتم اإلبالغ عن البيانات االفتراضية لخشب الوقود في فمن األرجح ومن هنا  .المحولة إلى أراض حرجية ة الت األراضي الحرجي

ة الحساب       ويجب التدقيق اإلضافي لإلبالغ عن  .حرجية ادي ازدواجي رعيتين لتف ين الف اتين الفئت الغ عن خشب     ي خشب الوقود بين ه التحقق من اإلب
 .األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجيةالوقود في 
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 األراضي الحرجية: 4الفصل 

 األنشطة بيانات اختيار 4-3-1-3
 ATO_FOREST∆مساحة األراضي المحولة إلى أحراج، 

وبعد عشرين عاما أو  . حرجية خالل العشرين عاما السابقة لعام الحصرضي المحولة إلى أراٍضتتطلب آافة المستويات معلومات حول مساحة األرا
 2-4، يجب نقلها إلى وحسابها بموجب القسم       المعني في البلد معرفة   حرجية، آما هي     أي فترة أخرى يتم تحديدها، فإن األراضي المحولة إلى أراضٍ         

سام يجب استخدام بيانات المساحة نفسها في  و ).األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجية( ادة        (2-3-4 األق ون في الم ر في مخزون الكرب التغي
ة ضوية الميت ة   (3-3-4و) الع أنواع الترب ون ب زون الكرب ي مخ ر ف سم )التغي سيد    (4-3-4، الق اني أآ ر ث راري غي اس الح ازات االحتب ات غ انبعاث

ا    ).الكربون ذه المساحات بم ل             وإذا أمكن، يجب تجزيء ه ل التحوي ة في األراضي قب ة الحيوي ات الكتل سية وآثاف ة الرئي واع الترب اة أن سمح بمراع  ي
توافر البيانات الوطنية، يمكن مدى ووفقا ل . في تحديد األراضي المحولة إلى أراض حرجيةالممارسة السليمة أمثلة لمقترب 3-4ويقدم اإلطار  .وبعده

 .3 إلى المقتربات الواردة في الفصل  استنادًالسليمةالممارسة اللقائمين بالحصر اختيار مقترب 

سبة    ويجب استخدام معدالت مختلفة لنمو الكتلة الحيوية لحساب مخزون الكتلة الحيوية بالنسبة لألحراج المجددة طبيعياً                في األراضي المهجورة وبالن
ة ارس الحرجي ستويين   .للمغ تخدام الم سابات باس راء الح ائم3 و2وإلج ي للق تخدامات   ، ينبغ واع اس ول أن ات ح ى معلوم ين بالحصر الحصول عل

 . حرجيةاألراضي السابقة فيما يخص األراضي المحولة إلى أرٍض

 1المستوى 

األحراج     ة ب ات المعني ة ومن الهيئ شطة من اإلحصائيات الوطني ات األن ى بيان يم (يمكن الحصول عل ساحات ق ي  الم ةف ، )ممارسات اإلدارة المختلف
ا (وارد الطبيعية وهيئات صون الم يم الخرائط     )المساحات المجددة طبيعي ات المسوح وترس ديات وهيئ راء       .، والبل م الخب تعانة بحك ذلك االس ويمكن آ

ات مسجلة    وافر بيان وافر     .لتحديد نوع الممارسة في األحراج الجديدة، هل يتم إدارتها على نحو مكثف أم انتشاري، وذلك في حالة عدم ت ة ت وفي حال
د من                                    البيانات   ام بمزي ات في القي ذه البيان شاري، فيجب استخدام ه ى نحو ان دارة عل ى نحو مكثف والم دارة عل حول مساحات أراضي األحراج الم

يح             .التجزيء لألراضي للحصول على تقديرات أآثر دقة ا يت ات بم سق للبيان ضمان االستخدام الكامل والمت ارن ل دقيق المق ات الت ام بعملي ويجب القي
ات            .اط وازدواجية الحسابتجنب اإلسق ة من مصادر البيان ى المعلومات اإلجمالي د، يمكن الحصول عل وفي حالة عدم توافر أية بيانات خاصة بالبل

  ).2000، وتقدير موارد األحراج المعتدلة والشمالية، 2001الفاو، (العالمية 

 2المستوى 

رة من   ، للتحويل خالل عام معينتعرضتاالستخدام المختلفة التي بفئات الخاصة  إلى توافر بيانات المساحة      2يحتاج استخدام المستوى      أو بامتداد فت
ة          . األعوام ة التحويالت المحتمل ويمكن الحصول على هذه البيانات من المصادر الوطنية ومصفوفة تغير استخدام األراضي أو آلية مماثلة تغطي آاف

طنية الخاصة بالبلد ذات استبانة آافية لضمان التمثيل المالئم لمساحات األراضي بما يتفق مع ويجب أن تكون قواعد البيانات الو .إلى أراض حرجية
د   3التوجيهات المقدمة في الفصل  ذا المجل د الطبيعي والغرس              . من ه رب التجدي ر مقت ى أحراج عب ة إل ساحة المحول دير الم تم تق ة أن ي  ومن األهمي

 .الحرجي

 3المستوى 

ة،                             ينبغي توافر بيانات األن    د الطبيعي واالصطناعي من مصادر مختلف ق التجدي ة عن طري ى أراض حرجي ل األراضي إل ة حول تحوي شطة الوطني
ا هو موضح بالفصل                  د، آم  3وباألخص عمليات الحصر الوطنية المعنية باألحراج وسجالت استخدام وتغير استخدام األراضي واالستشعار عن بع

ة، ويمكن تجزي   ويجب أن تعكس هذه البي .من هذا المجلد ات  انات بشكل آامل آافة عمليات تحويل استخدام األراضي إلى أراض حرجي ذه البيان  ء ه
 .وفقا لنوع وعمر المجموعة الشجريةآذلك مع العلم بأن مساحة المغارس الحرجية تكون متاحة  .وفقا ألنواع المناخ والتربة والحياة النباتية

 

 3-4اإلطار 

  األراضي المحولة إلى أراض حرجيةتحديدليمة في أمثلة لمقترب الممارسة الس

ة        ن ألنظم ا يمك تخدام األراضي، آم ي اس رات ف د التغي ن تحدي ن م ة أن تمك ة إدارة األراضي الوطني أن أنظم ن ش داد الم ة تع الخاص
ئمين بالحصر الحصول على ويجب على القا .الكثير من البلدان أن تسمح بالتمثيل المتسق والتعقب الزمني لتغير االستخدامفي األراضي ب

ة د األراضي المحول تخدامها آأساس لتحدي داد واس ة اإلدارة أو التع ا أنظم ي توفره ات الت ل  .البيان ات تحوي ى بيان ن الحصول عل ويمك
ت األراضي مباشرة من الجهات المختلفة التي لها أنشطة تتصل باألراضي المحولة مثل الشرآات ومالك األراضي من األفراد والوزارا

 .والهيئات

ة                 ة في األراضي المحول ات اإلزال ات وعملي دير االنبعاث ساب خاصة لتق ة احت ى تصميم أنظم دان إل د عمدت بعض البل د نظام    .وق ويع
ون   ساب الكرب وطني لح تراليا ال شبكي (NCAS)أس ه ال رب  </http://www.greenhouse.gov.au> وموقع ة لمقت د األمثل  أح

 عبارة عن أداة قائمة على النماذج تضم بيانات مستمدة من تعداد الموارد NCASونظام  .راضي المحولة في تحديد األالممارسة السليمة
د   ة      .والدراسات الميدانية واالستشعار عن بع ة عالي ة وزماني ات مكاني سم بنطاق اول نظام    .ويت شطة في     NCASويتن ة قطاعات األن  آاف

شأ       أنظمة األراضي، بما في ذلك أحواض الكربون ومختلف غ   شرية المن شطة ب أثر باألن ي تت اس الحراري الت ذا    .ازات االحتب سمح ه وي
النظام بتعقب أنشطة التشجير وإعادة التحريج في حدود المنطقة الواقعة داخل البلد إلى جانب تقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة المتصلة                   

ق نظام    . نظامالانات جديدة إلى ويتم تحديث بيانات الحصر بصفة مستمرة بمجرد وصول بي .بهذه األنشطة وقد تم إخضاع تصميم وتطبي
NCASمراقبة الجودة / ومكوناته لعملية مراجعة موسعة من قبل النظير وألحد أنظمة ضمان(AGO, 2002). 

 ,Kurz and Apps)، وآندا (Stephens et al., 2005; Trotter et al., 2005)وتجدر اإلشارة إلى أن بلدان أخرى مثل نيوزيلندا 
شابهة(2006 ة م ن  .  قامت بتطوير أنظم د م ا يح ة الجودة آم ات حصر عالي ي تطوير عملي ة إدارة األراضي ف تخدام أنظم سهم اس وي

 .مستويات عدم التيقن في القطاع
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 1 لمستوىا في الحساب خطوات 4-3-1-4

  باستخدام الطرق االفتراضية(CB∆)لة الحيوية تلخص الفقرات التالية الخطوات الالزمة لتقدير التغير في مخزون الكربون في الكت

ام الحصر     (تقدير مساحة األراضي المحولة إلى أراض حرجية       :1الخطوة  ل ع ا قب ل       ) خالل عشرين عام ات استخدام األراضي األخرى مث من فئ
تيطان     ة وأراضي االس ا    3راجع الفصل    .األراضي الزراعية والمروج الطبيعي ى المقترب دير       للتعرف بالتفصيل عل ي يمكن استخدامها في تق ت الت

 .األراضي المحولة إلى أراض حرجية

ى نحو مكثف                          :2الخطوة  دارة عل ة األحراج الم ى فئ ة إل ى أراض حرجي ة إل ة      (تقسيم مساحة األراضي المحول زراع الحرجي ق الم ة  ) عن طري وفئ
 .مقترب المستخدم للتحويلاستنادا إلى ال) عن طريق التجديد الطبيعي(األحراج المدارة على نحو انتشاري 

ة   (CCONVERSION∆حساب الفقد األولي في الكتلة الحيوية نتيجة تحويل األراضي،  :3الخطوة  ل       ).16-2المعادل سيمه حسب طرق تحوي ويمكن تق
 .األراضي

، بالنسبة لألحراج    (CG∆) اض حرجية األراضي المحولة إلى أر   تقدير الزيادة السنوية في مخزون الكربون نتيجة نمو الكتلة الحيوية في             :4الخطوة 
سنوية   . 2 في الفصل 10-2 والمعادلة 9-2المدارة على نحو مكثف على مستوى األنواع والفئات الفرعية األخرى باستخدام المعادلة   ادة ال وُتقدر الزي

  .في الكتلة الحيوية على مستوى األنواع والفئات الفرعية األخرى

، بالنسبة لألحراج    (CG∆) األراضي المحولة إلى أراض حرجية    ية في مخزون الكربون نتيجة نمو الكتلة الحيوية في          تقدير الزيادة السنو   :5الخطوة 
 .2 في الفصل 10-2 و9-2المدارة على نحو انتشاري على مستوى األنواع والفئات الفرعية األخرى، باستخدام المعادلتين 

صناعي وجذوع الخشب        ( نتيجة عمليات القطع التجارية      (Lwood-removals)كتلة الحيوية   تقدير الفقد السنوي أو االنخفاض في ال       :6الخطوة  الخشب ال
 .2 في الفصل 12-2باستخدام المعادلة ) المنشورة

ة     في   (Lfuelwood)تقدير الفقد في الكتلة الحيوية نتيجة إزالة خشب الوقود           :7الخطوة  ى أراض حرجي ة إل ة  األراضي المحول  13-2  باستخدام المعادل
 .2في الفصل 

 .2 في الفصل 14-2 باستخدام المعادلة (Ldisturbance)تقدير الفقد السنوي في الكربون نتيجة االضطراب أو عمليات الفقد األخرى  :8الخطوة 

ة    (CL∆)تقدير إجمالي الفقد في آربون الكتلة الحيوية نتيجة عمليات إزالة الخشب وإزالة خشب الوقود واالضطرابات        :9الخطوة  باستخدام المعادل
 .2 في الفصل 2-11

C∆)تقدير التغير السنوي في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية  :10الخطوة 
B
 15-2 باستخدام المعادلة األراضي المحولة إلى أراض حرجية في (

 .2في الفضل 
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 األراضي الحرجية: 4الفصل 

 

ساب  .مثال د  -يوضح المثال التالي العمليات الحسابية في طريقة االآت ستو (الفق ون في        ) 1ى الم سنوي في مخزون الكرب ر ال دير التغي لتق
C∆(الكتلة الحيوية   

B
ا         ) 2، الفصل   7-2 ، باستخدام المعادلة      سم   1-4الجدول   (لبلد افتراضي بمنطقة الغابات المعتدلة القارية بأوروب ، الق

ة   ).4-5 ى أراض حرجي ة إل ة المحول ر الحرجي ساحة األراضي غي در م والي (A)تق د بح ار 1.000 داخل البل صل ( هكت  3راجع الف
 أعوام ويدار على نحو مكثف، ويبلغ متوسط حجم 9الحرج الجديد في غرس من أشجار الصنوبر يبلغ عمره يتمثل و ).لتصنيف المساحة

عام من  متر مكعب في ال100وقد أدت عملية التقليم إلى إزالة    . للهكتارأمتار مكعبة    10المخزون النامي من الكتلة الحيوية فوق األرض        
ة   (H) اللحاء الخشب المستدير القابل لالتجار شامًال م إزال ا ت ر 50، آم ة    ًا مكعب ًا مت ود  (FGtrees) من األشجار الكامل در   . آخشب وق وتق

 طن 1.0 في العام وتبلغ الكتلة الحيوية فوق األرض المتأثرة ًا هكتار50 بحوالي (Adisturbance)المساحة المتأثرة باالضطرابات الحشرية 
 .(BW)مادة جافة للهكتار 

C∆) االآتساب السنوي في الكتلة الحيوية    
G

ة           هو   ( ة الحيوي ساحة األراضي   (GTOTAL)ناتج جمع متوسط الزيادة السنوية في الكتل ، وم
 .2، الفصل 9-2، المعادلة (CF)، وجزء الكربون من المادة الجافة (A)المحولة إلى أراض حرجية 

وق األرض             باستخدام ال  GTOTALقيمة  حسب  ت ة ف ة الحيوي ى تحت              (GW)زيادة السنوية في الكتل وق األرض إل ة ف ة الحيوي سبة الكتل ، ون
 .5-4جداول البيانات االفتراضية في القسم قيم و) 2، الفصل 10-2المعادلة  ((R)األرض 

 :وبالنسبة لهذا البلد االفتراضي فإن

GW   =4.0 ؛)12-4الجدول ( طن مادة جافة للهكتار في العام 

R   =0.40     ار    50للكتلة الحيوية فوق األرض أقل من    ) طن مادة جافة  ( طن مادة جافة  4-4الجدول  ( طن في الهكت
 ). للكتلة الحيوية فوق األرض8-4مع الرجوع إلى الجدول 

GTOTAL   =4.0 10-2المعادلة ( طن مادة جافة للهكتار في العام 5.6) = 0.40+1(×  طن مادة جافة للهكتار في العام( 

CF   =0.47 3-4الجدول ) (طن مادة جافة( طن آربون.( 

∆C
G

 )طن مادة جافة( طن آربون 0.47×  طن مادة جافة للهكتار في العام 5.6×  هكتار 1.000=  ):2.9المعادلة  (

2.632=     طن آربون في العام

ة   ة الحيوي ي الكتل د ف C∆) الفق
L
و  ( ش    ه ة الخ ات إزال ة عملي سنوي نتيج د ال وع الفق ود  (Lwood-removals)ب مجم شب الوق ع خ  وتجمي

(Lfuelwood) واالضطرابات (Ldisturbance) 2، الفصل 11-2، المعادلة. 

ة الخشب   ُتحسب   ة      ب )Lwood-removals( إزال ستدير    الخشب    ةباستخدام قيم    2 في الفصل    12-2استخدام المعادل ل لالتجار شامال      الم القاب
ة تحت         (BF) وجزء اللحاء في الخشب المحصود           (BCEFR)ة الحيوية    ومعامل توسيع وتحويل الكتل    (H)اللحاء   ة الحيوي سبة الكتل  ون

ة            (R)األرض إلى فوق األرض      ادة الجاف ون من الم يم    و (CF) وجزء الكرب سم    ق د    . 5-4 الجداول االفتراضية في الق ذا البل سبة له وبالن
 :االفتراضي فإن

BCEFR   =2.0        متر مكعب في    10 مع الرجوع إلى حجم المخزون النامي        5-4ول  الجد( طن مادة جافة في المتر المكعب 
 ؛)الهكتار

BEFقيمة  ؛)طن مادة جافة( طن مادة جافة 0.1=   االفتراضية

R   =0.40     ار    50للكتلة الحيوية فوق األرض أقل من    ) طن مادة جافة  ( طن مادة جافة  4-4الجدول  ( طن في الهكت
 ؛ و)الكتلة الحيوية فوق األرض فيما يتعلق ب7-4مع الرجوع إلى الجدول 

CF   =0.47 3-4الجدول ) (طن مادة جافة( طن آربون.(  

Lwood-removals = 100      ر المكعب        2×  متر مكعب في العام ة في المت ادة جاف ون   0.47× ) 0.1+0.40+1( طن م ادة   ( طن آرب طن م
 )جافة

 ).12-2المعادلة ( طن آربون في العام 141=   

ة خشب ال    ُتحسب   ود إزال ة      )Lfuelwood( وق ة              2 ، الفصل  13-2 باستخدام المعادل زال في صورة أشجار آامل يم الخشب الم ق ق عن طري
(FGtrees)       ومعامل توسيع وتحويل الكتلة الحيوية (BCEFR)               وق األرض ة ف ة الحيوي  (R) ونسبة الكتلة الحيوية تحت األرض إلى الكتل

 :وبالنسبة لهذا البلد االفتراضي فإن. 5-4القسم  في ول االفتراضيةالجداقيم  و(CF)وجزء الكربون من المادة الجافة 

BCEFR   =2.0        متر مكعب في    10 مع الرجوع إلى حجم المخزون النامي        5-4الجدول  ( طن مادة جافة في المتر المكعب 
 ؛)الهكتار

R   =0.40     ار   طن في ال  50للكتلة الحيوية فوق األرض أقل من    ) طن مادة جافة  ( طن مادة جافة  4-4الجدول  (هكت
 ؛) بالنسبة للكتلة الحيوية فوق األرض8-4مع الرجوع إلى الجدول 

CF   =0.47 3-4الجدول ) (طن مادة جافة( طن آربون.(  

Lfuelwood  =50 طن مادة جافة( طن آربون 0.47× ) 0.40+1( طن مادة جافة في المتر المكعب 2.0×  متر مكعب في العام( 

 ).13-2المعادلة (ي العام  طن آربون ف65.80=   

ق   )Ldisturbance(الفقد السنوي في الكربون في الكتلة الحيوية نتيجة االضطرابات       حسب  ُي ة عن طري  باستخدام ، 2 ، الفصل 14-2  المعادل
أثرة باالضطرابات  ساحة المت يم الم أثرة (Adisturbance)ق وق األرض المت ة ف ة الحيوي ة الحي(BW) ومتوسط الكتل سبة الكتل ة تحت  ون وي
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4لمجلد ا
 

fd  =0.3؛ 

R   =0.40     ار    50ة الحيوية فوق األرض أقل من    للكتل) طن مادة جافة  ( طن مادة جافة  4-4الجدول  ( طن في الهكت
 ؛ و) بالنسبة للكتلة الحيوية فوق األرض8-4مع الرجوع إلى الجدول 

CF   =0.47 3-4الجدول ) (طن مادة جافة( طن آربون.( 

Ldisturbance  =50  و  0.47× ) 0.40+1( طن آربون مادة جافة للهكتار 1.0×  هكتار في العام ة   (ن  طن آرب ادة جاف ) طن م
 ×0.3 

 ).14-2المعادلة ( طن آربون في العام 9.87=   

C∆)االنخفاض السنوي في مخزون الكربون نتيجة الفقد في الكتلة الحيوية
L
) ، 

∆C
L

 . طن آربون في العام9.87+  طن آربون في العام 65.80+ طن آربون في العام 141.00=   

 ).11-2لة المعاد( طن آربون في العام 216.67=   

C∆)التغير السنوي في مخزون الكربون بالكتلة الحيوية 
B
) 

C∆) 2 في الفصل 7-2باستخدام المعادلة 
B
 = (∆C

G 
– ∆C

L
))، 

∆C
B

 )7-2المعادلة ( طن آربون في العام 2.415.33=  طن آربون عام 216.67 – طن آربون في العام 2.632 = 

 

 التيقن عدم تقدير 4-3-1-5
 مماثلة تقريبا للمعامالت المستخدمة األراضي المحولة إلى أراض حرجيةنبعاث الالزمة لتقدير التغيرات في مخزون الكربون في      تكون معامالت اال  

ام        األراضي الحرجية التي تظل أراض حرجية     مع   سابقة لع ا ال رة العشرين عام ، غير أنه ينبغي الرجوع إلى األراضي المحولة إلى أحراج خالل فت
وُيرجح  .باألراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجية المناقشة المتعلقة بأوجه عدم التيقن المقترنة  هناوتنطبق). تحويل االفتراضيةفترة ال(الحصر 

ق      .أن يكون مستوى عدم التيقن المقترن بتقدير مخزون الكتلة الحيوية في األراضي قبل التحويل وبعده مرتفعا يقن عن طري ويمكن الحد من عدم الت
يقن   حتمل وُي .سات القائمة على العينات الميدانية في فئات استخدام األراضي السائدة التي تعرضت للتحويل إلى أراض حرجيةالدرا أن يكون عدم الت

ك على رجح أن يتم االحتفاظ باإلحصائيات الوطنية لعمليات الحصاد التجارية، وذل، إذ يُ  )الخشب المستدير الصناعي  (منخفضًا بالنسبة إلزالة الخشب     
األراضي الحرجية التي الرغم من أنه أحيانا قد يصعب فصل عمليات الحصاد التجارية الناتجة عن إزالة الغابات من عمليات الحصاد التي مصدرها 

د نتيجة االضطراب      .تظل أراضي حرجية ود والفق يجب  و .ورغم ذلك، يتوقع أن يكون مستوى عدم التيقن مرتفعا لكل من إزالة وتجميع خشب الوق
الحد من مستوى عدم التيقن المقترن بالطرق التجارية والتقليدية عن طريق المسوح القائمة على العينة في المناطق االجتماعية االقتصادية والمناخية                    

 . المختلفة

د ا              ة ومعدالت فق ساحة األراضي المحول ون م ل     تشمل بيانات األنشطة الهامة المطلوبة لتقدير التغيرات في مخزون الكرب اء التحوي ة أثن ة الحيوي لكتل
دان                .األولى وبعده ة البل ضا نظرا ألن غالبي شارية منخف ة وانت ات غرس مكثف ساحة الخاضعة لعملي سبة للم يقن بالن ويتوقع أن يكون مستوى عدم الت

ة لتغير االستخدام فيما يخص ويجب الحد من عدم التيقن عن طريق وضع مصفوف .تحتفظ بسجالت حول المساحة التي يتم تشجيرها وإعادة تحريجها
ة        وللفئات المختلفة التي تندرج ضمن       األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجية      ى أراض حرجي ة إل ات         األراضي المحول ى بيان تنادا إل ك اس ، وذل
ة ح     .االستشعار عن بعد وأساليب الرصد األخرى د استخدام آلي شعار    وتجدر اإلشارة إلى أن مستوى عدم التيقن قد ينخفض عن ين االست صر تجمع ب

 %.15-10عن بعد والمسوح األرضية ليتراوح بين 

 المادة العضوية الميتة 4-3-2
تم    .األراضي المحولة إلى أراض حرجيةمخزون الكربون بالمادة العضوية الميتة في فئة التي تطرأ على يتعرض هذا القسم بالمناقشة للتغيرات  د ي ق
الطبيعية وأراضي االستيطان وفئات استخدام األراضي األخرى إلى أراض حرجية عن طريق غرس األشجار  تحويل األراضي الزراعية والمروج  

ة من المرجحو .أو التجديد الطبيعي ذ  . أال يكون ألحواض الخشب الميت والفرش الحرجي قيمة آبيرة في غالبية األراضي غير الحرجي ، ُيفترض  اول
ون       1في المستوى     أحواض    أن مخزون الكرب ذلك أن                 اب ا ُيفترض آ صفر، آم ساوي ال ة ي ر الحرجي لخشب الميت والفرش الحرجي باألراضي غي

 ). عامًا20= الفترة االنتقالية (الكربون بأحواض المادة العضوية يتزايد على نحو خطي ليصل إلى قيمة األحراج الناضجة خالل فترة زمنية محددة 
ون             فيما يت1ويتمثل االفتراض المستخدم في المستوى      دارة في أن مخزون آرب ة م ى أراض حرجي دارة إل ر الم ة غي ل األراضي الحرجي علق بتحوي

ا      الغ عنه اج لإلب  .المادة العضوية الميتة في األراضي غير المدارة يماثل المخزون باألراضي المدارة ومن ثم فليس ثمة تغييرات في المخزون تحت
ر من المخزون             وفي الواقع، وبافتراض تساوي األشياء األخرى، فإن         دارة يكون أآب ر الم ة في األحراج غي مخزون الكربون بالمادة العضوية الميت

ادة            باألحراج المدارة ألن الحصاد يؤدي إلى إزالة الكتلة الحيوية الخشبية التي آانت في غير ذلك ستساهم في الديناميكيات طويلة المدى بأحواض الم
 أن تستخدم البلدان التي تشهد معدالت مرتفعة من تحويل األحراج غير المدارة إلى الممارسة السليمة ، ومن(Kurz et al., 1998)العضوية الميتة 

  .أحراج مدارة طرق ذات مستوى أعلى لتقدير التغيرات الطارئة على مخزون الكربون في حوض المادة العضوية الميتة

ون في أحوا            ة        وتحتاج طرق تقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة للكرب ادة العضوية الميت يم       نتيجة   ض الم ى ق ة إل ى أراض حرجي ل األراضي إل تحوي
رة الحصر               اء فت ة أثن ساحة األراضي المحول ديرات م ذلك تق ده مباشرة، وآ ل وبع ل التحوي ون قب ات استخدام       .مخزون الكرب وي بعض فئ د تحت وق

ون      األراضي غير الحرجية مثل األراضي الرطبة وأراضي االستيطان واألراضي الز      ر من مخزون الكرب دار آبي راعية والمروج الطبيعية على مق
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 األراضي الحرجية: 4الفصل 

 الطريقة اختيار 4-3-2-1
ادة العضوية في الفصل                  ون في أحواض الم سم  2تم وصف الطرق العامة المستخدمة في تقدير التغيرات بمخزون الكرب دم شجرة   . 2-3-2، الق وتق

ديرات مخزون أحواض       .سب لتطبيق إجراءات التقدير إرشادات تساعد في اختيار المستوى المنا1 بالفصل 3-1القرار بالشكل  ا تختلف تق وغالبا م
  .الخشب الميت والفرش الحرجي اختالفا آبيرا استنادا إلى االستخدام السابق لألراضي ونوع الحرج ونوع التجديد

 1المستوى 

ة من        أن أحواض الخشب ا   يفترض  1 المستوى ، فإن  األراضي المحولة إلى أراض حرجية    بيتعلق  فيما   د بصورة خطي لميت والفرش الحرجي تزي
رة هي     ) في فئة استخدام األراضي غير الحرجية (الصفر   اء فت ة أثن رة االفتراضية   ( من األعوام   Tوصوال إلى القيم االفتراضية للمنطقة المناخي الفت

ا لكل من حوض الخشب الميت وحوض الفرش الحرجي       ة هي عشرين عام شري   ).الحالي شطة الب ود وبعض   ويمكن لألن ل جمع خشب الوق ة مث
ون في أحواض الخشب الميت والفرش                                    ادة الكرب دل زي ى مع ر عل شكل آبي ؤثر ب ررة أن ت يم المتك ات التقل ل عملي الممارسات التربوية الحرجية مث

ة المف        الممارسة السليمةوتقتضي  .الحرجي رات االنتقالي ا إذا آانت أحجام األحواض االفتراضية والفت دير م ة في ضوء       أن يتم تق د معقول ترضة تع
د تكون             .األنظمة المناخية واإلدارية الموجودة بالبلد ا ق ر أنه بة ألحواض الفرش الحرجي غي ا مناس درة بعشرين عام وتعتبر الفترة االفتراضية المق

ادة      .قصيرة للغاية بالنسبة ألحواض الخشب الميت، وباألخص في المناطق الباردة التي تتسم بغطاء نباتي بطيء النمو وب لزي ان الوقت المطل وإذا آ
ون      1أحواض المادة العضوية الميتة أطول من الفترة االنتقالية، فقد تفضي افتراضات المستوى   ادة الكرب ع لمعدالت زي دير المرتف ى التق دما   . إل وعن

إن  رة، ف ى أحراج آبي ل األراضي إل ضمنها تحوي ي يت ساحة الت ون الم سليمةتك ستلزم وضع تقالممارسة ال رش  ت ادة الف ة لمعدالت زي ديرات وطني
  .الحرجي والخشب الميت في األراضي المحولة إلى أراض حرجية

 3 و2المستويان 

 من خالل الطريقتين الموضحتين في 3 أو 2يمكن تقدير التغيرات في مخزون الكربون بأحواض الخشب الميت والفرش الحرجي باستخدام المستوى 
صل  ان  (2الف صل  19-2 و18-2المعادلت ي الف ضي ). 2 ف سليمة وتقت ة ال ا     الممارس ة وفق ى أراض حرجي ة إل ساحات المحول ي للم سيم الفرع  التق

ة           (لالستخدام السابق والطرق المستخدمة أثناء التحويل        ة المتبقي ة الحيوي ة وخصائص الحرج      ) على سبيل المثال، إعداد الموقع، معالجة الكتل وإنتاجي
ة في          وتؤثر آافة هذه العوام   . المتجدد ادة العضوية الميت ى أراض    ل على حجم ومعدل التغير في مخزون الكربون بأحواض الم ة إل األراضي المحول
 .حرجية

ون بكل من الفرش       ينبغي لها   لبلدان التي تستخدم طرق ذات مستوى أعلى        ويجب التنويه إلى أن ا     ة لمخزون الكرب اختيار فترات انتقالية أآثر مالءم
وازن المدخالت المخرجات       .الحرجي والخشب الميت سبيا حيث ت  .ويمكن ألحواض الفرش الحرجي الوصول إلى حالة استقرار على نحو سريع ن

ك،   .وتتطلب أحواض الخشب الميت بصفة عامة فترات انتقالية أطول في ظروف التحويل من أراض غير حرجية إلى أراض حرجية عالوة على ذل
خشب الميت تتأثر بالعديد من العوامل وينبغي للبلدان التي تستخدم مستويات أعلى اختيار قيم مخزون  فإن أحجام مخزون آل من الفرش الحرجي وال      

ة        .المادة العضوية الميتة عند الوصول إلى مرحلة النضج التي تعكس بشكل آاف الظروف الوطنية ات قائم ستخدم مقترب ي ت دان الت ق بالبل وفيما يتعل
ه للمدخالت                         فينبغي ل  3على النماذج من المستوى      تم محاآات ذي ت وازن ال ى الت تنادا إل ة اس ادة العضوية الميت ديرات مخزون الم ى تق ها الحصول عل

 .وعمليات الفقد

 اإلزالة/االنبعاث معامالت اختيار 4-3-2-2

 1المستوى 

ات    إلى بيانات حول مخزون الكربون االفتراضي في أحواض ال1تحتاج البلدان التي تستخدم طريقة من المستوى         خشب الميت والفرش الحرجي بفئ
ا هو محدد في الجدول                      ة، آم ة المختلف اطق المناخي ه            . 3، الفصل    1-3استخدام األراضي الستة في المن ستند إلي ذي ي راض األساسي ال ل االفت ويتمث

ق     .ساوي الصفر في أن مخزون الكربون بأحواض الخشب الميت والفرش في آافة فئات استخدام األراضي غير الحرجية ي1المستوى  ا يتعل ا فيم أم
ى نحو خطي خالل                           زداد عل باألراضي المحولة إلى أراض حرجية، فيفترض أن مخزون الكربون في أحواض الخشب الميت والفرش الحرجي ي

سنوي  وبالتالي، ف ).الفترة االفتراضية تساوي عشرين عاما لكل من مخزون آربون الفرش الحرجي والخشب الميت (Tالفترة االنتقالية  إن المعدل ال
ي               للزيادة يقدر باعتباره النسبة بين الفرق في مخزون الكربون بأحواض المادة العضوية الميتة في الفئات غير الحرجية والحرجية، وعدد األعوام الت

 .Tتشتمل عليها الفترة االنتقالية 

 3 و2المستويان 

ى  راضي الحرجية التي تظل أراضي حرجية  األ 2-4، القسم   4تطبق طرق المستوى األعلى الموضحة في الفصل         ى     بالمثل عل ة إل األراضي المحول
ل استخدام األراضي      .أراض حرجية ى  (عالوة على ذلك، تكون هناك حاجة إلى معامالت انبعاث وإزالة إضافية لتقدير تأثيرات ممارسات تحوي عل

ات أخرى   ).سبيل المثال، إعداد الموقع وحرق نثار القطع ون في أحواض           وقد تنشأ متطلب أن مخزون الكرب ل ب راض القائ ر االفت سنى تبري م يت  إذا ل
ة                           ه الحال في بعض األنظم د يكون علي ا ق صفر، وهو م ساوي ال ة ي ر الحرجي ات استخدام األراضي غي الخشب الميت والفرش الحرجي داخل فئ

وقد يفرض ذلك تحديات خاصة نظرًا     . الظروف األخرىالحرجية الزراعية، وفي أراضي االستيطان ذات الغطاء الحرجي الكبير وآذلك في بعض
  .ألن عمليات الحصر الحرجية ال تشتمل عادة على هذه المساحات ويلزم تحديد مصادر بيانات أخرى أو تطبيق برامج تعتمد على أخذ القياسات
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4لمجلد ا
 

 األنشطة بيانات اختيار 4-3-2-3
ستخدمة        .لتحويل إلى أراض حرجية بيانات أنشطة حول المعدل السنوي ل1تتطلب طرق المستوى  ات الم شطة مع البيان ات األن سق بيان ويجب أن تت

ويمكن . 3، وفقا للمبادئ العامة المحددة في الفصل      األراضي المحولة إلى أراض حرجية    في تقدير التغيرات بمخزون الكربون في الكتلة الحيوية في          
ات                الحصول على بيانات األنشطة من اإلحصائيات الوطنية ومن        ديات وهيئ ة والبل وارد الطبيعي ة بصون الم االت المعني  هيئات إدارة األحراج والوآ

سليمة  وفي حالة استخدام برامج إبالغ، فإن  .المسح وترسيم الخرائط ارن         الممارسة ال دقيق المق ات الت ام بعملي ق إجراءات التحقق والقي  تقتضي تطبي
ة الحساب   لى أراض حرجيةلألراضي المحولة إلضمان التمثيل الكامل والمتسق  ا      . من أجل تجنب اإلسقاط أو ازدواجي ات وفق ويجب تجزيء البيان

  .للفئات المناخية العامة وأنواع األحراج

ة              تبانة زمني اخ واس ة ومن ات ترب دة ذات طبق شاء األحراج الجدي وتتطلب عمليات الحصر باستخدام المستويات األعلى معلومات أآثر شموًال حول إن
  .قيقةومكانية د

ة                    رة األعوام االنتقالي ى       . (T)ويجب تضمين آافة التغيرات التي تقع في أحواض المادة العضوية الميتة خالل فت ي مضى عل ل األراضي الت تم نق وي
  .فئة األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجية عام واإلبالغ عنها في Tوقوع التحويالت بها أآثر من 

 1 ستوىالم في الحساب خطوات 4-3-2-4

 تلخص الفقرات التالية الخطوات الالزمة لتقدير التغير في مخزون الكربون بالمادة العضوية الميتة باستخدام الطرق االفتراضية
ام الحصر     (تقدير مساحة األراضي المحولة إلى أراض حرجية       :1لخطوة ا ل ع ا قب ل       ) خالل عشرين عام ات استخدام األراضي األخرى مث من فئ

تيطان    األراضي الزر ة وأراضي االس دير          3راجع الفصل    .اعية والمروج الطبيعي ي يمكن استخدامها في تق ات الت ى المقترب  للتعرف بالتفصيل عل
 .األراضي المحولة إلى أراض حرجية

ر الح     ) الخشب الميت والفرش الحرجي   ( أن مخزون الكربون بالمادة العضوية الميتة        1يفترض المستوى    :2الخطوة  ساوي    في األراضي غي ة ي رجي
ة،              .الصفر ر الحرجي ون في أحواض الخشب الميت والفرش الحرجي في األراضي غي وفي حالة عدم توافر البيانات الوطنية حول مخزون الكرب

ر                       ة وغي ال المروج الطبيعي واألراضي الزراعي بيل المث ى س يجب تجزيء المساحة المحولة إلى أراض حرجية حسب فئة االستخدام األصلية، عل
ون في الفرش    2-2ويشتمل الجدول  .، باستخدام الفئات نفسها التي تتاح لها تقديرات المادة العضوية الميتةذلك  على القيم االفتراضية لمخزون الكرب

ى  مع العلم بأنه ال تتوافر تقديرات افتراضية صالحة إحصائيا فيما يتعلق بمخزون الكربون في الخشب الميت   .الحرجي داخل األراضي الحرجية  عل
 .مستوى المناطق اإلقليمية

تقدير متوسط الزيادة السنوية لمخزون المادة العضوية الميتة، على حدة لكل من الخشب الميت والفرش الحرجي، عن طريق قسمة الفرق  :3الخطوة 
ادة   1توى ويفترض المس ).2 في الفصل 23-2المعادلة (بين مخزون الكربون قبل التحويل وبعده حسب الفترة االنتقالية   أن مخزون الكربون في الم

  . العضوية الميتة في األراضي غير الحرجية يساوي الصفر وأن الفترة االنقالية تساوي عشرين عاما

ق ضرب متوسط                  :4الخطوة  ة عن طري ى أراض حرجي ة إل تقدير التغير السنوي في مخزون الكربون بالمادة العضوية الميتة في األراضي المحول
  .الماضية) االفتراضية( خالل العشرين عاما األراضي المحولة إلى أراض حرجيةفي مساحة ) 3الخطوة (سنوية الزيادة ال

 التيقن عدم تقدير 4-3-2-5
ات          ة نظرا ألن البيان بصفة عامة، يكون مستوى عدم التيقن في أحواض المادة العضوية الميتة أآبر من مستوى عدم التيقن في تقديرات الكتلة الحيوي

ة           ة الحيوي أحواض الكتل ة ب ر مقارن ل بكثي ة تكون أق ادة العضوية الميت يقن في     7-3ويوضح الجدول    .المتاحة فيما يخص أحواض الم  أوجه عدم الت
ميتة قد ، مع العلم بأن عدم التيقن المقترن بتقديرات مخزون الكربون في المادة العضوية ال3تقديرات المساحة باستخدام المقتربات الواردة في الفصل 

  .يكون أآبر عدة مرات من عدم التيقن المقترن بتقديرات تغير المخزون في الكتلة الحيوية باستخدام المعامالت االفتراضية

ا                        شورة أو في مصادر أخرى فيم ادة        يخص   ورغم أن تقديرات عدم التيقن المتاحة في الدراسات المن أحواض الم ون ب رات في مخزون الكرب التغي
ة    العضوية الميت  ادة العضوية الميت ة تعتبر قليلة نسبيا، فإنه يمكن تحديد مصادر عدة لعدم التيقن المقترنة بتقديرات التغير في مخزون الكربون في الم

ر     .لألراضي المحولة إلى أراض حرجيةبالنسبة  أوال، ال يكون االفتراض بأن مخزون الكربون في أحواض المادة العضوية الميتة في األراضي غي
دير              . في جميع األحوالرجية يساوي الصفر مبررًاالح اع تق ى ارتف ة إل ادة العضوية الميت ي في الم نخفض لحجم المخزون األول دير الم ويفضي التق

ا حتمل أن تكون القيم االفتراضية ألحجام مخزون الكربون في أحواض الفرش الحرجي والخشب الميت متحيزة لكونهثانيا، ُي .معدالت الزيادة الفعلية
وبالتالي فإن أحجام المخزون في نهاية الفترة االنتقالية قد تقدر  .قائمة على التقديرات من األراضي التي ظلت أراضي حرجية لفترة طويلة من الوقت

ة االفتراضية أطو     .على نحو مرتفع، مما يؤدي مرة أخرى إلى التقدير المرتفع لمعدالت الزيادة رة االنتقالي ا ينبغي لمخزون    ثالثًا، قد تكون الفت ل مم
راض        .آربون الفرش الحرجي، مما يفضي إلى التقدير المنخفض لمعدالت الزيادة الفعلية إن االفت ت، ف ق بحوض الخشب المي ورغم ذلك، ففيما يتعل

ون في حوض الخشب الميت  وبالتالي، فإن معدل زيادة الكرب .الحالي المتمثل في عشرين عاما آفترة انتقالية افتراضية يرجح أن يكون قصيرا للغاية
  .قد يتم التحيز في تقديره باالرتفاع

 آربون التربة 4-3-3
ادة                                   اد ظروف لزي ون أو إيج ة من مخزون الكرب ستويات مماثل اظ بم ى االحتف ا إل ة إم صفة عام ة ب ة المعدني واع الترب يؤدي تحويل األراضي في أن

ورغم ذلك، . (Post and Kwon, 2000)ة في السابق لإلنتاج المحصولي السنوي مخزون الكربون في التربة، وباألخص إذا آانت األراضي مدار
ود                دار عق ى م ة عل ففي ظل ظروف معينة، تسبب تحويل المروج الطبيعية إلى أراض حرجية في عمليات فقد صغيرة للكربون بأنواع التربة المعدني

وفيما يتعلق بأنواع التربة العضوية، فإن انبعاثات الكربون بها تختلف  .(Davis and Condron, 2002; Paul et al., 2002)عدة تلت التحويل 
ا                  . استنادا إلى نوع االستخدام السابق ومستوى التصريف       ات، بينم ى خفض االنبعاث ة إل ل من األراضي الزراعي ؤدي التحوي دا، ي ر تحدي وبعبارة أآث

 . ت االنبعاث، وأن يؤدي التحويل من األراضي الرطبة إلى زيادة االنبعاثرجح أن يؤدي التحويل من المروج الطبيعية إلى الحفاظ على معدالُي
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 األراضي الحرجية: 4الفصل 

سم  2 الفصل  منيمكن الحصول على المعلومات العامة والخطوط التوجيهية فيما يتصل بتقدير التغيرات في مخزون آربون التربة   ا   (3-3-2، الق بم
الي في     ُي. مخزون الكربون في التربة الحرجيةتتناول يهية التي ، وينبغي قراءتها قبل البدء في الخطوط التوج)في ذلك المعادالت  ر اإلجم حسب التغي

ون    )2الفصل  (24-2 باستخدام المعادلة لألراضي المحولة إلى أراض حرجية   مخزون آربون التربة بالنسبة      ، والتي تجمع التغير في مخزون الكرب
المستوى (لتربة العضوية، والتغير في المخزون ألحواض الكربون في التربة غير العضوية العضوي بالتربة بالنسبة ألنواع التربة المعدنية وأنواع ا

سم                 ).  فقط 3 ة، راجع الق ون العضوي بالترب ى   ) 2الفصل   (1-3-3-2ويقدم هذا القسم إرشادات محددة لتقدير التغير في مخزون الكرب للحصول عل
 ).ي المناقشة التالية المعنية باألراضي الحرجية على معلومات إضافيةال تحتو(مناقشة عامة حول الكربون غير العضوي بالتربة 

ة          ة        ولحساب التغيرات في مخزون آربون التربة المقترن ى أراض حرجي ة إل ديرات                باألراضي المحول ل، تق ى األق وفر، عل دان أن ت ى البل ، يجب عل
وع           أثناء فترة الحصر، وأن تكون هذ    األراضي المحولة إلى أراض حرجية    لمساحة   ة ون ة المناخي ة حسب المنطق ات فرعي سمة في فئ ديرات مق ه التق

ة  رب األول آنقطة                   .الترب شطة من المقت ات األن ا، يمكن استخدام بيان ا يخص استخدام األراضي وإدارته ات المتاحة فيم ة البيان ة محدودي وفي حال
ب  ى جان ى انطالق، إل اد عل ي أل االعتم التوزيع التقريب د ب راء بالبل ة الخب ا معرف ي يجري تحويله تخدام األراضي الت واع اس واع . ن ت أن ا إذا آان أم

ة      افي  فة  واالستخدام والتحويالت السابقة معر    ى أراض حرجي ة إل زال         ألراضي المحول ة، ال ي ون العضوي بالترب رات في مخزون الكرب إن التغي ، ف
ة  األراضي الحرجية التي تظل باإلمكان حسابها باستخدام الطرق الواردة في قسم     ة       أراضي حرجي رجح أن تكون مختلف ر أن قاعدة األراضي ي ، غي

ام األول في الحصر       ة قطاعات             . لألحراج في العام الحالي مقارنة بالع ر آاف ة عب ساحة األراضي اإلجمالي ة أن تكون م إن من األهمي ك، ف ورغم ذل
ى  5على سبيل المثال، إذا تم تحويل (استخدام األراضي متساوية على مدار فترة الحصر      ماليين هكتار من األراضي الزراعية والمروج الطبيعية إل

ساحة  5األراضي الحرجية خالل فترة الحصر، فحينئذ تكون األراضي الحرجية أآبر بمقدار              ماليين هكتار في العام األخير من الحصر، بينما تقل م
ار ف      5األراضي الزراعية والمروج الطبيعية بنفس القيمة البالغة         ين هكت ر   مالي ام األخي ون        )ي الع يم مخزون الكرب الي بجمع ق ر اإلجم در التغي ، ويق

ة استخدامات األراضي           ر آاف ة عب ساحة   . العضوي في الترب سم م ة    وتق ى أراض حرجي ة إل ة      األراضي المحول واع الترب ة وأن اطق المناخي ا للمن  وفق
ى جانب                 . عنيالرئيسية، وهو ما قد يقوم على التصنيفات االفتراضية أو الخاصة بالبلد الم            ة، إل اخ والترب ك بمجموعات خرائط المن ويمكن تحقيق ذل

 .بيانات محددة مكانية في مواقع تحويل استخدام األراضي

وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن وضع عمليات الحصر باستخدام المقترب األول أو الثاني أو الثالث، حيث يتطلب آل مستوى تال تفاصيل وموارد أآثر         
على سبيل المثال، يتغير مخزون (مكن أن ُتستخدم البلدان مستويات مختلفة إلعداد التقديرات للمكونات المنفصلة في هذه الفئة المصدر وي. من السابق

 ). الكربون العضوي في التربة بأنواع التربة المعدنية والتربة العضوية، وتغيرات المخزون المقترنة بأحواض الكربون غير العضوي بالتربة

 الطريقة اختيار 4-3-3-1
ات المستوى        ات الحصر باستخدام مقترب ة          3 أو 2 أو 1يمكن تطوير عملي ة المعدني واع الترب ة ألن ستويات مختلف ار استخدام م دان اختي ، ويمكن للبل

بهدف  ) 2الفصل   (1-3-3-2في القسم ) 5-2الشكل (وأنواع التربة العضوية ) 4-2الشكل (وتوجد شجرات قرار ألنواع التربة المعدنية     . والعضوية
 .مساعدة القائمين بالحصر في اختيار المستوى المناسب لعملية حصر آربون التربة التي يقومون بها

 أنواع التربة المعدنية

 1المستوى 

ى أراض             ة باستخدام   يمكن تقدير التغير في مخزون الكربون العضوي بالتربة بالنسبة ألنواع التربة المعدنية عند تحويل استخدام األراضي إل حرجي
ة        )قبل التحويل (، يتم تحديد المخزون األولي      1فيما يتعلق بالمستوى    و). 2الفصل   (25-2المعادلة   ون العضوي بالترب  ومخزون   (SOC(0-T)) للكرب

ير المخزون  ومعامالت تغ(SOCREF) من مجموعة القيم المرجعية لمخزون الكربون العضوي (SOC0)الكربون في العام األخير من فترة الحصر        
وينبغي مالحظة أن مناطق السرير الصخري  .آما هو مناسب لوصف استخدام األراضي وإدارتها قبل التحويل وبعده) FLU ،FMG ،FI (االفتراضية

ة                 ون الترب ضمينهما في حساب مخزون آرب تم ت سا   (المكشوفة باألراضي الحرجية أو االستخدام السابق لألراضي ال ي افتراض أن المخزون ي وي ب
صفر ات ). ال ين المخزون رق ب ر المخزون آف سنوية لتغي دالت ال رور الوقت(وتحسب المع ة ) بم ة الزمني ى التبعي سوما عل ر (D)مق امالت تغي  لمع

 ). الفترة االفتراضية تساوي عشرين عامًا(المخزون 

 2المستوى 

ون        آذلك فيما يخص أنواع ال) 2الفصل  (25-2 على المعادلة 2يعتمد مقترب المستوى    ة لمخزون الكرب يم مرجعي ه يتضمن ق ر أن تربة المعدنية، غي
 . أو معامالت تغير في المخزون خاصة بالبلد أو المناطق اإلقليمية وربما بيانات بيئية وبيانات أنشطة استخدام أآثر تفصيال/و

 3المستوى 

ربات قائمة على القياسات إلى جانب بيانات عالية التفصيل حول        أو مقت / بالبلد المعني و   وخاصة على نماذج أآثر تفصيال      3تشتمل مقتربات المستوى    
 المعنية بتقدير التغير في آربون التربة نتيجة تحويل االستخدام 3 أن تقوم مقتربات المستوى الممارسة السليمةوتقتضي  .اإلدارة واستخدام األراضي

ل من استخدامات األراضي األخرى                 أو قواعد بيانات تكون     /إلى أراض حرجية بتوظيف نماذج وشبكات رصد و        ات التحوي ل عملي ى تمثي ادرة عل ق
تم     .والتي تشمل المروج الطبيعية واألراضي الزراعية وربما أراضي االستيطان أو استخدامات األراضي األخرى بمرور الوقت  ة أن ي ومن األهمي

ا من ال               تم الحصول عليه ة     تقييم البيانات باستخدام المشاهدات المستقلة التي ي ع الميداني د أو    الخاصة ب  مواق ي         البل ا والت ة داخله اطق اإلقليمي ر  المن تعتب
 .لتحويل في مخزون آربون التربةالالحق لإدارة الحرج في التغير /تمثيلية لتفاعالت المناخ والتربة ونوع
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4لمجلد ا
 

 أنواع التربة العضوية

 2 و1المستويان 

ة        آاألراضي    بالمثلالعضوية خالل فترة الحصر      بأنواع التربة    األراضي المحولة إلى أراض حرجية    ُتعامل   ي تظل أراضي حرجي ة الت  في  الحرجي
واع   ) 2الفصل  (26-2وتحسب عمليات فقد الكربون بالنسبة لألراضي الحرجية المحولة حديثا باستخدام المعادلة  .أنواع التربة العضوية إذا آانت أن
  .1-3-3-4 القسم من 2 و1 حول مقتربات المستويين يمكن الحصول على إرشادات إضافيةو. التربة يتم تصريفها

 3المستوى 

ى جانب       / على نماذج و   3وعلى نحو مماثل ألنواع التربة المعدنية، يشتمل مقترب المستوى           ي إل د المعن أو مقتربات قائمة على القياسات خاصة بالبل
  ).ه للحصول على مناقشة إضافيةراجع أنواع التربة المعدنية أعال(بيانات استخدام وإدارة عالية التفصيل 

 واالنبعاث المخزون تغير معامالت اختيار 4-3-3-2

 أنواع التربة المعدنية

 1المستوى 

ألراضي الحرجية المدارة، وأراضي االستيطان والمروج الطبيعية المدارة اسميا ذات أنظمة االضطراب افيما يتعلق باألراضي البكر غير المدارة، و
سبة لألحراج   (أي أن معامالت استخدام األراضي واالضطرابات      (فترض أنها تساوي القيم المرجعية      زونات آربون التربة يُ   المنخفضة، فإن مخ   بالن

د          )1واإلدارة والمدخالت تساوي    ) فقط ي ق ة األخرى الت ل األنظم ، غير أنه سيكون من الضروري تطبيق معامالت تغير المخزون االفتراضية لتمثي
ى أ ا إل تم تحويله ةي ة األراضي الزراعي ذلك أنظم دهورة وآ ة المحسنة والمت روج الطبيعي ل الم ة، مث تخدام . راض حرجي ي باالس سم المعن راجع الق

سم    (المناسب للحصول على معامالت تغير المخزون االفتراضية       ة في الق سم     2-3-2-4األراضي الحرجي ة في الق ، 2-3-2-5، واألراضي الزراعي
سم   سم     2-3-2-6 والمروج الطبيعية في الق تيطان في الق سم     2-3-2-8، وأراضي االس ى     ).2-3-3-9، واألراضي األخرى في الق ور عل يمكن العث

 ).2الفصل  (3-2مخزونات الكربون المرجعية من الجدول 

 2المستوى 

رق  حسب ُيو.  أهمية2مستوى وربما يعتبر تقدير معامالت تغير المخزون الخاصة بالبلد المعني أآثر خطوات التطوير المقترنة بمقترب من ال           في  الف
ة     ة مرجعي ل حال ي مقاب ة ف تخدامات األراضي المختلف ين اس ة ب ضوي بالترب ون الع زون الكرب د و. مخ ة  عن ون المرجعي ات الكرب تخدام مخزون اس

 .ت استخدام األراضي وإدارتهااالفتراضية، فإن الحالة المرجعية تكون الغطاء النباتي البكر الذي لم يتعرض للتحسين أو التدهور عن طريق ممارسا
ورغم ذلك، يجب    . وتكون عوامل تغير المخزون لتحويل استخدام األراضي إلى أحراج بكر مساوية للصفر إذا آانت األحراج تمثل الحالة المرجعية                 

زون   ر المخ امالت تغي تقاق مع ة اش ى أراض حرجي ة إل ل الحالألراضي المحول ي ال تمث اة ت ل الت ع مراع ة، م  (FD)أثير االضطرابات ة المرجعي
راجع .  والتي يتم عندئذ استخدامها من أجل مزيد من التفصيل لمخزونات الكربون الخاصة بالنظام الحرجي الجديد(FMG) واإلدارة (FI)والمدخالت 

تخدام األراضي األخ     ات اس زون لقطاع ر المخ امالت تغي تقاق مع ا يخص اش ددة فيم ات مح ى معلوم سم المناسب للحصول عل األراضي (رى الق
-3-9، واألراضي األخرى في القسم 2-3-2-8، وأراضي االستيطان في القسم 2-3-2-6، والمروج الطبيعية في القسم 2-3-2-5الزراعية في القسم 

3-2.( 

د       ي  ويمكن آذلك اشتقاق مخزونات الكربون المرجعية من البيانات الخاصة بالبل رب من المستوى     المعن ك، يجب   . 3في مقت يم   ورغم ذل سم الق  أن تت
ة وأراضي                    (المرجعية باالتساق عبر آافة فئات استخدام األراضي           ة والمروج الطبيعي ة واألراضي الزراعي ال، األراضي الحرجي بيل المث ى س عل

ة في قطاع الزراع                     )االستيطان واألراضي األخرى   ون الترب ة والحراجة   ، وهو ما يتطلب التنسيق بين الفرق المختلفة التي تقوم بعمليات حصر آرب
 . واستعماالت األرض األخرى

 3المستوى 

أثيرات       ضئيل  احتمال حد ذاتها يعد احتمال تقدير معامالت ثابتة لمعدل تغير المخزون في           ة لت ر دق سجيًال أآث وفر ت ي ت مقارنة بالمعدالت المتغيرة الت
 .لمزيد من المناقشة) 2الفصل  (1-3-3-2راجع القسم . استخدام األرضي وإدارتها

 أنواع التربة العضوية

 2 و1المستويان 

ة   بتطبق المناقشة الخاصة     رة الحصر       في   األراضي المحولة إلى أراض حرجي ة العضوية خالل فت واع الترب ى  أن ي تظل     عل ة الت األراضي الحرجي
ى  ) 5-4القسم  (6-4يشتمل الجدول  .، وفقا للنظام المناخيمعهامعامل انبعاث ثابت استخدام  في أنواع التربة العضوية، بما يعني أراضي حرجية عل

ستخدمة في المستوى              1معامالت االنبعاث المستخدمة في طرق المستوى        د أو       2، بينما يتم اشتقاق معامالت االنبعاث الم ات الخاصة بالبل  من البيان
  .المناطق اإلقليمية

 3المستوى 

أثيرات       ضئيل  احتمال حد ذاتها يعد احتمال تقدير معامالت ثابتة لمعدل تغير المخزون في           ة لت ر دق سجيًال أآث وفر ت ي ت مقارنة بالمعدالت المتغيرة الت
 .لمزيد من المناقشة) 2الفصل  (1-3-3-2راجع القسم . استخدام األرضي وإدارتها
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 األراضي الحرجية: 4الفصل 

 األنشطة بيانات اختيار 4-3-3-3

 أنواع التربة المعدنية

 2 و1المستويان 

ون الترب       ر في مخزون آرب دير التغي ساحة     ألغراض تق ديرات م سيم تق ة   اة، يجب تق ى أراض حرجي ة إل ة  ا حسب  ألراضي المحول اطق المناخي لمن
ويمكن تحقيق ذلك بمجموعات من خرائط المناخ والتربة المناسبة إلى جانب بيانات محددة مكانية في مواقع تحويل استخدام   .الرئيسية وأنواع التربة

اخ االفتراضية من الفصل     ويمكن الحصول على وصف مفصل ألنظمة ت .األراضي سام       . 3صنيف التربة والمن ديم معلومات محددة باألق م تق ا ت فيم
سم     (إدارة األراضي  /التعامل مع بيانات أنشطة استخدام    حول  الخاصة بكل استخدام من استخدامات األراضي        ة في الق ، 3-3-2-4األراضي الحرجي

، واألراضي األخرى في 3-3-2-8، وأراضي االستيطان في القسم 3-3-2-6ة في القسم ، والمروج الطبيعي3-3-2-5واألراضي الزراعية في القسم 
 ).3-3-3-9القسم 

 على مخزون األراضي المحولة إلى أراض حرجيةويعتبر نوع بيانات أنشطة استخدام وإدارة األراضي من القضايا الهامة التي تؤثر في تقدير تأثير 
ة      وفر بيا  . الكربون العضوي في الترب اني أو الثالث            وت رب الث ة باستخدام المقت شطة المجمع ات األن شة حول     3راجع الفصل   (ن ى مناق  للحصول عل

ة         . لألراضي المحولة إلى أراض حرجية    األساس الذي يقوم عليه تحديد االستخدام السابق        ) المقتربات ات اإلجمالي وفر البيان رب  (وفي المقابل، ت المقت
وبالتالي، يكون االستخدام السابق قبل  . ة في آل فئة استخدام فقط وال تشكل أساسا لتحديد عمليات التحويل المعنية            المساحة اإلجمالي ) 3األول، الفصل   

 نظرا ألن عملية الحساب بهما ال 2 أو المستوى 1 إشكالية في حالة استخدام طرق المستوى ذلكوال يمثل  .التحويل إلى أراض حرجية غير معروف
رب األول  (ومع البيانات اإلجمالية    . وتفترض تغير تدريجي من حالة توازن واحدة إلى أخرى        تعتبر عملية ديناميكية     رات         )المقت تم حساب التغي د ي ، ق

م            الي في المخزون         ُتفي مخزون الكربون العضوي بالتربة على نحو منفصل لكل قطاع استخدام ث ر اإلجم ى التغي يم القطاعات للحصول عل . جمع ق
ادة أو          وتنتج بعض عمليات تغير    ق زي ه عن طري تم موزانت دة األرضية ي ر في القاع المخزون من مساحة أقل أو أآبر في قطاع معين، غير أن التغي

اء                   . انخفاض متالزمين في مساحة األراضي لقطاع آخر       وعند استخدام هذا المقترب، يكون من الضروري من أجل التنسيق بين آل قطاع ضمان بق
ام حصر نتيجة                      القاعدة األرضية اإلجمالية ثا    اء آل ع ة أثن بتة بمرور الوقت، مع مراعاة أنه سيتم فقد واآتساب بعض المساحة في القطاعات الفردي
 .التغير في استخدام األراضي

 3المستوى 

ر تف  مماثلة ، يلزم توافر بيانات 3أو عملية حصر قائمة على القياس المباشر في المستوى    /لتطبيق النماذج الديناميكية و    صيال حول مجموعات   أو أآث
 .تصميم النموذج أو القياسالتحديد الدقيق للمتطلبات الفعلية يعتمد على ، غير أن 2 و1بالمستوى  مقارنة بيانات المناخ والتربة والطبوغرافيا واإلدارة

 أنواع التربة العضوية

 2 و1المستويان 

ة     ل فترة الحصر مثلما تعامل األراضي       بأنواع التربة العضوية خال    األراضي المحولة إلى أراض حرجية    ُتعامل   ي تظل أراضي حرجي ة الت  الحرجي
  .3-3-2-4في أنواع التربة العضوية، راجع القسم 

 3المستوى 

ة  3مثلما هو الحال مع أنواع التربة المعدنية، يرجح أن تحتاج المقتربات من المستوى     إلى بيانات أآثر تفصيال حول مجموعات بيانات المناخ والترب
 . عتمد على تصميم النموذج أو القياسيالفعلية التحديد الدقيق للمتطلبات ، غير أن 2 و1بالمستوى  مقارنة لطبوغرافيا واإلدارةوا

 1 المستوى في الحساب خطوات 4-3-3-4

 أنواع التربة المعدنية

ة    للهكتار في    والتغير الصافي في مخزون آربون التربة        SOC(0-T) و SOC0تتمثل الخطوات المطلوبة لتقدير      ى أراض حرجي ة إل  األراضي المحول
 :فيما يلي

ا                :1الخطوة  اين وفق د يتب ا ق تحديد استخدام وإدارة األراضي وفقا ألنواع التربة المعدنية والمناطق المناخية لألراضي في بداية فترة الحصر، وهو م
 .) عامًا20 أو 10 أو 5، على سبيل المثال، منذ T إلى 0(للخطوة الزمنية ببيانات األنشطة 

، لكل مساحة يجري    3-2، وذلك استنادا إلى نوع المناخ والتربة من الجدول          (SOCREF)اختيار قيمة مخزون الكربون المرجعية األصلية        :2الخطوة 
رات المضللة    وتعتبر مخزونات الكربون المرجعية واحدة بالنسبة لكافة فئات استخدام األراضي بما يضمن عدم حساب ال         .حصرها من األراضي   تغي

 .في مخزون الكربون والتي تنجم عن االختالفات في قيم الكربون المرجعية بين القطاعات

ون        (FMG) ومعامل اإلدارة     (FLU)استخدام معامل استخدام األراضي      :3الخطوة  ستويات مدخالت الكرب ل نظام استخدام وإدارة        (FI) وم ي تمث  الت
ي بقطاع االستخدام    FI وFMG وFLU ويتم إيراد قيم آل من . إلى أراض حرجية  األراضي الذي آان موجودا قبل التحويل      األراضي  ( في القسم المعن

 ). 6، والمروج الطبيعية في الفصل 5الزراعية في الفصل 

 .لفترة الحصر (SOC(0-T))" األولي"ضرب هذه القيم في قيمة مخزون آربون التربة المرجعي لتقدير مخزون آربون التربة العضوي  :4الخطوة 

، ولكن مع معامالت استخدام  (SOCREF)باستخدام نفس مخزون الكربون المرجعي األصلي   4إلى 1 بتكرار الخطوات من     SOC0تقدير   :5الخطوة 
ام 1وفيما يتعلق بالمستوى  .من الحصر) 0 العام(األراضي واإلدارة والمدخالت التي تمثل حاالت في العام األخير  ر  ، يفترض أن آافة مع الت التغي

ة                2في المستوى   رغم أنه   ( لألراضي الحرجية    1في المخزون تساوي     ة المحول امالت مع األراضي الحرجي ذه المع ة له ة مختلف ، يجب استخدام قيم
 ).حديثا، وذلك استنادا إلى البيانات الخاصة بالبلد المعني
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4لمجلد ا
 

ساحة          :6الخطوة  رة الحصر،        تقدير متوسط التغير السنوي في مخزون آربون التربة للم CCCMineral∆ خالل فت
ة      (  في الفصل     25-2راجع المعادل

2.( 

ى   1990على سبيل المثال، من      ( في حالة وجود فترات حصر إضافية        6 إلى   1تكرار الخطوات من     :7الخطوة  ى  2001، ومن  2000 إل  2010 إل
 ).وهكذا

  .وفيما يلي مثال رقمي لتشجير تربة زراعية

وع  التربة من  مع العلم بأن .  هكتار من األراضي الزراعية100.000تم تحريج مساحة : مثال سول ن توائي    (Ultisol) ألتي اخ اس  في من
ون      رطب، و  ى عمق      (SOCRefالقيمة المرجعية لمخزون الكرب ار        47ساويت ،  )سم  30-0عل ون هكت آانت  و). 2.3 الجدول (طن آرب

ات         المتتابعة، مع ا  السنوية  المحاصيل  إنتاج  في  تستخدم في السابق     ة المخلف تم إزال دون تخصيب حيث ت ة، ب العتماد على الفالحة التقليدي
رة الحصر    ال    (الزراعية، وبالتالي فإن مخزون آربون التربة في بداية فت ذا المث ل أعوام   5في ه غ ) 1995 قب  ● SOCRef ● FLU) بل

FMG ● FI) = 47   ار ون في الهكت    20.8 = 0.92 × 1 × 0.48 ×طن آربون في الهكت  5الفصل  في  5.5راجع الجدول   (ار طن آرب
ى نفس      1وحال استخدام المستوى  .(للحصول على معامل تغير المخزون لألراضي الزراعية وي عل دارة تحت ، يفترض أن األحراج الم

 السنوي وبالتالي، فإن التغير ).1أي أن آافة معامالت تغير المخزون تساوي (مخزون آربون التربة الذي تحتوي عليه الحالة المرجعية 
ار       47 (على النحو في مخزون الكربون في المساحة خالل فترة الحصر يقدر           ار    20.8 – طن آربون في الهكت ون في الهكت ) /  طن آرب

ون     131.000وبالنسبة لمساحة األراضي المعاد تحريجها توجد زيادة قدرها         .  طن آربون في الهكتار في العام      1.3=  عام   20  طن آرب
اً   فترة التبعية الزمنية لمعامل تغير المخزونبلغت :مالحظة(في العام  داد        عشرين عام ر بامت سنوي للتغي دل ال ل المع ، أي أن المعامل يمث
 .) عامًاعشرين

 

 أنواع التربة العضوية

 . أعاله4-3-2-4الخطوات الموضحة في القسم هي نفس خطوات الحساب 

 التيقن عدم تقدير 4-3-3-5
د ية لع يالت األساس ر التحل ا يخص تعتب يقن فيم ةم الت ى أراض حرجي ة إل رن  األراضي المحول يقن المقت دم الت يالت ع ية لتحل صورة أساس ة ب  مماثل

ات    المقترنة بأوجه عدم التيقن ) 1( :وتوجد ثالثة مصادر عريضة لعدم التيقن. باألراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجية شطة والبيان ات األن بيان
ات من المستوى     المقترنة بالقيم المرجعية لمخزون أوجه عدم التيقن    ) 2(ارتها؛ و البيئية الستخدام األراضي وإد     1آربون التربة حال استخدام مقترب

ات المستوى        /معامالت االنبعاث المقترنة ب أوجه عدم التيقن    ) 3(؛ و )أنواع التربة المعدنية فقط    (2أو   ، 2 أو المستوى  1تغير المخزون بالنسبة لمقترب
ة   العمليات تغيرية المعاينة في /القياس القائمة على النماذج أو خطأ 3ترآيب النموذج بالنسبة لمقتربات المستوى   /متراتوالخطأ في بارا   حصر القائم

سم  (راجع القسم المعني بعدم التيقن في األراضي الحرجية التي تظل أراض حرجية للحصول على مناقشة إضافية      . 3المستوى   في   على القياسات  الق
4-2-3-5.( 

 انبعاثات الغازات غير ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحيوية 4-3-4
األراضي  تم تناول اإلرشادات الالزمة لتقدير انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحيوية أو الحرائق في      

 .4-2، القسم 2 إرشادات عامة في الفصل آذلك تم تقديم. 4-2-4 في القسم المحولة إلى أراض حرجية

 . على إرشادات لتقدير انبعاثات أآسيد النتروز من أنواع التربة الحرجية11ويشتمل الفصل 
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 األراضي الحرجية: 4الفصل 

 مراقبة الجودة /االستيفاء والمتسلسالت الزمنية وضمان 4-4
 واإلبالغ والتوثيق

 االستيفاء 4-4-1
ون  حساب أن يتم الممارسة السليمةات االحتباس الحراري، ومن عمليات حصر غاز هامًا في    يعتبر االستيفاء مطلباً    آافة عمليات اآتساب وفقد الكرب

ك منتجات الخشب المحصود   ي ذل ا ف اس الحراري   .بم شتمل حصر غازات االحتب ي باألراضي  ويجب أن ي ة األراضي المعن ى آاف ة عل الحرجي
ات استخدام األ        ة فئ ة وآاف ة األراضي الحرجي ة    المندرجة ضمن فئ ى أراض حرجي ة إل إن الممارسة        .راضي المحول تيفاء، ف ومن أجل تحقيق االس

ون  سيد الكرب اني أآ ر ث اس الحراري غي ازات االحتب ذلك غ ون وآ ة أحواض الكرب ضمين آاف سليمة تقتضي ت دم الفصل  .ال سم 11ويق  2-11، الق
سبة         .إرشادات فيما يخص انبعاث أآسيد النتروز من أنواع التربة العضوية المصرفة ستخدمة في الحساب الن ة الم ساحة الحرجي ويجب أن تكون الم

ر       .ألحواض الكربون المختلفة مماثلة ى التغي ا إل ي يمكن عزوه ويجب تقدير االنبعاثات من أنواع التربة العضوية واالنبعاثات أو عمليات اإلزالة الت
ة ة المعدني أنواع الترب تخدام األراضي ب ي اس ستويات األعل .ف شمل الم ة بمخزون وت ة االضطرابات الطبيعي إلدارة وأنظم أثيرات اإلضافية ل ى الت

ر الحساب الكامل     .الكربون في التربة المعدنية أو االنبعاثات من أنواع التربة العضوية، وذلك عند طريق االستعانة بالمعلومات الخاصة بالبلد ويعتب
، أو من األراضي المحولة إلى أراض حرجية وراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجيةباألالنبعاثات وعمليات إزالة ثاني أآسيد الكربون المقترنة 

وتستلزم الممارسة السليمة أن يتم  . ضروريًامطلبًا) وغير المدارة، عندما يكون ذلك مطبقا(تأثيرات حرق الكتلة الحيوية باألراضي الحرجية المدارة 
ة أوالً  حساب آافة عمليات الفقد من أحواض آربون الكتلة ا    رات في    لحيوية والتي تفضي إلى عمليات تحويل إلى أحواض المادة العضوية الميت آتغي

ات    1المستوى  من  لبلدان التي تستخدم طرق تقدير تقتضي من ا الممارسة السليمةوآذلك فإن  .مخزون آربون الكتلة الحيوية وم بحساب انبعاث  أال تق
ة             الكربون من أحواض المادة العضوية الميتة أث     ادة العضوية الميت ى حوض الم ة اإلضافات إل ق أو االضطرابات األخرى نظرا ألن آاف اء الحرائ ن

افة  ُي ام اإلض ي ع ا ف رض تحرره ستوى   .فت رق الم ن ط الي، ال تمك اب     1وبالت ي أعق ة ف ضوية الميت ادة الع ي حوض الم ادات ف ساب الزي ن ح  م
  .االضطرابات الطبيعية

 ةإعداد متسلسالت زمنية متسق 4-4-2
االنبعاث واإلزالة بشرية المنشأ لغازات االحتباس الحراري المعنية بحصر من عمليات الوضع متسلسالت زمنية متسقة أن يتم  الممارسة السليمة من
واردة في الفصل          في ضوء   الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى وذلك       قطاع  آافة فئات   في   د      5 اإلرشادات ال  ونظرا ألن  . 1 من المجل

الزمنية األطول  ستقراء من المتسلسالت االستيفاء أو   اال، فقد يتطلب تحقيق اتساق المتسلسالت الزمنية        قالئلآل أعوام   سوى   ال تتاح بيانات األنشطة   
  .مسبباتحاجة إلى التكون هناك والدوافع حيث أو االتجاهات، ربما عن طريق المعلومات المعنية بالتغيرات في السياسات الحرجية 

انبعاثات وعمليات إزالة آربون التربة والكتلة الحيوية المعنية بحصر عملية الالحساب المتسق بمرور الوقت لمساحات األراضي المضمنة في حتاج ي
ة في   يمكن تفادي اإلسقاط أو اال وبالتالي  .آافة فئات استخدام األراضي وفقا لتعريف مشترك للمناخ وأنواع التربةفي تقسيم بيانات األنشطة ل زدواجي

ي    نتيجة   المساحات المعرضة لتغير االستخدام      حساب   ى   األخطاء الحسابية الت ات        تترتب عل واع األحراج وطبق اخ وأن سقة للمن ر المت ات غي التعريف
، 3 أو 2 أو 1ولتقدير انبعاثات وعمليات إزالة غازات االحتباس الحراري، سواء باستخدام المستوى    .التربة داخل فئات استخدام األراضي األخرى

سه            ك         (فإنه يجب من الناحية النموذجية تطبيق البروتوآول نف ة، ونحو ذل ة، الطريق تراتيجية المعاين سالت          ) اس ام بالمتسل سق في آل ع ى نحو مت عل
ت     الممارسة السليمة آما تستلزم   الزمنية باستخدام نفس مستوى التجزيء،       ي، اس د المعن امالت   ، في حالة استخدام البيانات الخاصة بالبل خدام نفس المع

  .والطرق للعمليات الحسابية المكافئة عند آافة النقاط في المتسلسالت الزمنية

ع، أو         وورغم ذلك، ونتيجة لتحسن قدرة الحصر ومستوى توافر المعلومات والبيانات والمصادر بمرور الوقت،               ات بوالي دة وفئ تضمين مصادر جدي
ادة الحساب         .الطرق والبيانات المستخدمة لحساب التقديراتيث وتدقيق يمكن تحد هاالنتقال إلى مستوى أعلى، فإن ر إع ذه األحوال، يعتب ل ه وفي مث

زم   .الممارسة السليمةشكال من أشكال المتسق لالنبعاثات وعمليات اإلزالة السابقة  وفي بعض الحاالت، عند غياب بعض المعلومات التاريخية، قد يل
ر      2006الخطوط التوجيهية للهيئة لعام ل المثال، تتطلب على سبي .من مصادر أخرىها تقدير ازات من غي ون والغ سيد الكرب  تقدير انبعاثات ثاني أآ

ام  ، وهو ما لم يكن مضمنا في ثاني أآسيد الكربون من األحراج ذلك،   ).راجع الفصل األول   (1966الخطوط التوجيهية لع من المرجح أن يتحدث    آ
ات الحصر             مستوى المعرفة والتفاصي  في  تحسن   ادة حساب عملي ل المتاحة فيما يتعلق بتقديرات االنبعاث ألنواع التربة بمرور الوقت، بما يستلزم إع

رصد التغيرات في أنواع التربة الحرجية عند مستوى زمني أصغر من يتسنى ال قد ، وغالبًا .أو الطرق/التاريخية من أجل مراعاة البيانات الجديدة و
وينبغي تعقب التغيرات  .ري استيفاء ما بين القياسات من أجل الحصول على التقديرات السنوية لالنبعاثات وعمليات اإلزالةالعقد، ويكون من الضرو

وفقا لديناميكيات آربون التربة أو فترات دوران ، على سبيل المثال، في أنواع األحراج والممارسات واالضطرابات لفترات زمنية أطول يتم تحديدها
  .النماذجب الخاصةفي العمليات الحسابية المفصلة الديناميكيات والفترات بشكل محدد  يتم تعقب هذه الحرج عندما

تم    1وفي حالة استخدام البلدان لطرق المستوى          يم     ، ي وفير ق ون           ت ر في مخزون الكرب ديرات التغي ة       في   تق ادة العضوية الميت ر    فقط  الم ة تغي في حال
يم االفتراضية        .الحرجيةاستخدام األراضي إلى أو من األراضي  ر أي من الق ة تغي ويعتبر إعادة حساب المتسلسالت الزمنية الكاملة للبيانات في حال

 أن يتم الممارسة السليمةآذلك فإن من  .الممارسة السليمة من متطلبات ألحواض آربون الفرش الحرجي والخشب الميت أو أطوال الفترات االنتقالية
د     .منية آاملة للتقديرات في حالة إجراء مراجعات لبيانات األنشطة، مثل التغير في استخدام األراضيإعادة حساب المتسلسالت الز وافر المزي ومع ت

ستقبالً               ون الخشب الميت والفرش الحرجي م ، فمن المرجح أن تعمل    من بيانات القطع األرضية وبيانات المعاينة األخرى فيما يخص مخزون آرب
وذج      السليمةالممارسة ومن  .ج المستخدمة في إجراءات التقدير باستخدام مستوى أعلىالبلدان على تحسين النماذ ارامترات النم يم ب أن يتم استخدام ق

سها  طراب     (نف أثيرات االض ل، وت دالت التحل ي، ومع سقوط الحرج دالت ال ل مع ة   ) مث سالت الزمني سبة للمتسل ا بالن ساب   بأآمله ادة ح ذلك إع وآ
 إيجاد مصادر أو بواليع غير حقيقية، إلىوقد يؤدي عدم القيام بذلك  .في حالة تغير واحدة أو أآثر من بارامترات النموذج بأآملهاالمتسلسالت الزمنية 

  .آنتيجة للتغيرات في معدل التحلل، على سبيل المثال

 

 43-4                                     تباس الحراري بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االح2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4لمجلد ا
 

 ضمان ومراقبة الجودة 4-4-3
ز        لى عقد تنطوي خصائص تقدير حصر غازات االحتباس الحراري لألراضي الحرجية  ستويات من التحي ة والصحة وم  .مستوى مختلف من الدق

ة                  ذلك الفجوات في المعرف د، وآ ات والمعلومات المتاحة في البل ساق البيان دير بجودة وات ات التق أثر عملي ك، تت ى ذل ى أن     .عالوة عل ذا إضافة إل ه
ديرات  د التق صادر الم  ق د، بالم طة البل ستخدم بواس دير الم ستوى التق ا لم أثر، وفق اء   تت دير وأخط اء التق ة وأخط اء المعاين ل أخط اء، مث ة لألخط ختلف

  .التقدير الكلي، وجميعها أخطاء يمكنها أن تؤثر على التصنيف في الصورة الملتقطة باالستشعار عن بعد، وأخطاء وضع النماذج

ة الجودة   (QA)ويعتبر القيام بفحوصات مراقبة الجودة عبر إجراءات ضمان الجودة           سليمة  من   (QC) ومراقب ة     ، الممارسة ال ى أهمي ذا إضافة إل ه
ى النحو المحدد في إجراءات المستوى             آما يمكن  .مراجعة الخبراء إلجراءات تقدير االنبعاث ة الجودة عل دقيق إضافية لمراقب ات ت ق عملي  2تطبي

سليمة  ومن   .لتقدير االنبعاثات وآذلك إجراءات ضمان الجودة، وباألخص في حالة استخدام طرق مستوى أعلى 1 من المجلد 6بالفصل   الممارسة ال
ة الخاصة              فيما يخص    جودة  المراقبة  /ضمانالعامة ل عمليات  الأن يتم تكميل     إجراءات الفئ ا، ب ا وتوثيقه الغ عنه ا واإلب ات والتعامل معه معالجة البيان

األراضي المحولة  وة التي تظل أراضي حرجيةألراضي الحرجيالكل من مراقبة الجودة على نحو منفصل /ويجب توثيق إجراءات ضمان .بالمصدر
  .إلى أراض حرجية

ى نحو                                    ا عل ا أو تجزيئه ا وإجماله ضمان جمعه ات ل دقيق البيان ات وت ة طرق جمع البيان ات مسؤولة عن مراجع ة بجمع البيان ات القائم وتعتبر الهيئ
ع األع   ات األخرى وم صادر البيان ع م ات م ارن للبيان دقيق مق راء ت ذلك إج ة  صحيح، وآ ات بخصائص الواقعي اظ البيان ضمان احتف وام األخرى ل

 .وتحتاج البيانات المستمدة من الفاو إلى التدقيق المقارن لها مع المصادر الوطنية األخرى لضمان الدقة واالتساق .واالستيفاء واالتساق بمرور الوقت
ة الجودة     ") التقديرات المكتبية "على سبيل المثال المسوح اإلحصائية أو(أساس التقديرات ووصف ويجب مراجعة  ة مراقب ر   .آجزء من عملي ويعتب

ة           راح التحسينات المطلوب ة والفجوات واقت د مصادر عدم الدق ا   .التوثيق مكونا أساسيا في عملية المراجعة نظرا ألنه يمكن المراجعون من تحدي فيم
بع           سبة ل يقن و         يحتل التوثيق والشفافية األهمية األولى في عملية اإلبالغ بالن سم بمستوى عال من عدم الت ي تت ات المصدر الت إعطاء  من أجل   ض فئ

دان أخرى         ستخدمة بواسطة بل امالت االفتراضية أو الم ي والمع د المعن سم      .تفسيرات لالختالف بين المعامالت الخاصة بالبل ي تت دان الت وينبغي للبل
 .تحسين الطرق ومعامالت االنبعاث وتقدير عدم التيقنليما بينها متشابهة أن تبذل مساعي حثيثة باتجاه التعاون ف) إيكولوجية(بظروف 

دقيق       :تدقيق بيانات األنشطة ن، ت ا أمك ة بالحصر، م وين   يجب على الهيئة المعني ة تك دارة باستخدام        عملي ة مساحات األراضي الم ات من آاف البيان
ة يجب             وبالنسبة للكثير من البلدان، قد تعتبر قا .المصادر المستقلة ومقارنتها ذه الحال ل ه ا وفي مث سي له او المصدر الرئي ات الخاصة بالف عدة البيان

تم   .ويجب توثيق أي اختالفات في تسجيالت المساحة ألغراض المراجعة .إجراء تدقيق مقارن للبيانات مع المصادر األخرى جمع  ومن األهمية أن ي
صنيفها الفرعي    القيم اإلجمالية للمساحة في بيانات األنشطة عبر آافة فئات است   خدام األراضي لضمان أن المساحة اإلجمالية المشتملة في الحصر وت

ا     مساحات األراضي الحرجية " إسقاط"أو " تكرار "عدمويضمن ذلك  .بمرور الوقتثابتين  نظاليوفقا للمناخ وأنواع التربة  ت، وهو م بمرور الوق
مثل البيانات الخاصة بالكتلة الحيوية الواقفة ومعدالت  (لبيانات الخاصة بالبلد المعني وعند استخدام ا . حال حدوثهينتج عنه أخطاء آبرى في الحصر

ديرات استهالك المخصبات االصطناعية                   ة وتق ة الحيوي ، )نمو الكتلة الحيوية وجزء الكربون في الكتلة الحيوية فوق األرض ومعامالت توسيع الكتل
القيم        ا ب ة بالحصر مقارنته ة المعني ى الهيئ امالت          يجب عل ات مع اخ أو بقاعدة بيان ر المن ة بتغي ة المعني ة الدولي ة الحكومي  االفتراضية الخاصة بالهيئ

 . وتدوين االختالفات(EFDB)االنبعاث 

 وأن بيانات التجريبية التي يتم مراجعتها من قبل النظراء،   تتكون من ال  فضل أن   يجب أن تكون البارامترات الخاصة بالبلد المعني ذات جودة عالية ويُ          
ة الحصر أن تضمن استخدام طرق        .يتم وصفها على نحو واف وتوثيقها ة بعملي سليمة  وينبغي للهيئات القائم ل     الممارسة ال ائج من قب ة النت  ومراجع

  .ويمكن استخدام التقديرات التي تجرى على المساحات االختبارية للتحقق من موثوقية األرقام المبلغ عنها .النظراء

ة الداخلي   ة المراجع ة الموضحة بالفصل        :ة والخارجي ات المراجع ام بعملي د   8يجب القي وا من        1 من المجل ذين يفضل أال يكون راء وال ل الخب  من قب
ة الحصر        شكل مباشر في تطوير عملي شارآين ب اس              .الم ة غازات االحتب ات إزال ات وعملي راء في انبعاث تعانة بخب ة الحصر االس ى هيئ ويجب عل

ستخدمة      الوالحراجة واستعماالت األرض األخرى للقيام بعملية الحراري في قطاع الزراعة  ات الم ل النظراء للطرق والبيان ونظرا   .مراجعة من قب
للتعقيد والتفرد الذي تتسم به البارامترات المستخدمة في حساب معامالت البلد المعني بالنسبة لبعض الفئات، فيجب اختيار بعض الخبراء في المجال                      

وإذا آانت معامالت التربة قائمة على القياسات المباشرة، يجب على الهيئة المعنية بالحصر مراجعة القياسات لضمان  .لمراجعاتللمشارآة في هذه ا
ا         ارف عليه ايير المتع ا للمع ا وفق م تطويره ا ت سنوات، وأنه  .أنها تمثل النطاق الفعلي لظروف إدارة التربة والظروف البيئية، والتغير المناخي بين ال

ى                          / آذلك مراجعة بروتوآول ضمان    ويجب ة عل ديرات القائم ع مع التق ين المواق ديرات الناتجة ب ة التق ع ومقارن ه في المواق مراقبة الجودة المعمول ب
 .االفتراضات

ات   االفتراضات الم إعادة النظر في   و، إذا لزم األمر، بمراجعة  1 أن تقوم البلدان التي تستخدم طرق المستوى      الممارسة السليمة ومن   ة بمخزون تعلق
الكربون في حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي وهي المخزونات التي تكون مطلوبة لتقدير عمليات الفقد في الكربون في أعقاب عمليات إزالة                      

مخزون الكتلة ويجدر بالبلدان التي تستخدم طرق مستوى أعلى حساب المؤشرات المتوسطة للنماذج المستخدمة لوضع تقديرات التغير في  .األحراج
مراقبة الجودة على مقارنة تقديرات أحجام المخزون، ومدخالت السقوط الحرجي والفقد /على سبيل المثال، يمكن أن تعمل إجراءات ضمان .الحيوية

ل النظراء       ا من قب ي تمت مراجعته زام    ويجب  .بالتحلل ونحو ذلك في مقابل القيم المتاحة بالدراسات المنشورة والمؤلفات األخرى الت ن، الت ا أمك ، م
ي     . التي تقضي بمقارنة التقديرات المستمدة من النماذج مع القياسات الميدانية ومصادر البيانات األخرىالممارسة السليمة وأحد إجراءات التحقق الت

لضمان أن النماذج ال آتلة داخلي مراقبة الجودة والذي يمكن تطبيقه بسهولة في أنظمة النماذج هو القيام بحساب توازن     /تمثل جزءا من عملية ضمان    
ات       .تؤدي إلى إنتاج أو فقد آربون ال يتم اإلبالغ عنه آمصدر أو بالوعة تم حساب عملي ة أن ي ات الكتل على سبيل المثال، يتضمن الحفاظ على متطلب

ة، أو             إما باعتبارها   الفقد من أحواض الكتلة الحيوية       ادة العضوية الميت ى أحواض الم ا تُ  مدخالت إل ل  أنه األحراج     نق وي ب ى خارج النظام الحي أو ، إل
تج  التي ) إيقاف الفقد(وإضافة إلى ما سبق، يمكن استخدام بيانات الحصاد لفحص تقديرات التحويل  ).في حالة الحرائق(تنبعث إلى الغالف الجوي  تن

دان ا /وهناك إجراء ثان من إجراءات ضمان .النماذجعن  دير     مراقبة الجودة يمكن تطبيقه في البل ستخدام طرق تق ي ت ل في     من  لت ى يتمث مستوى أعل
ة           وع الترب ة العضوية   (إنشاء حدود عليا ودنيا ألحواض المادة العضوية الميتة التي يتم تقسيمها فرعيا حسب المناطق المناخية ونوع الحرج ون الترب

ذه   ويمكن إجراء مزيد من التدقيق ألية قيم، يتم اإلبالغ ع ).في مقابل التربة المالحة نها في عمليات الحصر أو تقديرها بواسطة النماذج، تقع خارج ه
  .الحدود
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 األراضي الحرجية: 4الفصل 

 اإلبالغ والتوثيق 4-4-4
وي الفصل  د 8يحت ق1 من المجل الغ والتوثي ة لإلب ات العام ى المتطلب ة، تقتضي .  عل صفة عام سليمةوب ات الممارسة ال ة البيان ق آاف فة وتوثي  أرش

ام مثل  (والمعلومات   ق، وطرق الحصر،                        واإلحصائيات  األرق يقن، ودراسات التحق يالت عدم الت ات النمذجة، وتحل  ومصادر االفتراضات، ومقترب
التي يتم تطبيقها إلنتاج الحصر ) والتجارب البحثية، والقياسات الناتجة عن الدراسات الميدانية، والبروتوآوالت المقترنة، والبيانات األساسية األخرى

ة عمليات اإلز/الوطني لالنبعاثات الغ عن     .ال ديالت ويجب اإلب ى      التع ا عل تم إدخاله ي ي صلة       الت اريف ذات ال ذلك التع ون، وآ اريف حوض الكرب تع
ي                 ة الت ى جانب األدل ى   بتحديد مدى األراضي المدارة المضمنة في الحصر، إل رهن عل اريف    تب ذه التع د   أن ه سق بمرور       ق ى نحو مت ا عل م تطبيقه ت

 .الوقت

ات والطرق                       وتعتبر عملية التوثيق ذات أه     ين العين ا ب تيفاء م ستخدمة في اس ة والطرق الم سالت الزمني ات المتسل ساق بيان تيفاء وات ات اس مية في إثب
ومع تقدم القائمين بالحصر عبر  .مراقبة الجودة/القيام بعمليات ضمانآذلك من أجل واألعوام، وآذلك في إعادة الحساب وتجنب ازدواجية الحساب و

ر تفصيال،                            مستويات التقدير األعل   ات أآث سم بمقترب ي تت د أو الت ذا المجل ا في ه تظهر  ى التي لم يتم إيراد وصف لبيانات وطرق الحساب الخاصة به
ة                  ال ي، وخرائط عالي د المعن ارامترات خاصة بالبل ة، وب دما ودق ر تق ات أآث دعم استخدام منهجي ق ل د من التوثي تبانة  حاجة إلى مزي ومجموعات  االس

والهدف من  .في آافة المستويات، تكون هناك حاجة لتفسير القرارات فيما يتعلق باختيار المنهجية والمعامالت وبيانات األنشطةورغم ذلك، ف .بيانات
ة في                           ائق المطلوب ة الوث ي تضمين آاف ر العمل د يكون من غي ه ق ذلك هو تسهيل إعادة بناء التقديرات عن طريق األطراف األخرى المستقلة، غير أن

ات       .الوطنيتقرير الحصر  ى مصدر البيان شير إل ي ت ومن هنا ينبغي أن يشتمل الحصر على ملخصات بالمقتربات والطرق المستخدمة والمراجع الت
  .الخطوات المستخدمة في حساب هذه التقديراتمن إعادة تعقب مسار مكن بما يحقق االتساق في تقديرات االنبعاث المبلغة وُي

 ).قيم معامالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أو غيرها(ر معامالت االنبعاث واإلزالة المستخدمة يجب ذآر مصاد :معامالت االنبعاث
ة     (في حالة استخدام معامالت انبعاث خاصة بالبلد أو المنطقة أو نوع الحرج، وآذلك في حالة استخدام طرق جديدة                   و غير الطرق االفتراضية المقدم

ى نحو آامل           ) الدولية المعنية بتغير المناخمن الهيئة الحكومية امالت والطرق عل ذه المع ي له ق األساس العمل ك،    .، فيجب وصف وتوثي شمل ذل وي
ستويات أوجه عدم                        تحديد معامالت المدخالت ووصف الطريقة التي تم عن طريقها اشتقاق هذه المعامالت والطرق، إضافة إلى وصف مصادر وم

ار معامل آخر،        ويجب على الهيئات ا .التيقن لمعنية بالحصر التي تستخدم معامالت انبعاث خاصة بالبلد تقديم معلومات حول األساس العلمي الختي
 .عدم التيقنلوآيفية اشتقاقه ومقارنته بمعامالت االنبعاث األخرى المنشورة، وشرح أية اختالفات مؤثرة، والسعي لوضع حدود 

ستخدمة في الحسابات    يجب ذآر مصادر آافة بيا :بيانات األنشطة أي (نات األنشطة مثل المساحات وأنواع وخصائص التربة واألغطية النباتية، الم
ات    ذه البيان ا ه ات ذات         ).إيراد اقتباسات مرجعية آاملة بالقواعد اإلحصائية التي اشتقت منه ات الوصفية الخاصة بقواعد البيان ر مراجع البيان وتعتب

ك معلومات حول التواريخ ومرات تكرار جمع البيانات، وإجراءات المعاينة واإلجراءات التحليلية المستخدمة في فائدة في هذا الخصوص، بما في ذل    
ستمدة     إذاو .الحصول على خصائص التربة وأدنى تغير يمكن رصده في الكربون العضوي وتقديرات مدى الصحة والدقة شطة م ات األن  لم تكن بيان

 .معلومات واالفتراضات المستخدمة في اشتقاق هذه البيانات، وآذلك تقديرات عدم التيقن المقترنة بالبيانات المشتقةمباشرة من القواعد، يجب إيراد ال
ى                              ة يجب وصف اإلجراءات اإلحصائية إل ذه الحال ديرات واسعة النطاق، ففي ه تقاق تق وينطبق ذلك باألخص عند استخدام إجراءات التوسيع الش

 .جانب عدم التيقن المقترن

ا، فيجب                :تائج نماذج المحاآاةن دير الخاصة به اذج في إجراءات التق ات من النم ة بالحصر باستخدام مخرجات بيان ات المعني راد إذا قامت الهيئ  إي
م مرا   الممارسة السليمةومن  .األساس المنطقة الختيار واستخدام النموذج ي ت شورة الت ا من    أن يتم تقديم اقتباسات مرجعية آاملة بالمؤلفات المن جعته

ى   قبل النظراء و ائج النمذجة     لوصف  اشتملت عل دقيق نت سير وت يم صالحية           .لنموذج وتف راجعين من تقي ين الم صلة لتمك ديم معلومات مف ويجب تق
 تحديدها، النموذج، بما في ذلك المقترب العام للنمذجة، وافتراضات النموذج األساسية، وبيانات المدخالت والمخرجات، وقيم البارامترات وإجراءات

ود المصدر        .على المخرجاتبها وفترات الثقة الخاصة بمخرجات النموذج، ونتائج أية تحليالت حساسية يتم القيام  فة آ ك، يجب أرش ى ذل عالوة عل
 .الحاسوبي للنماذج بصفة دائمة للرجوع إليه مستقبال، إلى جانب آافة ملفات المدخالت والمخرجات

رات في    .ذبذبات ذات األهمية في االنبعاثات بين السنواتيجب شرح الت :تحليل االنبعاثات ويجب التفريق بين التغيرات في مستويات األنشطة والتغي
وفي حالة استخدام معامالت انبعاث مختلفة لألعوام المختلفة، فيجب شرح أسباب    .معامالت االنبعاث من عام آلخر، مع توثيق أسباب هذه التغيرات

  .ذلك وتوثيقها
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 5-4 الجداول
 1-4 الجدول

 )2001 الفاو،( اإليكولوجية والمناطق ،)3 الفصل( المناخية والمناطق ،)2001 الفاو،( المناخية النطاقات

إليكولوجية  اإلقليم المنطقة ا النطاق المناخي
لمنطقة المناخي  معايير ا النطاق معايير النطاق المنطقة الكود

TAr شهور جافة، أثناء الشتاء3 ≤: مطيرة استوائية مطيرة غابة استوائية مطيرة  

TAwa شهور جافة، أثناء الشتاء 5-3: مطيرة جدا استوائية رطبة غابة استوائية رطبة نفضية 

 شهور جافة، أثناء الشتاء 8-5: جافة جدا TAWb غابة استوائية جافة
 

 استوائية جافة التهطال> البخر : شبه جافة TBSh أرض شجيرات استوائية

 آافة الشهور جافة: جافة TBWh صحراء استوائية

آافة الشهور بدون
 المناطق ثلوج، في

البحرية، درجة 
 180>الحرارة 

 درجة مئوية

 االستوائي

TM  متر تقريبا، مع اختالفات 1000> االرتفاعات استوائية جبلية أنظمة استوائية جبلية 
 محلية

SCf ال يوجد موسم جاف: رطبة معتدلة دافئة رطبة غابة شبه استوائية رطبة 

SCs جافة موسميا :  شتاء مطير وصيف جاف غابة شبه استوائية جافة

 التهطال> البخر : شبه جافة SBSh سهوب شبه استوائية
جة 8 ≥

 معتدلة دافئة جافة

 آافة الشهور جافة: جافة SBWh صحراء شبه استوائية

 شهور، در
 10> ارة الحر

 درجات مئوية
 شبه االستوائي

 أو معتدلة دافئة رطبة
  متر تقريبا1000 و800االرتفاعات تتراوح أنظمة شبه استوائية جبلية بين  SM جافة

TeDo قيانوسي  درجة 0> أشد الشهور برودة : مناخ أو  أوقيانوسية معتدلةةغاب
 مئوية

 معتدلة باردة رطبة
  درجة مئوية0< أشد الشهور برودة  غابة قارية معتدلة TeDc :مناخ قاري

 التهطال> البخر : شبه جافة TeBSk سهوب معتدلة
 عند  4-8

 معتدلة باردة جافة
TeBW صحراء معتدلة

k آافة الشهور جافة: جافة 

شهور،
> درجة حرارة 

  درجات مئوية10
 المعتدل

 أو معتدلة باردة رطبة
 متر تقريبا 800> االرتفاعات أنظمة معتدلة جبلية  TeM جافة

لكثيفة Ba غابة شمالية نفضية  تسود الغابات المتساقطة ا شمالية رطبة

 تسود غابات وأشجار متفرقة Bb غابة تندرا شمالية شمالية جافة
 شهور، عند 3 ≤

> درجة حرارة 
  درجات مئوية10

 الشمالي

BM  يبا متر تقر600> االرتفاعات شمالية رطبة أو جافة أنظمة شمالية جبلية 

< آافة الشهور 
  درجات مئوية10< آافة الشهور القطبي قطبية رطبة أو جافة  P قطبية  درجات مئوية10

 .(Köppen, 1931) المناخية Köppen-Trewarthaمنطقة ذات نطاق درجة حرارة متجانس نسبيا، وهو معادل لمجموعات : النطاق المناخي
 . ألغراض اإلبالغ عبر أحواض الكربون المختلفة3محددة في الفصل مناطق ذات مناخ متشابه و: المنطقة المناخية

منطقة ذات تشكيالت من الغطاء النباتي الطبيعي وهي منطقة متسعة، والغطاء النباتي متجانبس نسبيا ومتشابه، لكنه ليس بالضرورة متطابق في الخصائص : المنطقة اإليكولوجية
 .الخارجية

 .)درجة مئوية(متوسط درجة الحرارة  × 2≤ ) مم( الكلي فيه شهر يكون التهطال: الشهر الجاف
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 األراضي الحرجية: 4الفصل 

 2-4 الجدول
 األرضي والغطاء األحراج فئات

لتعريف  ا فئة الحرج أو الغطاء األرضي

 10 أمتار وظلة شجرية أآثر من 5 هكتار وتتكون من أشجار يزيد ارتفاعها عن 0.5األراضي التي تغطي أآثر من 
وهي ال تضم األراضي التي تخضع . األصلفي شجار قادرة على الوصول إلى هذه العتبات في المائة، أو أ

  .لالستخدام الزراعي أو المدني بشكل أساسي

 الحرج

ويجب أن تكون  .يتحدد الحرج عن طريق آل من حضور األشجار وغياب االستخدامات األخرى السائدة لألراضي
وتتضمن هذه الفئة المساحات التي . في األصل أمتار 5وهو األشجار قادرة على وصول الحد األدنى لالرتفاع 

 أمتار 4 في المائية وارتفاع الشجرة وهو 10تخضع إلعادة التحريج والتي لم تصل بعد إلى حد الظلة الحرجية وهو 
المجردة من المخزون نتيجة التدخل البشري أو األسباب لكنه يتوقع لها أن تصل إلى ذلك، وآذلك المساحات 

  .يعية، والتي يتوقع أن تتجددالطب
المساحات من أشجار الخيزران والنخيل شريطة تلبية معايير االرتفاع والظلة الحرجية، والطرق داخل : يشمل

األحراج، ومناطق اندالع الحرائق، والمساحات الصغيرة المفتوحة األخرى، واألحراج في المنتزهات الوطنية، 
مية األخرى مثل تلك المناطق التي تحظى بأهمية عملية أو تاريخية أو ثقافية أو والمحميات الطبيعية والمناطق المح

 0.5روحية، ومصدات الرياح واألحزمة الخضراء والردهات المؤلفة من األشجار والتي تبلغ مساحتها أآثر من 
قائية األخرى  متر والمغارس المستخدمة ألغراض ألغراض الحراجة أو األغراض الو20هكتار واتساعها أآثر من 

  .مثل مغارس الخشب المطاطي ومجموعات شجر الفلين
المجموعات الشجرية في أنظمة االنتاج الزراعي، على سبيل المثال في مزارع الفاآهة وأنظمة الحراجة : يستبعد

 .آما يستبعد المصطلح األشجار في المنتزهات المدنية والحدائق. الزراعية

مص  أمتار والظلة 5 هكتار، حيث يبلغ ارتفاع األشجار أآثر من 0.5والتي تغطي أآثر من " حرج"نفة األراضي ال أراض خشبية أخرى
، أو األشجار في األصل في المائة، أو يمكن لألشجار الوصول إلى هذه العتبات 10 إلى 5الحرجية تتراوح بين 

األراضي التي تستخدم بصورة وال يشمل .  بالمائية10المكونة من غطاء مؤلف من شجيرات وأجمة وأشجار فوق 
 .أساسية لألغراض الزراعية أو المدنية

 أراض أخرى .آافة األراضي غير المصنفة آأحراج أو أراض خشبية
األراضي الزراعية والمروج والمراعي، والمساحات المنشأة واألراضي القاحلة ونحو ذلك؛ والمساحات : يشمل

 .".ت غطاء شجريأراض أخرى ذا"المندرجة تحت الفئة الفرعية 

 في المائة 10 هكتار مع ظلة حرجية أآبر من 0.5األراضي المصنفة آأراض أخرى، والتي تغطي مساحة أآبر من 
 . أمتار في مرحلة النضج5من األشجار التي يمكنها الوصول إلى ارتفاع أآبر من 

 أراض أخرى ذات غطاء شجري

ساحات الزراعية والمنتزهات والحدائق وحول المباني مجموعات األشجار واألشجار المتفرقة في الم: يشمل
وآذلك المغارس الشجرية المنشأة أساسا لألغراض ) شريطة تلبية معايير المساحة واالرتفاع والظلة الحرجية(

 .األخرى بخالف الخشب مثل بساتين الفاآهة ومغارس النخيل

 FAO, 2006. Global Forest Resources Assessment 2005 – progress towards sustainable forest management. FAO Forestry Paper: المصدر
No. 147. Rome. 
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4لمجلد ا
 

 3-4 الجدول
 األرض فوق الحرجية الحيوية بالكتلة الكربون جزء

 (CF)جزء الكربون، 
ع  النطاق الجزء من الشجرة

)]طن مادة جافة(طن آربون [  
 المراج

0.47 McGroddy et al., 2004 القيمة االفتراضية آاملة 

0.47) 0.44 - 0.49( 

Andreae and Merlet, 2001; 
Chambers et al., 2001; McGroddy 
et al., 2004; Lasco and Pulhin, 
2003 

 آاملة

 Feldpausch et al., 2004 0.49 الخشب

 10< آثافة الخشب في الشجرة 
 Hughes et al., 2000 0.46 سم

 10≥ آثافة الخشب في الشجرة 
 االستوائي وشبه االستوائي Hughes et al., 2000 0.49 سم

 Feldpausch et al., 2004 0.47 األوراق

 10< آثافة األوراق في الشجرة 
 Hughes et al., 2000 0.43 سم

 10≥ آثافة األوراق في الشجرة 
 Hughes et al., 2000 0.46 سم

0.47) 0.47 - 0.49( 

Andreae and Merlet, 2001; Gayoso 
et al., 2002;  
Matthews, 1993; McGroddy et al., 
2004 

 آاملة

 المعتدل والشمالي Lamlom and Savidge, 2003 )0.50 - 0.46 (0.48 عريضة األوراق

0.51) 0.47 - 0.55( Lamlom and Savidge, 2003 الصنوبريات 
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 األراضي الحرجية: 4الفصل 
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 4-4 الجدول
 (R)  األرض قفو إلى األرض تحت الحيوية الكتلة نسبة

 الكتلة الحيوية فوق األرض المنطقة اإليكولوجية النطاق

R 
طن مادة جافة من [

طن مادة (الجذور 
جافة من النمو 

)]الخضري  

 المراجع

 Fittkau and Klinge, 1973 0.37  غابة استوائية مطيرة

 طن125< الكتلة الحيوية فوق األرض 
ي الهكتارف  0.20) 0.09 - 0.25( Mokany et al., 2006 

 طن125> الكتلة الحيوية فوق األرض  غابة استوائية رطبة نفضية
 Mokany et al., 2006 )0.33 - 0.22 (0.24 في الهكتار

 طن 20< الكتلة الحيوية فوق األرض 
 Mokany et al., 2006 )0.68 - 0.28 (0.56 في الهكتار

 طن 20> ة فوق األرض الكتلة الحيوي غابة استوائية جافة
 Mokany et al., 2006 )0.28 - 0.27 (0.28 في الهكتار

 Poupon, 1980 0.40  أرض شجيرات استوائية

 االستوائي

 Singh et al., 1994 )0.28 - 0.27 (0.27  أنظمة استوائية جبلية

 طن125< الكتلة الحيوية فوق األرض 
 Mokany et al., 2006 )0.25 - 0.09 (0.20 في الهكتار

 طن125> الكتلة الحيوية فوق األرض  غابة شبه استوائية رطبة
 Mokany et al., 2006 )0.33 - 0.22 (0.24 في الهكتار

 طن 20< الكتلة الحيوية فوق األرض 
 Mokany et al., 2006 )0.68 - 0.28 (0.56 في الهكتار

 طن 20> األرض الكتلة الحيوية فوق  غابة شبه استوائية جافة
 Mokany et al., 2006 )0.28 - 0.27 (0.28 في الهكتار

 Mokany et al., 2006 )0.71 - 0.26 (0.32  سهوب شبه استوائية

 شبه االستوائي

  ال يوجد تقدير متاح  أنظمة شبه استوائية جبلية
ية فوق األرض للصنوبرياتالكتلة الحيو
 Mokany et al., 2006 )1.06 - 0.21 (0.40  طن في الهكتار50< 

الكتلة الحيوية فوق األرض للصنوبريات
 Mokany et al., 2006 )0.50 - 0.24 (0.29 طن في الهكتار150 و 50تتراوح بين 

الكتلة الحيوية فوق األرض للصنوبريات
 Mokany et al., 2006 )0.49 - 0.12 (0.20  طن في الهكتار150> 

الكتلة الحيوية فوق األرض ألنواع 
 Mokany et al., 2006 )1.16 - 0.20 (0.30  طن في الهكتار70> الكويرآس 

الكتلة الحيوية فوق األرض ألنواع 
 Mokany et al., 2006 )0.81 - 0.29 (0.44  طن في الهكتار50< اليوآالبتس 

وية فوق األرض ألنواع الكتلة الحي
 طن 150 و50اليوآالبتس تتراوح بين 
 في الهكتار

0.28) 0.15 - 0.81( Mokany et al., 2006 

الكتلة الحيوية فوق األرض ألنواع 
 Mokany et al., 2006 )0.33 - 0.10 (0.20  طن في الهكتار150> اليوآالبتس 

الكتلة الحيوية فوق األرض لعريضات 
 Mokany et al., 2006 )0.93 - 0.12 (0.46 طن في الهكتار75< خرى األوراق األ

الكتلة الحيوية فوق األرض لعريضات 
150 و75األوراق األخرى تتراوح بين 
 طن في الهكتار

0.23) 0.13 - 0.37( Mokany et al., 2006 

 المعتدل
 ،غابة أوقيانوسية معتدلة

 ، غابة قارية معتدلة
 أنظمة معتدلة جبلية

الكتلة الحيوية فوق األرض لعريضات 
 Mokany et al., 2006 )0.44 - 0.17 (0.24 طن في الهكتار150> األوراق األخرى

 طن 75< الكتلة الحيوية فوق األرض 
 Li et al., 2003; Mokany et al., 2006 )0.96 - 0.23 (0.39 في الهكتار

درا        الشمالي ة تن غابة شمالية نفضية، غاب
 طن 75> الكتلة الحيوية فوق األرض  أنظمة شمالية جبلية، شمالية

 Li et al., 2003; Mokany et al., 2006 )0.37 - 0.15 (0.24 في الهكتار



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 
 

 5-4 الجدول
 )الخشب حجم من مكعب متر( الحيوية الكتلة بأطنان ،(BCEF) الحيوية الكتلة وتوسيع تحويل معامالت

  ولتحويل حجم إزالة الخشب وخشب الوقود إلى آتلة حيوية فوق األرض(BCEFI)الصافية ، لتحويل الزيادة السنوية (BCEFS) لتوسيع حجم المخزون النامي القابل لالتجار إلى آتلة حيوية BCEFُيستخدم 

 

لنامي  BCEFلمناخية  )متر مكعب(مستوى المخزون ا المنطقة ا نوع الحرج

  >20 21-50 51-100 <100 

BCEFS 

BCEFI 

BCEFR 

1.2) 0.85-1.3( 

0.47 

1.33 

0.68) 0.5-0.72( 

0.46 

0.75 

0.57) 0.52-0.65( 

0.46 

0.63 

0.5) 0.45-0.58( 

0.463 

0.55 

 صنوبريات

BCEFS 

BCEFI 

BCEFR 

1.22 )0.9-1.5( 

0.9 

1.35 

0.78 )0.7-0.8( 

0.75 

0.87 

0.77 )0.7-0.85( 

0.77 

0.85 

0.77 )0.7-0.85( 

0.77 

0.85 

 الرآس

 بتوال وراتنيجيات

BCEFS 

BCEFI 

BCEFR 

1.16 )0.8-1.5( 

0.55 

1.29 

0.66 )0.55-0.75( 

0.47 

0.73 

0.58 )0.5-0.65( 

0.47 

0.64 

0.53 )0.45-0.605( 

0.464 

0.59 

 الشمالية

BCEFS 

BCEFI 

BCEFR 

0.9 )0.7-1.2( 

0.65 

1.0 

0.7 )0.6-0.75( 

0.54 

0.77 

0.62 )0.53-0.7( 

0.52 

0.69 

0.55 )0.5-0.65( 

0.505 

0.61 

 أخشاب قاسية
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 5-4 الجدول
 )الخشب حجم من مكعب متر( الحيوية الكتلة بأطنان ،(BCEF) الحيوية الكتلة وتوسيع تحويل معامالت

  ولتحويل حجم إزالة الخشب وخشب الوقود إلى آتلة حيوية فوق األرض(BCEFI)، لتحويل الزيادة السنوية الصافية (BCEFS) لتوسيع حجم المخزون النامي القابل لالتجار إلى آتلة حيوية BCEFُيستخدم 

 

نامي  BCEFلمناخية رجنوع الح  )متر مكعب(مستوى المخزون ال المنطقة ا 
  >20  21-40  41-100  100 -200  <200  

 قاسية

BCEFS 

BCEFI 

BCEFR 

3.0) 0.8-4.5( 

1.5 

3.33 

1.7 )0.8-2.6( 

1.3 

1.89 

1.4 )0.7-1.9( 

0.9 

1.55 

1.05 )0.6-1.4( 

0.6 

1.17 

0.8) 0.55-1.1( 

0.48 

0.89 

 أخشاب

 صنوبريات

BCEFS 

BCEFI 

BCEFR 

1.8) 0.6 -2.4( 

1.5 

2.0 

1.0 )0.65 -1.5( 

0.75 

1.11 

0.75 )0.6-1.0( 

0.6 

0.83 

0.7 )0.4-1.0( 

0.67 

0.77 

0.7 )0.4-1.0( 

0.69 

0.77 

 المعتدلة

 صنوبريات أخرى

BCEFS 

BCEFI 

BCEFR 

3.0) 0.7-4.0( 

1.0 

3.33 

1.4 )0.5-2.5( 

0.83 

1.55 

1.0 )0.5-1.4( 

0.57 

1.11 

0.75 )0.4-1.2( 

0.53 

0.83 

0.7) 0.35-0.9( 

0.60 

0.77 

  >20 21-40 41-80 <80 

 أخشاب قاسية

BCEFS 

BCEFI 

BCEFR 

5.0) 2.0-8.0( 

1.5 

5.55 

1.9 )1.0-2.6( 

0.5 

2.11 

0.8) 0.6-1.4( 

0.55 

0.89 

0.66 )0.4-0.9( 

0.66 

متوسيطة، استوائية جافة،  0.73
 شبه استوائية

BCEFS 

BCEFI 

BCEFR 

6.0 )3.0-8.0( 

1.5 

6.67 

1.2 )0.5-2.0( 

0.4 

1.33 

0.6 )0.4-0.9( 

0.45 

0.67 

0.55 )0.4-0.7( 

0.54 

0.61 

 صنوبريات

 

 51-4                              بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 
 

 اس الحراري بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتب2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة               4-52

 
 5-4 الجدول

 )الخشب حجم من مكعب متر( الحيوية الكتلة بأطنان ،(BCEF) الحيوية الكتلة وتوسيع تحويل معامالت

  ولتحويل حجم إزالة الخشب وخشب الوقود إلى آتلة حيوية فوق األرض(BCEFI)، لتحويل الزيادة السنوية الصافية (BCEFS) لتوسيع حجم المخزون النامي القابل لالتجار إلى آتلة حيوية BCEFُيستخدم 

 )متر مكعب(مستوى المخزون النامي  BCEF نوع الحرج المنطقة المناخية
  >10 11-20 21-40 41-60 61-80 80-120 120-200 <200 

 صنوبريات

BCEFS 

BCEFI 

BCEFR 

4.0) 3.0-6.0( 

2.5 

4.44 

1.75) 1.4-2.4( 

0.95 

1.94 

1.25) 1.0-1.5( 

0.65 

1.39 

1.0) 0.8-1.2( 

0.55 

1.11 

0.8) 0.7-1.2( 

0.53 

0.89 

0.76) 0.6-1.0( 

0.58 

0.84 

0.7) 0.6-0.9( 

0.66 

0.77 

0.7) 0.6-0.9( 

0.70 

 استوائية رطبة 0.77

 أحراج طبيعية

BCEFS 

BCEFI 

BCEFR 

9.0 )4.0-12.0( 

4.5 

10.0 

4.0) 2.5-4.5( 

1.6 

4.44 

2.8 )1.4-3.4( 

1.1 

3.11 

2.05) 1.2-2.5( 

0.93 

2.28 

1.7 )1.2-2.2( 

0.9 

1.89 

1.5 )1.0-1.8( 

0.87 

1.67 

1.3)0.9-1.6( 

0.86 

1.44 

0.95 )0.7-1.1( 

0.85 

1.05 

من الفروع واألجزاء العليا من الساق واألشجار المستبعدة، وُتطبق القيم العليا إذا آانت الفروع والقمم ليست جزءا من المخزون النامي، أو ان الحد األدنى للقطر العلوي في تعريف المخزون النامي  إذا آان تعريف المخزون النامي يتضBCEFSُتطبق القيم الدنيا من نطاقات المعامل : مالحظة
 forestry/org.fao.www://http/: ويمكن الحصول على الرسوم المستمرة والنماذج الوظيفية والتحديثات بالدراسات الجديدة على موقع األحراج وتغير المناخ على. خشب األساسية آبيرة بصورة نسبيةآبيرا أو آان الحجم الذي يتم حصره يقارب الحد األدنى للفئة أو آانت آثافات ال

:  من الموقع2005 لعام FRAويمكن اشتقاقه من قاعدة بيانات . ، يلزم توافر تقدير لمتوسط المخزون النامي الحاليIBCEFلتطبيق المعامل . ومن الممارسة السليمة أن يتم تبرير العوامل التي تم اختيارها. راج غير المتجانسة آمتوسط مرجح ما أمكن بالنسبة لألحBCEFيجب اشتقاق متوسط 
/forestry/org.fao.www://http 

 

 0.9 على BCEFS بقسمة BCEFRُتشتق قيم 
 

 .Boreal forests: Alexeyev V.A. and R.A. Birdseye, 1998; Fang J. and Z.M. Wang, 2001; temperate forests: Fang  J. et al., 2001; Fukuda M. et al., 2003;  Schroeder P. et al., 1997; Snowdon P. et.al., 2000; Smith J. et :المصادر
al., 2002; Brown S., 1999; Schoene D. and A. Schulte, 1999; Smith J. et al., 2004; Mediterranean forests: Vayreda et al., 2002; Gracia et al., 2002; tropical forests: Brown S. et al., 1989; Brown S. and A. Lugo, 1992; 

Brown S., 2002;  Fang J.Y., 2001. 
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 6-4 الجدول
 المدارة األحراج في المصرفة العضوية التربة ألنواع االنبعاث معامالت

 )بأطنان الكربون لكل هكتار في العام(معامالت االنبعاث 

 القيم النطاقات

 المناخ

 االستوائي  1.36 3.82 – 0.82

 تدلالمع 0.68 1.91 – 0.41

 الشمالي 0.16 1.09 – 0.08

 GPG-LULUCF, Table 3.2.3: المصدر

 
 

 7-4 الجدول
 األحراج في األرض فوق الحيوية الكتلة

 المراجع
 الكتلة الحيوية فوق األرض

 )طن مادة جافة في الهكتار(
 النطاق المنطقة اإليكولوجية القارة

IPCC, 2003 310) 130-510( أفريقيا 
Baker et al., 2004a;  
Hughes et al., 1999 300) 120-400( أمريكا الشمالية والجنوبية 

IPCC, 2003 280) 120-680(  أسيا)القارية( 
IPCC, 2003 350) 280-520(  أسيا)الجزرية( 

 طيرةغابة استوائية م

IPCC, 2003 260) 160-430( أفريقيا 
IPCC, 2003 220) 210-280( أمريكا الشمالية والجنوبية 
IPCC, 2003 180) 10-560(  أسيا)القارية( 
IPCC, 2003 290  الجزرية(أسيا( 

 غابة استوائية رطبة نفضية

IPCC, 2003 120) 120-130( أفريقيا 
IPCC, 2003 210) 200-410( أمريكا الشمالية والجنوبية 
IPCC, 2003 130) 100-160( ا أسي)القارية( 
IPCC, 2003 160  الجزرية(أسيا( 

 غابة استوائية جافة

IPCC, 2003 70) 20-200( أفريقيا 
IPCC, 2003 80) 40-90( أمريكا الشمالية والجنوبية 
IPCC, 2003 60  القارية(أسيا( 
IPCC, 2003 70  الجزرية(أسيا( 

 أرض شجيرات استوائية

IPCC, 2003 40-190 أفريقيا 
IPCC, 2003 60-230 أمريكا الشمالية والجنوبية 
IPCC, 2003 50-220  القارية(أسيا( 
IPCC, 2003 50-360  الجزرية(أسيا) 

  جبليةأنظمة استوائية

 االستوائي

IPCC, 2003 220) 210-280( أمريكا الشمالية والجنوبية 
IPCC, 2003 180) 10-560(  أسيا)القارية( 
IPCC, 2003 290  الجزرية(أسيا( 

 غابة شبه استوائية رطبة

Sebei et al., 2001 140 أفريقيا 
IPCC, 2003 210) 200-410( أمريكا الشمالية والجنوبية 
IPCC, 2003 130) 100-160(  أسيا)القارية( 
IPCC, 2003 160  الجزرية(أسيا( 

 غابة شبه استوائية جافة

IPCC, 2003 70) 20-200( أفريقيا 
IPCC, 2003 80) 40-90( أمريكا الشمالية والجنوبية 
IPCC, 2003 60  القارية(أسيا( 
IPCC, 2003 70  الجزرية(أسيا( 

 ب شبه استوائيةسهو

Montès et al., 2002 50 أفريقيا 
IPCC, 2003 60-230 أمريكا الشمالية والجنوبية 
IPCC, 2003 50-220 القارية(سيا أ( 
IPCC, 2003 50-360  الجزرية(أسيا( 

 أنظمة شبه استوائية جبلية

 شبه االستوائي
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 )تابع( 7-4 الجدول
 األحراج في األرض فوق الحيوية الكتلة

 المراجع
 الكتلة الحيوية فوق األرض

 )طن مادة جافة في الهكتار(
 النطاق المنطقة اإليكولوجية القارة

 أوروبا 120 -
Hessl et al., 2004; 
Smithwick et al., 2002 660) 80-1200( أمريكا الشمالية 

Hall et al., 2001 360) 210-430( نيوزيلندا 
Gayoso and Schlegel, 2003; 
Battles et al., 2002 180) 90-310( أمريكا الجنوبية 

  أوقيانوسية معتدلةةغاب

IPCC, 2003 20  عامًا20≤ (أسيا، أوروبا ( 
IPCC, 2003 120) 20-320(  أسيا، أوروبا) <عامًا20 ( 
IPCC, 2003 60) 10-130( أمريكا الشمالية والجنوبية ) ≥عامًا20 ( 
IPCC, 2003 130) 50-200( أمريكا الشمالية والجنوبية ) <عامًا20 ( 

 غابة قارية معتدلة

IPCC, 2003 100) 20-180(  أسيا، أوروبا) ≥عامًا20 ( 
IPCC, 2003 130) 20-600(  أسيا، أوروبا) <عامًا20 ( 
IPCC, 2003 50) 20-110( أمريكا الشمالية والجنوبية ) ≥عامًا20 ( 
IPCC, 2003 130) 40-280( أمريكا الشمالية والجنوبية ) <عامًا20 ( 

 أنظمة معتدلة جبلية

 المعتدل

Gower et al., 2001 10-90  ،غابة شمالية نفضية أمريكا الشماليةأسيا، أوروبا 

IPCC, 2003 3-4  20≤ (أسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية 
 )عامًا

IPCC, 2003 15-20 20> (، أمريكا الشمالية أسيا، أوروبا 
 )عامًا

 غابة تندرا شمالية

IPCC, 2003 12-15  20≤ (أسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية 
 (عامًا

IPCC, 2003 40-50 20> (، أمريكا الشمالية أسيا، أوروبا 
 )عامًا

 أنظمة شمالية جبلية

 اليالشم

 
 
 

 8-4 الجدول
 الحرجية المغارس في األرض فوق الحيوية الكتلة

 المراجع

الكتلة الحيوية فوق 
 األرض

طن مادة جافة في (
)الهكتار  

 النطاق المنطقة اإليكولوجية القارة

IPCC, 2003 300  عامًا في أفريقيا 20> عريضة األوراق  
IPCC, 2003 100  عامًا في أفريقيا20≤ عريضة األوراق  
IPCC, 2003 200  عامًا في أفريقيا20> أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 60  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 200 أنواع األوآالبتوس في األمريكيتين 
IPCC, 2003 300 نوبريات في األمريكيتينأنواع الص 
Kraenzel et al., 2003 240 الساج الكبير في األمريكيتين 
IPCC, 2003 150 عريضة األوراق األخرى في األمريكيتين 
IPCC, 2003 220 عريضة األوراق في أسيا 
IPCC, 2003 130 أنواع أخرى في أسيا 

رةغابة استوائية مطي  

IPCC, 2003 150  أفريقيا  عامًا في20> عريضة األوراق  
IPCC, 2003 80  عامًا في أفريقيا20≤ عريضة األوراق  
IPCC, 2003 120  عامًا في أفريقيا20> أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 40  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع الصنوبريات  
Stape et al., 2004 90 نأنواع األوآالبتوس في األمريكيتي 
IPCC, 2003 270 أنواع الصنوبريات في األمريكيتين 
IPCC, 2003 120 الساج الكبير في األمريكيتين 
IPCC, 2003 100 عريضة األوراق األخرى في األمريكيتين 
IPCC, 2003 180 عريضة األوراق في أسيا 
IPCC, 2003 100 أنواع أخرى في أسيا 

 غابة استوائية رطبة نفضية

 االستوائي
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 )تابع( 8-4 الجدول
 الحرجية المغارس في األرض فوق الحيوية ةالكتل

 المراجع

الكتلة الحيوية فوق 
 األرض

طن مادة جافة في (
 )الهكتار

 النطاق المنطقة اإليكولوجية القارة

IPCC, 2003 70  عامًا في أفريقيا20> عريضة األوراق   
IPCC, 2003 30  عامًا في أفريقيا20≤ عريضة األوراق  
IPCC, 2003 60  عامًا في أفريقيا20> أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 20  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع الصنوبريات  
Stape et al., 2004 90 أنواع األوآالبتوس في األمريكيتين 
IPCC, 2003 110 أنواع الصنوبريات في األمريكيتين 
IPCC, 2003 90 مريكيتينالساج الكبير في األ 
IPCC, 2003 60 عريضة األوراق األخرى في األمريكيتين 
IPCC, 2003 90 عريضة األوراق في أسيا 
IPCC, 2003 60 أنواع أخرى في أسيا 

 غابة استوائية جافة

IPCC, 2003 20  عريضة األوراق في أفريقيا 
IPCC, 2003 20  عامًا في أفريقيا20> أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 15  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 60 أنواع األوآالبتوس في األمريكيتين 
IPCC, 2003 60 أنواع الصنوبريات في األمريكيتين 
IPCC, 2003 50 الساج الكبير في األمريكيتين 
IPCC, 2003 30 عريضة األوراق األخرى في األمريكيتين 
IPCC, 2003 40 عريضة األوراق في أسيا 
IPCC, 2003 30 أنواع أخرى في أسيا 

 أرض شجيرات استوائية

IPCC, 2003 60-150  عامًا في أفريقيا20> عريضة األوراق   
IPCC, 2003 40-100  عامًا في أفريقيا20≤ عريضة األوراق  
IPCC, 2003 30-100  ي أفريقيا عامًا ف20> أنواع الصنوبريات 
IPCC, 2003 10-40  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 30-120 أنواع األوآالبتوس في األمريكيتين 
IPCC, 2003 60-170 أنواع الصنوبريات في األمريكيتين 
IPCC, 2003 30-130 الساج الكبير في األمريكيتين 
IPCC, 2003 30-80 اق األخرى في األمريكيتينعريضة األور 
IPCC, 2003 40-150 عريضة األوراق في أسيا 
IPCC, 2003 25-80 أنواع أخرى في أسيا 

 أنظمة استوائية جبلية

 

IPCC, 2003 140 أنواع األوآالبتوس في األمريكيتين 
IPCC, 2003 270 أنواع الصنوبريات في األمريكيتين 
IPCC, 2003 120 الساج الكبير في األمريكيتين 
IPCC, 2003 100 عريضة األوراق األخرى في األمريكيتين 
IPCC, 2003 180 عريضة األوراق في أسيا 
IPCC, 2003 100 أنواع أخرى في أسيا 

 غابة شبه استوائية رطبة

IPCC, 2003 70  عامًا في أفريقيا20> عريضة األوراق   
IPCC, 2003 30  عامًا في أفريقيا20≤ عريضة األوراق  
IPCC, 2003 60  عامًا في أفريقيا20> أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 20  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 110 أنواع األوآالبتوس في األمريكيتين 
IPCC, 2003 110 أنواع الصنوبريات في األمريكيتين 
IPCC, 2003 90 الساج الكبير في األمريكيتين 
IPCC, 2003 60 عريضة األوراق األخرى في األمريكيتين 
IPCC, 2003 90 عريضة األوراق في أسيا 
IPCC, 2003 60 أنواع أخرى في أسيا 

 غابة شبه استوائية جافة

 شبه االستوائي
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 )تابع( 8-4 الجدول

 الحرجية المغارس في األرض فوق الحيوية الكتلة

 المراجع

ية فوق الكتلة الحيو
 األرض

طن مادة جافة في (
 )الهكتار

 النطاق المنطقة اإليكولوجية القارة

IPCC, 2003 20 عريضة األوراق في أفريقيا  
IPCC, 2003 20  عامًا في أفريقيا20> أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 15  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 60 أنواع األوآالبتوس في األمريكيتين 
IPCC, 2003 60 أنواع الصنوبريات في األمريكيتين 
IPCC, 2003 50 الساج الكبير في األمريكيتين 
IPCC, 2003 30 عريضة األوراق األخرى في األمريكيتين 
IPCC, 2003 80  في أسيا عامًا 20> عريضة األوراق 
IPCC, 2003 10 أسيا عامًا في 20≤  األوراق عريضة 
IPCC, 2003 20  عامًا في أسيا20> الصنوبريات  
IPCC, 2003 100-120  عامًا في أسيا20≤ الصنوبريات  

 سهوب شبه استوائية

IPCC, 2003 60-150  عامًا في أفريقيا20> عريضة األوراق   
IPCC, 2003 40-100  ي أفريقيا عامًا ف20≤ عريضة األوراق 
IPCC, 2003 30-100  عامًا في أفريقيا20> أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 10-40  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 30-120 أنواع األوآالبتوس في األمريكيتين 
IPCC, 2003 60-170 أنواع الصنوبريات في األمريكيتين 
IPCC, 2003 30-130 الساج الكبير في األمريكيتين 
IPCC, 2003 30-80 عريضة األوراق األخرى في األمريكيتين 
IPCC, 2003 40-150 عريضة األوراق في أسيا 
IPCC, 2003 25-80 أنواع أخرى في أسيا 

 أنظمة شبه استوائية جبلية

 

IPCC, 2003 200 ،أسيا، أوروبا 
  عامًا20> عريضة األوراق 

IPCC, 2003 30 ،أسيا، أوروبا 
  عاما20≤ عريضة األوراق 

IPCC, 2003 150-250 ،أسيا، أوروبا 
  عامًا20> الصنوبريات 

IPCC, 2003 40 ،أسيا، أوروبا 
  عامًا20≤ الصنوبريات 

IPCC, 2003 50-300 أمريكا الشمالية 
Hinds and Reid, 1957; Hall 
and Hollinger, 1997; Hall, 
2001 

 نيوزيلندا 150-350

IPCC, 2003 90-120 أمريكا الجنوبية 

  أوقيانوسية معتدلةةغاب

IPCC, 2003 200 ،أسيا، أوروبا 
  عامًا20> عريضة األوراق 

IPCC, 2003 15 ،أسيا، أوروبا 
  عاما20≤ عريضة األوراق 

IPCC, 2003 150-200 ،أسيا، أوروبا 
 امًا ع20> الصنوبريات 

IPCC, 2003 25-30 ،أسيا، أوروبا 
  عامًا20≤ الصنوبريات 

IPCC, 2003 50-300 أمريكا الشمالية 
IPCC, 2003 90-120 أمريكا الجنوبية 

 وأنظمة غابة قارية معتدلة
 جبلية

 المعتدل

IPCC, 2003 40  عامًا20> أسيا، أوروبا  
IPCC, 2003 5  عامًا20≤ أسيا، أوروبا  
IPCC, 2003 40-50 أمريكا الشمالية 

غابة شمالية نفضية وأنظمة 
 جبلية

IPCC, 2003 25  عامًا20> أسيا، أوروبا  
IPCC, 2003 5  عامًا20≤ أسيا، أوروبا  
IPCC, 2003 25 أمريكا الشمالية 

 غابة تندرا شمالية

 الشمالي
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 9-4 الجدول
 الطبيعية األحراج في األرض فوق الحيوية الكتلة في الصافي النمو

 المراجع

كتلة الحيوية فوق نمو ال
 األرض

طن مادة جافة (
)للهكتار في العام  

 النطاق المنطقة اإليكولوجية القارة

IPCC, 2003 10  عامًا20≤ ( أفريقيا ( 
IPCC, 2003 3.1) 2.3-3.8(  أفريقيا) <عامًا20 ( 
Clark et al., 2003 ;  
Hughes et al., 1999 0.9-18 مريكا الشماليةأ 

Feldpausch et al., 2004 11  عامًا20≤ ( أمريكا الجنوبية ( 
Malhi et al., 2004 3.1) 1.5-5.5(  أمريكا الجنوبية ) <عامًا20 ( 
IPCC, 2003 7.0) 3.0-11.0(  أسيا ) عامًا20≤ القارية ( 
IPCC, 2003 2.2) 1.3-3.0(  أسيا ) عامًا20> القارية ( 
IPCC, 2003 13  عامًا20≤ الجزرية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 3.4  عامًا20> الجزرية ( أسيا ( 

 غابة استوائية مطيرة

Harmand et al., 2004 5  عامًا20≤ ( أفريقيا ( 
IPCC, 2003 1.3  عامًا20> (أفريقيا ( 
IPCC, 2003 7.0 عامًا20≤ (  أمريكا الشمالية والجنوبية ( 
IPCC, 2003 2.0 عامًا20> ( أمريكا الشمالية والجنوبية ( 
IPCC, 2003 9.0  عامًا20≤ القارية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 2.0  عامًا20> القارية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 11  عامًا20≤ الجزرية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 3.0  عامًا20> الجزرية ( أسيا ( 

 غابة استوائية رطبة نفضية

IPCC, 2003 2.4) 2.3-2.5(  أفريقيا ) ≥عامًا20 ( 
IPCC, 2003 1.8) 0.6-3.0(  أفريقيا) <عامًا20 ( 
IPCC, 2003 4.0 عامًا20≤ (  أمريكا الشمالية والجنوبية ( 
IPCC, 2003 1.0 عامًا20> ( أمريكا الشمالية والجنوبية ( 
IPCC, 2003 6.0  عامًا20≤ القارية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 1.5  عامًا20> القارية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 7.0  عامًا20≤ الجزرية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 2.0  عامًا20> الجزرية ( أسيا ( 

 غابة استوائية جافة

Nygård et al., 2004 0.2-0.7  عامًا20≤ ( أفريقيا ( 
IPCC, 2003 0.9) 0.2-1.6(  أفريقيا) <عامًا20 ( 
IPCC, 2003 4.0 عامًا20≤ (  أمريكا الشمالية والجنوبية ( 
IPCC, 2003 1.0  عامًا20> ( أمريكا الشمالية والجنوبية ( 
IPCC, 2003 5.0  عامًا20≤ القارية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 1.3) 1.0-2.2(  أسيا ) عامًا20> القارية ( 
IPCC, 2003 2.0  ًا عام20≤ الجزرية ( أسيا( 
IPCC, 2003 1.0  عامًا20> الجزرية ( أسيا ( 

 أرض شجيرات استوائية

IPCC, 2003 2.0-5.0  عامًا20≤ ( أفريقيا ( 
IPCC, 2003 1.0-1.5  عامًا20> (أفريقيا ( 
IPCC, 2003 1.8-5.0  عامًا20≤ ( أمريكا الشمالية والجنوبية ( 
IPCC, 2003 0.4-1.4  عامًا20> ( والجنوبية أمريكا الشمالية ( 
IPCC, 2003 1.0-5.0  عامًا20≤ القارية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 0.5-1.0  عامًا20> القارية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 3.0-12  عامًا20≤ الجزرية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 1.0-3.0  عامًا20> الجزرية ( أسيا ( 

 أنظمة استوائية جبلية

 االستوائي

IPCC, 2003 7.0 عامًا20≤ ( جنوبية أمريكا الشمالية وال ( 
IPCC, 2003 2.0  عامًا20> ( أمريكا الشمالية والجنوبية ( 
IPCC, 2003 9.0  عامًا20≤ القارية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 2.0  عامًا20> القارية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 11  عامًا20≤ الجزرية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 3.0  عامًا20> الجزرية ( أسيا ( 

 غابة شبه استوائية رطبة

IPCC, 2003 2.4) 2.3-2.5(  أفريقيا ) ≥عامًا20 ( 
IPCC, 2003 1.8) 0.6-3.0(  أفريقيا) <عامًا20 ( 
IPCC, 2003 4.0  عامًا20≤ ( أمريكا الشمالية والجنوبية ( 

 غابة شبه استوائية جافة

 شبه االستوائي
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 )تابع( 9-4 الجدول
 الطبيعية األحراج في األرض فوق الحيوية كتلةال في الصافي النمو

 المرجع

نمو الكتلة الحيوية فوق 
 األرض

طن مادة جافة للهكتار (
 )في العام

 النطاق المنطقة اإليكولوجية القارة

IPCC, 2003 1.0  عامًا20> ( أمريكا الشمالية والجنوبية ( 
IPCC, 2003 6.0  عامًا20≤ القارية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 1.5  عامًا20> القارية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 7.0  عامًا20≤ الجزرية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 2.0  عامًا20> الجزرية ( أسيا ( 

 

IPCC, 2003 1.2) 0.8-1.5(  أفريقيا ) ≥عامًا20 ( 
IPCC, 2003 0.9) 0.2-1.6(  أفريقيا) <عامًا20 ( 
IPCC, 2003 4.0  عامًا20≤ ( أمريكا الشمالية والجنوبية ( 
IPCC, 2003 1.0  عامًا20> ( أمريكا الشمالية والجنوبية ( 
IPCC, 2003 5.0  عامًا20≤ القارية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 1.3) 1.0-2.2(  أسيا ) عامًا20> القارية ( 
IPCC, 2003 2.0  عامًا20≤ الجزرية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 1.0  عامًا20> الجزرية ( أسيا ( 

 سهوب شبه استوائية

IPCC, 2003 2.0-5.0  عامًا20≤ ( أفريقيا ( 
IPCC, 2003 1.0-1.5  عامًا20> (أفريقيا ( 
IPCC, 2003 1.8-5.0  عامًا20≤ ( أمريكا الشمالية والجنوبية ( 
IPCC, 2003 0.4-1.4 عامًا20>  ( أمريكا الشمالية والجنوبية ( 
IPCC, 2003 1.0-5.0  عامًا20≤ القارية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 0.5-1.0  عامًا20> القارية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 3.0-12  عامًا20≤ الجزرية ( أسيا ( 
IPCC, 2003 1.0-3.0  عامًا20> الجزرية ( أسيا ( 

 أنظمة شبه استوائية جبلية

 

 أوروبا 2.3 
Hessl et al., 2004 15) 1.2-105( أمريكا الشمالية 
Coomes et al., 2002 3.5) 3.2-3.8( نيوزيلندا 
Echevarria and Lara, 2004 2.4-8.9 أمريكا الجنوبية 

 غابة أوقيانوسية معتدلة

IPCC, 2003 4.0) 0.5-8.0( ،أمريكا الشمالية أسيا، أوروبا  ) ≥عامًا20 ( 
IPCC, 2003 4.0) 0.5-7.5( ،أمريكا الشمالية أسيا، أوروبا  ) <غابة قارية معتدلة ) عامًا20 

IPCC, 2003 3.0) 0.5-6.0( أنظمة معتدلة جبلية أسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية 

 معتدل

Gower et al., 2001 0.1-2.1 ،غابة شمالية نفضية أمريكا الشمالية أسيا، أوروبا 
IPCC, 2003 0.4) 0.2-0.5( غابة تندرا شمالية كا الشمالية، أمريأسيا، أوروبا 
IPCC, 2003 1.0-1.1 ،عامًا20≤ (  أمريكا الشمالية أسيا، أوروبا ( 
IPCC, 2003 1.1-1.5 ،أنظمة شمالية جبلية ) عامًا20> (  أمريكا الشمالية أسيا، أوروبا 

 شمالي
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 10-4 الجدول
 االستوائية وشبه االستوائية الحرجية المغارس في األرض فوق الحيوية الكتلة في الصافي النمو

 المراجع

نمو الكتلة الحيوية فوق 
 األرض

طن مادة جافة للهكتار في (
 )العام

 النطاق المنطقة اإليكولوجية القارة

IPCC, 2003 20  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 6) 5-8(  في أفريقيا عامًا 20≤ أنواع أخرى 
IPCC, 2003 20) 6-40( أنواع األوآالبتوس في األمريكيتين 
IPCC, 2003 20 أنواع الصنوبريات في األمريكيتين 
IPCC, 2003 15 الساج الكبير في األمريكيتين 
IPCC, 2003 20) 5-35( عريضة األوراق األخرى في األمريكيتين 
IPCC, 2003 5) 4-8( لبتوس في أسياأنواع األوآا 
IPCC, 2003 5) 2-8( أنواع أخرى في أسيا 

 غابة استوائية مطيرة

IPCC, 2003 25  عامًا في أفريقيا20> أنواع األوآالبتوس  
IPCC, 2003 20  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع األوآالبتوس  
IPCC, 2003 15  عامًا في أفريقيا20> أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 10  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 9) 3-15(  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع أخرى  
Stape et al., 2004 16 أنواع األوآالبتوس في األمريكيتين 
IPCC, 2003 7) 4-10( أنواع الصنوبريات في األمريكيتين 
IPCC, 2003 8) 4-12( األمريكيتينالساج الكبير في  
Lugo et al., 1990 6-20 عريضة األوراق األخرى في األمريكيتين 
IPCC, 2003 8 أسيا 

 غابة استوائية رطبة نفضية

IPCC, 2003 13  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع األوآالبتوس  
IPCC, 2003 10  عامًا في أفريقيا20> أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 8 عامًا في أفريقيا20≤ يات أنواع الصنوبر  
IPCC, 2003 10) 4-20(  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع أخرى  
IPCC, 2003 20) 6-30( أنواع األوآالبتوس في األمريكيتين 
IPCC, 2003 7) 4-10( أنواع الصنوبريات في األمريكيتين 
IPCC, 2003 8) 4-12( الساج الكبير في األمريكيتين 
IPCC, 2003 10) 3-12( عريضة األوراق األخرى في األمريكيتين 
IPCC, 2003 15) 5-25( أنواع األوآالبتوس في أسيا 
IPCC, 2003 7) 2-13( أنواع أخرى في أسيا 

 غابة استوائية جافة

IPCC, 2003 8) 5-14(  عامًا في أفريقيا20> أنواع األوآالبتوس  
IPCC, 2003 5) 3-7( عامًا في أفريقيا20≤ آالبتوس أنواع األو  
IPCC, 2003 2.5  عامًا في أفريقيا20> أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 3) 0.5-6(  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 10  عامًا في أفريقيا20> أنواع أخرى  
IPCC, 2003 15  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع أخرى  
IPCC, 2003 20 أنواع األوآالبتوس في األمريكيتين 
IPCC, 2003 5 أنواع الصنوبريات في األمريكيتين 
IPCC, 2003 6) 1-12( أسيا 

 أرض شجيرات استوائية

IPCC, 2003 10 أفريقيا 
IPCC, 2003 10) 8-18( أنواع األوآالبتوس في األمريكيتين 
IPCC, 2003 10  في األمريكيتينأنواع الصنوبريات 
IPCC, 2003 2 الساج الكبير في األمريكيتين 
IPCC, 2003 4 عريضة األوراق األخرى في األمريكيتين 
IPCC, 2003 3 أنواع األوآالبتوس في أسيا 
IPCC, 2003 5) 1-10( أنواع أخرى في أسيا 

 أنظمة استوائية جبلية

 استوائي

IPCC, 2003 20) 6-32( أنواع األوآالبتوس في األمريكيتين 
IPCC, 2003 7) 4-10( أنواع الصنوبريات في األمريكيتين 
IPCC, 2003 8) 4-12( الساج الكبير في األمريكيتين 
IPCC, 2003 10) 3-12( عريضة األوراق األخرى في األمريكيتين 
IPCC, 2003 8 أسيا 

  شبه استوائية رطبةغابة

IPCC, 2003 13  عامًا في أفريقيا 20≤ أنواع األوآالبتوس 
IPCC, 2003 10  عامًا في أفريقيا20> أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 8  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 10) 4-20(  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع أخرى  
IPCC, 2003 20) 6-30( ريكيتينأنواع األوآالبتوس في األم 
IPCC, 2003 7) 4-10( أنواع الصنوبريات في األمريكيتين 
IPCC, 2003 8) 4-12( الساج الكبير في األمريكيتين 
IPCC, 2003 10) 3-12( عريضة األوراق األخرى في األمريكيتين 
IPCC, 2003 15) 5-25( أنواع األوآالبتوس في أسيا 
IPCC, 2003 7) 2-13( ى في أسياأنواع أخر 

 غابة شبه استوائية جافة

 شبه استوائي
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 )تابع( 10-4 الجدول
 االستوائية وشبه االستوائية الحرجية المغارس في األرض فوق الحيوية الكتلة في الصافي النمو

 المراجع

نمو الكتلة الحيوية فوق 
 األرض

طن مادة جافة للهكتار في (
 )العام

 النطاق المنطقة اإليكولوجية القارة

IPCC, 2003 8) 5-14( عامًا في أفريقيا20> البتوس أنواع األوآ  
IPCC, 2003 5) 3-7(  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع األوآالبتوس  
IPCC, 2003 2.5  عامًا في أفريقيا20> أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 3) 0.5-6(  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع الصنوبريات  
IPCC, 2003 10  عامًا في أفريقيا20> أنواع أخرى  
IPCC, 2003 15  عامًا في أفريقيا20≤ أنواع أخرى  
IPCC, 2003 20 أنواع األوآالبتوس في األمريكيتين 
IPCC, 2003 5 أنواع الصنوبريات في األمريكيتين 
IPCC, 2003 6) 1-12( أسيا 

 سهوب شبه استوائية

IPCC, 2003 10 أفريقيا 
IPCC, 2003 10) 8-18( أنواع األوآالبتوس في األمريكيتين 
IPCC, 2003 10 أنواع الصنوبريات في األمريكيتين 
IPCC, 2003 2 الساج الكبير في األمريكيتين 
IPCC, 2003 4 عريضة األوراق األخرى في األمريكيتين 
IPCC, 2003 3 أنواع األوآالبتوس في أسيا 
IPCC, 2003 5) 1-10( أنواع أخرى في أسيا 

 أنظمة شبه استوائية جبلية

 

 أسيا، أوروبا، - -
  عامًا20> عريضة األوراق 

 أسيا، أوروبا، - -
  عاما20≤ عريضة األوراق 

 أسيا، أوروبا، - -
  عامًا20> الصنوبريات 

 أسيا، أوروبا، - -
  عامًا20≤ الصنوبريات 

 أمريكا الشمالية - -
 يوزيلندان - -
 أمريكا الجنوبية - -

 غابة أوقيانوسية معتدلة

 أسيا، أوروبا، - -
  عامًا20> عريضة األوراق 

 أسيا، أوروبا، - -
  عاما20≤ عريضة األوراق 

 أسيا، أوروبا، - -
  عامًا20> الصنوبريات 

 أسيا، أوروبا، - -
  عامًا20≤ الصنوبريات 

  الشماليةأمريكا - -
 أمريكا الجنوبية - -

 غابة قارية معتدلة
 واألنظمة الجبلية

 معتدل

  عامًا20> أسيا، أوروبا  - -
  عامًا20≤ أسيا، أوروبا  - -
 أمريكا الشمالية - -

 غابة شمالية نفضية
 واألنظمة الجبلية

  عامًا20> أسيا، أوروبا  - -
  عامًا20≤ أسيا، أوروبا  - -
 يةأمريكا الشمال - -

 غابة تندرا شمالية

 شمالي

 
 



 األراضي الحرجية: 4الفصل 
 

 61-4                              بشأن حصر غازات االحتباس الحراري2006 الخطوط التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 

 أ11-4 الجدول
 المختارة الحرجية للمغارس األرض فوق الحيوية الكتلة حجم في الصافي النمو

 النمو الصافي في حجم الكتلة الحيوية فوق األرض
 )متر مكعب للهكتار في العام(

 أنواع األشجار

6 - 20  Acacia auriculiformis 

14 - 25  Acacia mearnsii 

8 - 24  Araucaria angustifolia 

10 - 18  Araucaria cunninghamii 

6 - 20  Casuarina equisetifolia 

7 - 11  Casuarina junghuhniana 

10 - 20  Cordia alliadora 

8 - 40  Cupressus lusitanica 

5 - 8  Dalbergia sissoo 

15 - 30  Eucalyptus camaldulensis 

14 - 50  Eucalyptus deglupta 

10 - 40  Eucalyptus globulus 

15 - 50  Eucalyptus grandis 

10 - 40  Eucalyptus robusta  

10 - 55  Eucalyptus saligna 

20 - 60  Eucalyptus urophylla 

12 - 50  Gmelina arborea 

30 - 55  Leucaena leucocephala 

10 - 28  Pinus caribaea v. caribaea 

20 - 50  Pinus caribaea v. hondurensis 

10 - 40  Pinus oocarpa 

8 - 40  Pinus patula 

10 - 50  Pinus radiata 

7 - 30  Swietenia macrophylla 

6 - 18  Tectona grandis 

8 - 17  Terminalia ivorensis 

10 - 14  Terminalia superba 

 Ugalde and Perez, 2001: المصدر

 
 



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 
 

  بشأن حصر غازات االحتباس الحراري2006 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام الخطوط التوجيهية 4-62

 ب11-4 الجدول
 الحرجية المغارس أنواع لبعض )لالتجار القابل الحجم نمو( السنوية الزيادة متوسط

 (MAI) متوسط الزيادة السنوية 
 )متر مكعب للهكتار في العام(مع الدوران 

 MAI أدنى MAI أقصى

  المنطقة/نوع الحرج المغروس  أنواع األشجار

 لمغارس االنتاجيةا
4.0 2.2 Acacia mellifera 

20.0 15.0 Acacia nilotica 

2.6 1.4 Acacia senegal 

6.0 2.0 Acacia seyal 

9.4 6.6 Ailanthus excelsa 

7.5 5.0 Bamboo bamboo 

24.0 15.0 Cupressus spp. 

14.0 12.0 Eucalyptus spp. 

12.0 8.5 Khaya spp. 

3.5 2.5 Tectona grandis 

 فريقياأ

43.0 21.0 Eucalyptus camaldulensis 
15.0 4.0 Pinus spp. 

 أسيا

17.3 7.3 Tectona grandis 

8.8 3.0 Xylia xylocapa 

30.0 15.0 Acacia spp. 

30.0 15.0 Araucaria angustifolia 

70.0 20.0 Eucalyptus spp. 

20.0 10.0 Hevea brasiliensis 

25.0 10.0 Mimosa scabrella 

40.0 25.0 Pinus spp. 

30.0 10.0 Populus spp. 

35.0 15.0 Tectona grandis 

 مريكا الجنوبيةأ

 ألحراج اإلنتاجية شبه الطبيعيةا  

6.1 4.0 Acacia albida 

3.5 1.9 Acacia mellifera 

20.0 12.5 Acacia nilotica 

2.4 1.1 Acacia senegal 

3.2 1.8 Acacia seyal 

3.7 1.2 Acacia tortilis 

2.4 1.5 Acacia tortilis var siprocarpa 

1.5 1.2 Balanites aegyptiaca 

1.7 1.5 Sclerocarya birrea 

1.0 0.9 Ziziphus mauritiana 

 فريقياأ

 لمغارس الوقائيةا  

6.0 2.0 Acacia mellifera 

21.0 13.0 Acacia nilotica 

2.8 1.4 Acacia senegal 

4.3 1.9 Acacia seyal 

12.0 6.0 Ailanthus spp. 

8.0 4.0 Bamboo bamboo 

20.0 14.0 Cupressus spp. 

14.0 10.0 Eucalyptus spp. 

16.0 7.0 Khaya spp. 

8.0 5.0 Tectona grandis 

 أفريقيا

 



 األراضي الحرجية: 4الفصل 
 

 63-4                              بشأن حصر غازات االحتباس الحراري2006 الخطوط التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 

 )تابع( ب11-4 الجدول
 الحرجية المغارس أنواع لبعض )لالتجار القابل الحجم نمو( السنوية الزيادة متوسط

 (MAI)  الزيادة السنوية متوسط
 )متر مكعب للهكتار في العام(مع الدوران 

 MAI أدنى MAI أقصى

  المنطقة/نوع الحرج المغروس  أنواع األشجار

 المغارس الوقائية شبه الطبيعية
6.2 4.0 Acacia albida 

3.2 1.7 Acacia mellifera 

15.0 12.0 Acacia nilotica 

2.4 1.1 Acacia senegal 

3.3 1.8 Acacia seyal 

3.5 1.3 Acacia tortilis 

2.4 1.6 Acacia tortilis var siprocarpa 

1.5 1.2 Balanites aegyptiaca 

1.7 1.5 Sclerocarya birrea 

1.0 0.9 Ziziphus mauritiana 

 أفريقيا

 /FAO at http://www.fao.org/forestry: المصدر

 
 

 12-4 الجدول
 )ب11-4 الجدول باستثناء( 11-4 إلى 7-4 الجداول من 1 بالمستوى المقدرة الحيوية الكتلة قيم

 )فقط 1 المستوى مع وتستخدم تقريبية القيم(

النمو الصافي في 
الكتلة الحيوية فوق 

األرض في 
 المغارس الحرجية

طن مادة جافة (
)للهكتار  

النمو الصافي في 
الكتلة الحيوية فوق 
اج األرض في األحر
 الطبيعية

طن مادة جافة (
 )للهكتار

الكتلة الحيوية فوق 
األرض في 

 المغارس الحرجية
طن مادة جافة (

 )للهكتار

الكتلة الحيوية فوق 
األرض في األحراج 

  الطبيعية
طن مادة جافة (

 )للهكتار

النطاق  المنطقة اإليكولوجية
 المناخي

 غابة استوائية مطيرة 300 150 7.0 15.0

 غابة استوائية رطبة نفضية 180 120 5.0 10.0

 غابة استوائية جافة 130 60 2.4 8.0

 جنبات استوائية 70 30 1.0 5.0

 أنظمة استوائية جبلية 140 90 1.0 5.0

 االستوائي

 غابة شبه استوائية رطبة 220 140 5.0 10.0

 غابة شبه استوائية جافة 130 60 2.4 8.0

 سهوب شبه استوائية 70 30 1.0 5.0

 أنظمة شبه استوائية جبلية 140 90 1.0 5.0

 شبه االستوائي

 غابة أوقيانوسية معتدلة 180 160 4.4 4.4

 غابة قارية معتدلة 120 100 4.0 4.0

 أنظمة معتدلة جبلية 100 100 3.0 3.0

 المعتدل

 غابة شمالية نفضية 50 40 1.0 1.0

 غابة تندرا شمالية 15 15 0.4 0.4

 أنظمة شمالية جبلية 30 30 1.0 1.0

 الشمالي

 

 



  والحراجة واستعماالت األرض األخرىالزراعة: 4المجلد 
 

أطنان( االستوائية األشجار ألنواع (D) األساسية الخشب آثافة 13-4 الجدول
 ))مكعب متر رطب( الفرن بتجفيف

أطنان( االستوائية األشجار ألنواع (D) األساسية الخشب آثافة 13-4 الجدول
 ))مكعب متر رطب( الفرن بتجفيف

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 
2004; 3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes 

et al., 1992 
 األنواع األنواع الكثافة الكثافة القارة القارة المرجع المرجع

 Adina cordifolia 0.59-0.58 أسيا 5
 Aegle marmelo 0.75 أسيا 5
 Afzelia bipidensis 0.79-0.67 أفريقيا 3
 .Agathis sp 0.44 أسيا 5
 Aglaia llanosiana 0.89 أسيا 5
 Agonandra brasiliensis 0.74 األمريكيتين 4
 Aidia ochroleuca 0.78 أفريقيا 5
 Alangium longiflorum 0.65 أسيا 5
 .Albizia sp 0.52 األمريكيتين 5
 Albizzia amara 0.70 أسيا 5
 Albizzia falcataria 0.25 أسيا 5
 .Alcornea sp 0.34 األمريكيتين 5
 Aldina heterophylla 0.73 األمريكيتين 4
 Aleurites trisperma 0.43 أسيا 5
 Alexa grandiflora 0.59 يناألمريكيت 4
 Alexa imperatricis 0.52 األمريكيتين 4
 Allophyllus africanus 0.45 أفريقيا 5
 Alnus ferruginea 0.38 األمريكيتين 5
 Alnus japonica 0.43 أسيا 5
 Alphitonia zizyphoides 0.50 أسيا 5
 Alphonsea arborea 0.69 أسيا 5
 Alseodaphne longipes 0.49 أسيا 5
 Alstonia congensis 0.33 أفريقيا 5
 Amburana cearensis 0.43 األمريكيتين 1
 .Amoora sp 0.60 أسيا 5

 Amphimas 0.63 أفريقيا 5
pterocarpoides 

 Anacardium excelsum 0.41 األمريكيتين 4
 Anacardium giganteum 0.44 األمريكيتين 4

 Anadenanthera 0.86 األمريكيتين 4
macrocarpa 

 Andira inermis 0.64 األمريكيتين 4
 Andira parviflora 0.69 األمريكيتين 4
 Andira retusa 0.67 األمريكيتين 5
 Aniba amazonica 0.56-0.52 األمريكيتين 1
 Aniba canelilla 0.92 األمريكيتين 4
 Aningeria robusta 0.53-0.44 أفريقيا 3

 Anisophyllea 0.63 أفريقيا 5
obtusifolia 

 Anisophyllea zeylanica 0.46 أسيا 5
 .Anisoptera sp 0.54 أسيا 5
 Annonidium mannii 0.29 أفريقيا 5
 Anogeissus latifolia 0.79-0.78 أسيا 5
 Anopyxis klaineana 0.74 أفريقيا 5

 Anthocephalus 0.36-0.33 أسيا 5
chinensis 

 Anthocleista keniensis 0.50 أفريقيا 5

 Anthonotha 0.78 أفريقيا 5
macrophylla 

 Anthostemma 0.32 أفريقيا 5
aubryanum 

 Antiaris africana 0.38 األمريكيتين 5
 .Antiaris sp 0.38 أفريقيا 5
 Antidesma pleuricum 0.59 أسيا 5

 Antrocaryon 0.50 أفريقيا 5
klaineanum 

 Apeiba aspera 0.28 األمريكيتين 1
 Apeiba echinata 0.36 األمريكيتين 5
 Apeiba peiouma 0.20 األمريكيتين 4

 Aphanamiris 0.52 أسيا 5
perrottetiana 

 Apuleia leiocarpa 0.70 األمريكيتين 1
 Apuleia molaris 0.76 األمريكيتين 4
 Araucaria bidwillii 0.43 أسيا 5
 Ardisia cubana 0.62 األمريكيتين 1
 Artocarpus comunis 0.70 األمريكيتين 5
 .Artocarpus sp 0.58 أسيا 5
 Aspidosperma album 0.76 األمريكيتين 4

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 
2004; 3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes 

et al., 1992 

 Aspidosperma 0.67 األمريكيتين 1
macrocarpon 

 Aspidosperma 0.86 األمريكيتين 4
obscurinervium 

 Astronium gracile 0.73 األمريكيتين 4
 Astronium graveolens 0.75 األمريكيتين 4
 Astronium lecointei 0.73 األمريكيتين 5
 Astronium ulei 0.71 األمريكيتين 4
 Astronium urundeuva 1.21 األمريكيتين 4
 Aucoumea klaineana 0.48-0.31 أفريقيا 3
 Autranella congolensis 0.78 أفريقيا 5
 .Azadirachta sp 0.52 أسيا 5
 Bagassa guianensis 0.69 األمريكيتين 4
 Baillonella toxisperma 0.70 أفريقيا 3
 Balanites aegyptiaca 0.63 أفريقيا 5
 .Balanocarpus sp 0.76 أسيا 5
 Banara guianensis 0.61 األمريكيتين 5
 Baphia kirkii 0.93 أفريقيا 5
 Barringtonia edulis 0.48 أسيا 5
 Basiloxylon exelsum 0.58 مريكيتيناأل 5
 .Bauhinia sp 0.67 أسيا 5
 Beilschmiedia louisii 0.70 أفريقيا 5
 Beilschmiedia nitida 0.50 أفريقيا 5
 .Beilschmiedia sp 0.61 األمريكيتين 5
 Beilschmiedia tawa 0.58 أسيا 5
 .Berlinia sp 0.58 أفريقيا 5
 Berrya cordifolia 0.78 أسيا 5
 Bertholletia excelsa 0.62 األمريكيتين 4
 Bischofia javanica 0.62-0.54 أسيا 5
 Bixa arborea 0.32 األمريكيتين 4
 Bleasdalea vitiensis 0.43 أسيا 5
 Blighia welwitschii 0.74 أفريقيا 5
 .Bocoa sp 0.42 األمريكيتين 1
 Bombacopsis quinata 0.39 األمريكيتين 1
 Bombacopsis sepium 0.39 األمريكيتين 5
 Bombax costatum 0.35 أفريقيا 3
 Bombax paraense 0.39 األمريكيتين 1
 Borojoa patinoi 0.52 األمريكيتين 5
 Boswellia serrata 0.50 أسيا 5

 Bowdichia 0.39 األمريكيتين 2
coccolobifolia 

 Bowdichia crassifolia 0.39 األمريكيتين 2
 Bowdichia nitida 0.79 األمريكيتين 4
 Bowdichia virgilioides 0.52 األمريكيتين 2
 .Brachystegia sp 0.52 أفريقيا 5
 Bridelia micrantha 0.47 أفريقيا 5
 Bridelia squamosa 0.50 أسيا 5
 Brosimum acutifolium 0.55 األمريكيتين 4
 Brosimum alicastrum 0.69 األمريكيتين 4
 Brosimum guianense 0.96 األمريكيتين 4
 Brosimum lactescens 0.70 األمريكيتين 1

 Brosimum 0.58 األمريكيتين 4
parinarioides 

 Brosimum potabile 0.53 األمريكيتين 4
 Brosimum rubescens 0.87 األمريكيتين 4
 Brosimum utile 0.49-0.40 األمريكيتين 1
 Brysenia adenophylla 0.54 األمريكيتين 5
 Buchenavia capitata 0.63 األمريكيتين 4
 Buchenavia huberi 0.79 األمريكيتين 4
 Buchenavia latifolia 0.45 أسيا 5
 Buchenavia oxycarpa 0.72 األمريكيتين 4
 Buchenavia viridiflora 0.88 األمريكيتين 1
 Bucida buceras 0.93 األمريكيتين 5
 Bursera serrata 0.59 أسيا 5
 Bursera simaruba 0.34-0.29 األمريكيتين 5
 Butea monosperma 0.48 أسيا 5
 Byrsonima coriacea 0.64 األمريكيتين 5

  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 4.64



 األراضي الحرجية: 4الفصل 
 

أطنان( االستوائية األشجار ألنواع (D) األساسية الخشب آثافة 13-4 الجدول
 ))مكعب متر رطب( الفرن بتجفيف

أطنان( االستوائية األشجار ألنواع (D) األساسية الخشب آثافة 13-4 الجدول
 ))مكعب متر رطب( الفرن بتجفيف

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 
2004; 3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes 

et al., 1992 
 األنواع األنواع الكثافة الكثافة القارة القارة المرجع المرجع

 Byrsonima spicata 0.61 األمريكيتين 4

 Byrsonima 0.33 األمريكيتين 2
verbascifolia 

 Cabralea canjerana 0.55 األمريكيتين 4
 .Caesalpinia sp 1.05 األمريكيتين 5

 Calophyllum 0.53 األمريكيتين 4
brasiliense 

 .Calophyllum sp 0.46 األمريكيتين 1
 .Calophyllum sp 0.53 أسيا 5
 Calpocalyx klainei 0.63 أفريقيا 5
 Calycarpa arborea 0.53 أسيا 5

 Calycophyllum 0.74 األمريكيتين 1
spruceanum 

 Campnosperma 0.37 األمريكيتين 1
panamensis 

 Cananga odorata 0.29 أسيا 5
 .Canarium sp 0.44 أسيا 5
 Canthium monstrosum 0.42 أسيا 5

 Canthium 0.63 أفريقيا 5
rubrocostratum 

 Carallia calycina 0.66 أسيا 5
 Carapa guianensis 0.55 األمريكيتين 4
 Carapa procera 0.59 أفريقيا 5
 Cariniana integrifolia 0.49 األمريكيتين 4
 Cariniana micrantha 0.64 األمريكيتين 4
 Caryocar glabrum 0.65 األمريكيتين 1
 Caryocar villosum 0.72 األمريكيتين 4
 Casearia battiscombei 0.50 أفريقيا 5
 .Casearia sp 0.62 األمريكيتين 5
 Cassia javanica 0.69 أسيا 5
 Cassia moschata 0.71 األمريكيتين 5
 Cassia scleroxylon 1.01 األمريكيتين 4
 Cassipourea euryoides 0.70 أفريقيا 5
 Cassipourea malosana 0.59 أفريقيا 5

 Castanopsis 0.51 أسيا 5
philippensis 

 Casuarina equisetifolia 0.81 األمريكيتين 5
 Casuarina equisetifolia 0.83 أسيا 5
 Casuarina nodiflora 0.85 أسيا 5
 Catostemma commune 0.50 األمريكيتين 1
 .Cecropia sp 0.36 األمريكيتين 5
 Cedrela odorata 0.42 األمريكيتين 1
 Cedrela odorata 0.38 أسيا 5
 .Cedrela sp 0.46-0.40 األمريكيتين 5
 Cedrela toona 0.43 أسيا 5

 Cedrelinga 0.45 األمريكيتين 1
catenaeformis 

 Ceiba pentandra 0.39-0.18 أفريقيا 3
 Ceiba pentandra 0.28 األمريكيتين 4
 Ceiba pentandra 0.23 أسيا 5
 Ceiba samauma 0.57 األمريكيتين 1
 Celtis luzonica 0.49 أسيا 5
 Celtis schippii 0.59 األمريكيتين 1
 .Celtis sp 0.59 أفريقيا 5
 .Centrolobium sp 0.65 األمريكيتين 5

 Cespedesia 0.63 األمريكيتين 5
macrophylla 

 Cespedesia spathulata 0.54 األمريكيتين 1

 Chaetocarpus 0.80 األمريكيتين 5
schomburgkianus 

 Chisocheton pentandrus 0.52 أسيا 5
 Chlorophora excelsa 0.66-0.48 يقياأفر 3
 Chlorophora tinctoria 0.73 األمريكيتين 4
 Chloroxylon swietenia 0.80-0.76 أسيا 5
 Chorisia integrifolia 0.28 األمريكيتين 1

 Chrysophyllum 0.56 أفريقيا 5
albidum 

 Chukrassia tabularis 0.57 أسيا 5

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 
2004; 3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes 

et al., 1992 

 Citrus grandis 0.59 أسيا 5
 Clarisia racemosa 0.59 األمريكيتين 4
 Cleidion speciflorum 0.50 أسيا 5
 Cleistanthus eollinus 0.88 أسيا 5

 Cleistanthus 0.87 أفريقيا 5
mildbraedii 

 .Cleistocalyx sp 0.76 أسيا 5
 Cleistopholis patens 0.36 أفريقيا 5
 Clusia rosea 0.67 األمريكيتين 5

 Cochlospermum 0.27 ياأس 5
gossypium 

 Cochlospermum 0.26 األمريكيتين 5
orinocensis 

 Cocos nucifera 0.50 أسيا 5
 Coda edulis 0.78 أفريقيا 5
 Coelocaryon preussii 0.56 أفريقيا 5
 .Cola sp 0.70 أفريقيا 5
 Colona serratifolia 0.33 أسيا 5

 Combretodendron 0.57 أسيا 5
quadrialatum 

 Conopharyngia holstii 0.50 أفريقيا 5
 Copaifera officinalis 0.61 األمريكيتين 1
 Copaifera pubifora 0.56 األمريكيتين 1
 Copaifera religiosa 0.50 أفريقيا 5
 Copaifera reticulata 0.63 األمريكيتين 4
 Cordia alliodora 0.48 األمريكيتين 5
 Cordia bicolor 0.49 يكيتيناألمر 4
 Cordia gerascanthus 0.74 األمريكيتين 5
 Cordia goeldiana 0.48 األمريكيتين 4
 Cordia millenii 0.34 أفريقيا 5
 Cordia platythyrsa 0.36 أفريقيا 5
 Cordia sagotii 0.50 األمريكيتين 4
 .Cordia sp 0.53 أسيا 5
 Corynanthe pachyceras 0.63 أفريقيا 5
 Corythophora rimosa 0.84 األمريكيتين 4
 .Cotylelobium sp 0.69 أسيا 5
 .Couepia sp 0.70 األمريكيتين 5
 Couma macrocarpa 0.50 األمريكيتين 4
 Couratari guianensis 0.54 األمريكيتين 4
 Couratari multiflora 0.47 األمريكيتين 4
 Couratari oblongifolia 0.49 األمريكيتين 4
 Couratari stellata 0.63 األمريكيتين 4
 Crataeva religiosa 0.53 أسيا 5
 Cratoxylon arborescens 0.40 أسيا 5
 Croton megalocarpus 0.57 أفريقيا 5
 Croton xanthochloros 0.48 األمريكيتين 5
 .Cryptocarya sp 0.59 أسيا 5
 Cryptosepalum staudtii 0.70 أفريقيا 5

 Ctenolophon 0.78 أفريقيا 5
englerianus 

 Cubilia cubili 0.49 أسيا 5
 Cullenia excelsa 0.53 أسيا 5
 Cupressus lusitanica 0.44-0.43 األمريكيتين 5
 Curatella americana 0.41 األمريكيتين 2

 Cylicodiscus 0.80 أفريقيا 5
gabonensis 

 Cynometra alexandri 0.74 أفريقيا 5
 .Cynometra sp 0.80 أسيا 5
 Cyrilla racemiflora 0.53 األمريكيتين 5
 Dacrycarpus imbricatus 0.47-0.45 أسيا 5
 .Dacrydium sp 0.46 أسيا 5
 Dacryodes buttneri 0.57-0.44 أفريقيا 3
 Dacryodes excelsa 0.53-0.52 األمريكيتين 5
 .Dacryodes sp 0.61 أسيا 5
 Dactyodes colombiana 0.51 األمريكيتين 5
 Dalbergia paniculata 0.64 أسيا 5
 .Dalbergia retusa 0.89 األمريكيتين 5
 Dalbergia stevensonii 0.82 األمريكيتين 5
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 Daniellia oliveri 0.53 أفريقيا 3
 Declinanona calycina 0.47 األمريكيتين 5
 Decussocarpus vitiensis 0.37 أسيا 5
 Degeneria vitiensis 0.35 أسيا 5
 Dehaasia triandra 0.64 أسيا 5
 Dendropanax arboreum 0.40 األمريكيتين 4
 Desbordesia pierreana 0.87 أفريقيا 5
 Detarium senegalensis 0.63 أفريقيا 5
 Dialium excelsum 0.78 أفريقيا 5
 Dialium guianense 0.88 األمريكيتين 4
 .Dialium sp 0.80 أسيا 5
 .Dialyanthera sp 0.48-0.36 األمريكيتين 5
 Diclinanona calycina 0.47 األمريكيتين 4
 Dicorynia ghuianensis 0.65 األمريكيتين 4
 Dicorynia paraensis 0.60 األمريكيتين 5
 Didelotia africana 0.78 أفريقيا 5
 Didelotia letouzeyi 0.50 أفريقيا 5
 .Didymopanax sp 0.74 األمريكيتين 5
 .Dillenia sp 0.59 أسيا 5
 Dimorphandra mora 0.99 األمريكيتين 5
 Dinizia excelsa 0.86 األمريكيتين 4
 .Diospyros sp 0.82 أفريقيا 5
 .Diospyros sp 0.47 األمريكيتين 1
 .Diospyros sp 0.70 أسيا 5
 Diplodiscus paniculatus 0.63 أسيا 5
 Diploon cuspidatum 0.85 األمريكيتين 4
 Diplotropis martiusii 0.74 األمريكيتين 1
 Diplotropis purpurea 0.78 األمريكيتين 4
 Dipterocarpus caudatus 0.61 أسيا 5

 Dipterocarpus 0.56 أسيا 5
eurynchus 

 Dipterocarpus gracilis 0.61 أسيا 5

 Dipterocarpus 0.62 أسيا 5
grandiflorus 

 Dipterocarpus kerrii 0.56 أسيا 5

 Dipterocarpus 0.57 أسيا 5
kunstlerii 

 .Dipterocarpus sp 0.61 أسيا 5

 Dipterocarpus 0.52 أسيا 5
warburgii 

 Dipteryx odorata 0.93 األمريكيتين 4
 Dipteryx polyphylla 0.87 األمريكيتين 4

 Discoglypremna 0.32 أفريقيا 5
caloneura 

 Distemonanthus 0.58 أفريقيا 5
benthamianus 

 .Dracontomelon sp 0.50 أسيا 5
 .Dryobalanops sp 0.61 أسيا 5
 .Drypetes sp 0.63 أفريقيا 5
 Drypetes variabilis 0.71 األمريكيتين 4
 Dtypetes bordenii 0.75 أسيا 5
 .Durio sp 0.53 ياأس 5
 Dussia lehmannii 0.59 األمريكيتين 5
 Dyera costulata 0.36 أسيا 5

 Dysoxylum 0.49 أسيا 5
quercifolium 

 Ecclinusa bacuri 0.59 األمريكيتين 4
 Ecclinusa guianensis 0.63 األمريكيتين 5
 Ehretia acuminata 0.51 أفريقيا 5
 Elaeocarpus serratus 0.40 أسيا 5
 Emblica officinalis 0.80 أسيا 5
 Enantia chlorantha 0.42 أفريقيا 5
 Endiandra laxiflora 0.54 أسيا 5
 .Endlicheria sp 0.50 األمريكيتين 1

 Endodesmia 0.66 أفريقيا 5
calophylloides 

 Endopleura uchi 0.78 األمريكيتين 4
 .Endospermum sp 0.38 أسيا 5

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 
2004; 3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes 

et al., 1992 

 Entandrophragma utile 0.62-0.53 أفريقيا 3

 Enterolobium 0.34 األمريكيتين 4
cyclocarpum 

 Enterolobium 0.35 أسيا 5
cyclocarpum 

 Enterolobium 0.40 األمريكيتين 4
maximum 

 Enterolobium 0.78 األمريكيتين 4
schomburgkii 

 Eperua falcata 0.78 األمريكيتين 4
 Epicharis cumingiana 0.73 أسيا 5
 Eribroma oblongum 0.60 أفريقيا 5

 Eriocoelum 0.50 أفريقيا 5
microspermum 

 Eriotheca 0.45 األمريكيتين 4
longipedicellata 

 Erisma uncinatum 0.47 األمريكيتين 1
 Erismadelphus ensul 0.56 أفريقيا 5
 .Erythrina sp 0.23 األمريكيتين 5
 Erythrina subumbrans 0.24 سياأ 5
 Erythrina vogelii 0.25 أفريقيا 5

 Erythrophleum 0.88-0.70 أفريقيا 3
ivorense 

 Erythrophloeum 0.65 أسيا 5
densiflorum 

 Eschweilera amazonica 0.90 األمريكيتين 4
 Eschweilera coriacea 0.78 األمريكيتين 4
 Eschweilera ovata 0.81 األمريكيتين 4
 Eschweilera sagotiana 0.79 األمريكيتين 4
 Eucalyptus citriodora 0.64 أسيا 5
 Eucalyptus deglupta 0.34 أسيا 5
 Eucalyptus robusta 0.51 األمريكيتين 5
 .Eugenia sp 0.65 أسيا 5
 Eugenia stahlii 0.73 األمريكيتين 5
 Euxylophora paraensis 0.70 األمريكيتين 4
 Fagara macrophylla 0.69 أفريقيا 5
 .Fagara sp 0.69 األمريكيتين 5
 .Fagraea sp 0.73 أسيا 5
 Ficus benjamina 0.65 أسيا 5
 Ficus insipida 0.50 األمريكيتين 1
 Ficus iteophylla 0.40 أفريقيا 5
 Fumtumia latifolia 0.45 أفريقيا 5
 Gallesia integrifolia 0.51 األمريكيتين 1
 .Gambeya sp 0.56 أفريقيا 5
 Ganua obovatifolia 0.59 أسيا 5
 Garcinia myrtifolia 0.65 أسيا 5
 Garcinia punctata 0.78 أفريقيا 5
 .Garcinia sp 0.75 أسيا 5
 Gardenia turgida 0.64 أسيا 5
 Garuga pinnata 0.51 أسيا 5
 Genipa americana 0.51 األمريكيتين 4

 Gilletiodendron 0.87 أفريقيا 5
mildbraedii 

 .Gluta sp 0.63 أسيا 5

 Glycydendron 0.66 األمريكيتين 4
amazonicum 

 Gmelina arborea 0.45-0.41 أسيا 5
 Gmelina vitiensis 0.54 أسيا 5

 Gonocaryum 0.64 أسيا 5
calleryanum 

 Gonystylus punctatus 0.57 أسيا 5

 Gossweilerodendron 0.40 أفريقيا 5
balsamiferum 

 Goupia glabra 0.68 األمريكيتين 1
 Grewia tiliaefolia 0.68 أسيا 5
 Guarea cedrata 0.57-0.48 أفريقيا 3
 Guarea chalde 0.52 األمريكيتين 5
 Guarea guidonia 0.68 األمريكيتين 4
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et al., 1992 

 Guarea kunthiana 0.60 األمريكيتين 1
 Guatteria decurrens 0.52 األمريكيتين 1
 Guatteria olivacea 0.51 األمريكيتين 4
 Guatteria procera 0.65 األمريكيتين 4
 Guazuma ulmifolia 0.52-0.50 األمريكيتين 5
 Guibourtia demeusii 0.84-0.70 أفريقيا 3
 Guillielma gasipae 1.25-0.95 األمريكيتين 5
 Gustavia speciosa 0.34 يتيناألمريك 1
 Hannoa klaineana 0.28 أفريقيا 5
 Hardwickia binata 0.73 أسيا 5
 Harpullia arborea 0.62 أسيا 5

 Harungana 0.45 أفريقيا 5
madagascariensis 

 Helicostylis tomentosa 0.72 األمريكيتين 4
 .Heritiera sp 0.56 أسيا 5
 Hernandia Sonora 0.29 األمريكيتين 5
 Hevea brasiliensis 0.49 األمريكيتين 4
 Hevea brasiliensis 0.53 أسيا 5
 Hexalobus crispiflorus 0.48 أفريقيا 5
 Hibiscus tiliaceus 0.57 أسيا 5
 Hieronyma chocoensis 0.62-0.59 األمريكيتين 1
 Hieronyma laxiflora 0.55 األمريكيتين 1
 Himatanthus articulatus 0.38 تيناألمريكي 2
 Hirtella davisii 0.74 األمريكيتين 5
 Holoptelea grandis 0.59 أفريقيا 5

 Homalanthus 0.38 أسيا 5
populneus 

 .Homalium sp 0.70 أفريقيا 5
 .Homalium sp 0.76 أسيا 5
 Hopea acuminata 0.62 أسيا 5
 .Hopea sp 0.64 أسيا 5
 Huberodendron patinoi 0.50 كيتيناألمري 1
 Humiria balsamifera 0.66 األمريكيتين 4
 Humiriastrum excelsum 0.75 األمريكيتين 4
 Humiriastrum procera 0.70 األمريكيتين 5
 Hura crepitans 0.36 األمريكيتين 4

 Hyeronima 0.64 األمريكيتين 4
alchorneoides 

 Hyeronima laxiflora 0.59 األمريكيتين 5

 Hylodendron 0.78 أفريقيا 5
gabonense 

 Hymenaea courbaril 0.77 األمريكيتين 1
 Hymenaea davisii 0.67 األمريكيتين 5
 Hymenaea oblongifolia 0.62 األمريكيتين 1
 Hymenaea parvifolia 0.95 األمريكيتين 4

 Hymenolobium 0.64 األمريكيتين 4
excelsum 

 Hymenolobium 0.65 األمريكيتين 4
modestum 

 Hymenolobium 0.67 األمريكيتين 4
pulcherrimum 

 Hymenostegia 0.78 أفريقيا 5
pellegrini 

 Inga alba 0.62 األمريكيتين 4
 Inga edulis 0.51 األمريكيتين 1
 Inga paraensis 0.82 األمريكيتين 4
 Intsia palembanica 0.68 أسيا 5
 Irvingia grandifolia 0.78 أفريقيا 5
 Iryanthera grandis 0.55 األمريكيتين 4
 Iryanthera sagotiana 0.57 األمريكيتين 4
 Iryanthera trocornis 0.72 األمريكيتين 4
 Jacaranda copaia 0.33 األمريكيتين 4
 Joannesia heveoides 0.39 األمريكيتين 4
 Julbernardia globiflora 0.78 أفريقيا 5
 Kayea garciae 0.53 أسيا 5
 Khaya ivorensis 0.48-0.40 أفريقيا 3

 Kingiodendron 0.48 أسيا 5
alternifolium 

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 
2004; 3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes 

et al., 1992 

 Klainedoxa gabonensis 0.87 أفريقيا 5
 Kleinhovia hospita 0.36 أسيا 5
 .Knema sp 0.53 أسيا 5
 Koompassia excelsa 0.63 أسيا 5

 Koordersiodendron 0.69-0.65 ياأس 5
pinnatum 

 0.72 أسيا 5
 
 
Kydia calycina 

 Lachmellea speciosa 0.73 األمريكيتين 5
 Laetia procera 0.63 األمريكيتين 1
 .Lagerstroemia sp 0.55 أسيا 5
 Lannea grandis 0.50 أسيا 5
 Lecomtedoxa klainenna 0.78 أفريقيا 5
 Lecythis idatimon 0.77 األمريكيتين 4
 Lecythis lurida 0.83 األمريكيتين 4
 Lecythis pisonis 0.84 األمريكيتين 4
 Lecythis poltequi 0.81 األمريكيتين 4
 Lecythis zabucaja 0.86 األمريكيتين 4
 Letestua durissima 0.87 أفريقيا 5
 Leucaena leucocephala 0.64 أسيا 5
 Licania macrophylla 0.76 ناألمريكيتي 4
 Licania oblongifolia 0.88 األمريكيتين 4
 Licania octandra 0.77 األمريكيتين 4
 Licania unguiculata 0.88 األمريكيتين 1
 Licaria aritu 0.80 األمريكيتين 4
 Licaria cannella 1.04 األمريكيتين 4
 Licaria rigida 0.73 األمريكيتين 4
 .Lindackeria sp 0.41 مريكيتيناأل 5
 Linociera domingensis 0.81 األمريكيتين 5
 Lithocarpus soleriana 0.63 أسيا 5
 .Litsea sp 0.40 أسيا 5
 .Lonchocarpus sp 0.69 األمريكيتين 5
 Lophira alata 0.97-0.84 أفريقيا 3
 .Lophopetalum sp 0.46 أسيا 5
 Lovoa trichilioides 0.45 أفريقيا 5
 Loxopterygium sagotii 0.56 األمريكيتين 5
 .Lucuma sp 0.79 األمريكيتين 5
 .Luehea sp 0.50 األمريكيتين 5
 Lueheopsis duckeana 0.62 األمريكيتين 4
 Mabea piriri 0.59 األمريكيتين 5
 Macaranga denticulata 0.53 أسيا 5
 .Machaerium sp 0.70 األمريكيتين 5
 Maclura tinctoria 0.71 األمريكيتين 1
 Macoubea guianensis 0.40 األمريكيتين 5
 Madhuca oblongifolia 0.53 أسيا 5
 Maesopsis eminii 0.41 أفريقيا 5
 .Magnolia sp 0.52 األمريكيتين 5
 Maguira sclerophylla 0.57 األمريكيتين 5
 .Malacantha sp 0.45 أفريقيا 5
 Mallotus philippinensis 0.64 أسيا 5
 Malouetia duckei 0.57 األمريكيتين 4
 naأفريقيا Mammea 0.62 أفريقيا 5
 Mammea americana 0.62 األمريكيتين 5
 Mangifera indica 0.55 األمريكيتين 5
 .Mangifera sp 0.52 أسيا 5
 Manilkara amazonica 0.85 األمريكيتين 4
 Manilkara bidentata 0.87 كيتيناألمري 1
 Manilkara huberi 0.93 األمريكيتين 4
 Manilkara lacera 0.78 أفريقيا 5
 Maniltoa minor 0.76 أسيا 5
 Maquira sclerophylla 0.57 األمريكيتين 4
 .Marila sp 0.63 األمريكيتين 5
 Markhamia platycalyx 0.45 أفريقيا 5

 Marmaroxylon 0.81 األمريكيتين 4
racemosum 

 Mastixia philippinensis 0.47 أسيا 5
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 Matayba domingensis 0.70 األمريكيتين 5
 Matisia hirta 0.61 األمريكيتين 5
 .Mauria sp 0.31 األمريكيتين 1
 .Maytenus sp 0.71 األمريكيتين 5
 .Melanorrhea sp 0.63 أسيا 5
 Melia dubia 0.40 أسيا 5
 Melicope triphylla 0.37 أسيا 5
 Meliosma macrophylla 0.27 أسيا 5
 Melochia umbellata 0.25 أسيا 5

 Memecylon 0.77 أفريقيا 5
capitellatum 

 Metrosideros collina 0.76-0.70 أسيا 5
 Mezilaurus itauba 0.70 األمريكيتين 4
 Mezilaurus lindaviana 0.68 األمريكيتين 4
 .Michelia sp 0.43 أسيا 5
 .Michropholis sp 0.61 األمريكيتين 5

 Microberlinia 0.70 أفريقيا 5
brazzavillensis 

 Microcos coriaceus 0.42 أفريقيا 5
 أسيا

1 = Baker et al., 2004b; 2 = Barbosa and Fearnside, 
2004; 3 = CTFT, 1989; 4 = Fearnside, 1997; 5 = Reyes 

et al., 1992 

0.40 

0.64 Micromelum 
compressum 

 Micropholi guyanensis 0.65 األمريكيتين 4
 Micropholi venulosa 0.67 ألمريكيتينا 4
 .Milletia sp 0.72 أفريقيا 5
 Milliusa velutina 0.63 أسيا 5
 Mimusops elengi 0.72 أسيا 5
 Minquartia guianensis 0.76 األمريكيتين 1
 Mitragyna parviflora 0.56 أسيا 5
 Mitragyna stipulosa 0.47 أفريقيا 5

 Monopetalanthus 0.53-0.44 أفريقيا 3
heitzii 

 Mora excelsa 0.80 األمريكيتين 4
 Mora gonggrijpii 0.78 األمريكيتين 1
 Mora megistosperma 0.63 األمريكيتين 1
 Mouriri barinensis 0.78 األمريكيتين 1
 Mouriria sideroxylon 0.88 األمريكيتين 5
 Musanga cecropioides 0.23 أفريقيا 5
 Myrciaria floribunda 0.73 ألمريكيتينا 5
 Myristica platysperma 0.55 األمريكيتين 4
 .Myristica sp 0.53 أسيا 5
 Myroxylon balsamum 0.78 األمريكيتين 1
 Myroxylon peruiferum 0.78 األمريكيتين 1
 Nauclea diderrichii 0.63 أفريقيا 5
 Nealchornea yapurensis 0.61 األمريكيتين 1
 Nectandra rubra 0.57 األمريكيتين 5
 .Neesia sp 0.53 أسيا 5
 Neonauclea bernardoi 0.62 أسيا 5

 Neopoutonia 0.32 أفريقيا 5
macrocalyx 

 Neotrewia cumingii 0.55 أسيا 5

 Nesogordonia 0.65 أفريقيا 5
papaverifera 

 Ochna foxworthyi 0.86 أسيا 5
 Ochroma pyramidale 0.30 أسيا 5
 Ochtocosmus africanus 0.78 أفريقيا 5
 Ocotea guianensis 0.63 األمريكيتين 4
 Ocotea neesiana 0.63 األمريكيتين 4
 Octomeles sumatrana 0.32-0.27 أسيا 5
 .Odyendea sp 0.32 أفريقيا 5
 Oldfieldia africana 0.78 أفريقيا 5
 Ongokea gore 0.72 أفريقيا 5

 Onychopetalum 0.61 األمريكيتين 4
amazonicum 

 Ormosia coccinea 0.61 األمريكيتين 1
 Ormosia paraensis 0.67 األمريكيتين 4
 Ormosia schunkei 0.57 األمريكيتين 1
 Oroxylon indicum 0.32 أسيا 5

 Otoba gracilipes 0.32 األمريكيتين 1
 Ougenia dalbergiodes 0.70 أسيا 5
 .Ouratea sp 0.66 األمريكيتين 5
 Oxystigma oxyphyllum 0.53 أفريقيا 5
 Pachira acuatica 0.43 األمريكيتين 5

 Pachyelasma 0.70 أفريقيا 5
tessmannii 

 Pachypodanthium 0.58 أفريقيا 5
staudtii 

 .Palaquium sp 0.55 أسيا 5
 Pangium edule 0.50 أسيا 5
 Paraberlinia bifoliolata 0.56 فريقياأ 5
 Parashorea stellata 0.59 أسيا 5
 Paratecoma peroba 0.60 األمريكيتين 5
 Paratrophis glabra 0.77 أسيا 5
 Parinari excelsa 0.68 األمريكيتين 4
 Parinari glabra 0.87 أفريقيا 5
 Parinari montana 0.71 األمريكيتين 4
 Parinari rodolphii 0.71 يتيناألمريك 4
 .Parinari sp 0.68 أسيا 5
 Parkia multijuga 0.38 األمريكيتين 4
 Parkia nitada 0.40 األمريكيتين 4
 Parkia paraensis 0.44 األمريكيتين 4
 Parkia pendula 0.55 األمريكيتين 4
 Parkia roxburghii 0.34 أسيا 5
 Parkia ulei 0.40 األمريكيتين 4
 Pausandra trianae 0.59 األمريكيتين 1

 Pausinystalia 0.56 أفريقيا 5
brachythyrsa 

 .Pausinystalia sp 0.56 أفريقيا 5
 .Payena sp 0.55 أسيا 5
 Peltogyne paniculata 0.89 األمريكيتين 4
 Peltogyne paradoxa 0.91 األمريكيتين 4

 Peltogyne 0.89 األمريكيتين 1
porphyrocardia 

 Peltophorum 0.62 أسيا 5
pterocarpum 

 .Pentace sp 0.56 أسيا 5
 Pentaclethra macroloba 0.43 األمريكيتين 1

 Pentaclethra 0.78 أفريقيا 5
macrophylla 

 Pentadesma butyracea 0.78 أفريقيا 5
 .Persea sp 0.52-0.40 األمريكيتين 5
 Peru glabrata 0.65 األمريكيتين 5
 Peru schomburgkiana 0.59 األمريكيتين 5
 Petitia domingensis 0.66 األمريكيتين 5

 Phaeanthus 0.56 أسيا 5
ebracteolatus 

 Phyllanthus discoideus 0.76 أفريقيا 5

 Phyllocladus 0.53 أسيا 5
hypophyllus 

 Phyllostylon 0.77 األمريكيتين 4
brasiliensis 

 Pierreodendron 0.70 ريقياأف 5
africanum 

 Pinus caribaea 0.51 األمريكيتين 5
 Pinus caribaea 0.48 أسيا 5
 Pinus insularis 0.48-0.47 أسيا 5
 Pinus merkusii 0.54 أسيا 5
 Pinus oocarpa 0.55 األمريكيتين 5
 Pinus patula 0.45 األمريكيتين 5
 Piptadenia communis 0.68 األمريكيتين 4
 Piptadenia grata 0.86 األمريكيتين 1
 Piptadenia suaveolens 0.75 األمريكيتين 4

 Piptadeniastrum 0.56 أفريقيا 5
africanum 

 Piratinera guianensis 0.96 األمريكيتين 5
 Pisonia umbellifera 0.21 أسيا 5
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 Pithecellobium 0.56 األمريكيتين 5
guachapele 

 Pithecellobium 0.36 األمريكيتين 1
latifolium 

 Pithecellobium saman 0.49 األمريكيتين 1

 Pittosporum 0.51 أسيا 5
pentandrum 

 Plagiostyles africana 0.70 أفريقيا 5
 .Planchonia sp 0.59 أسيا 5
 Platonia insignis 0.70 األمريكيتين 5
 .Platymiscium sp 0.84-0.71 األمريكيتين 5
 Podocarpus oleifolius 0.44 األمريكيتين 1
 Podocarpus rospigliosii 0.57 األمريكيتين 1
 .Podocarpus sp 0.43 أسيا 5
 Poga oleosa 0.36 أفريقيا 5
 Polyalthia flava 0.51 أسيا 5
 Polyalthia suaveolens 0.66 أفريقيا 5
 Polyscias nodosa 0.38 أسيا 5
 .Pometia sp 0.54 ياأس 5
 Poulsenia armata 0.44-0.37 األمريكيتين 1
 .Pourouma sp 0.32 األمريكيتين 5
 Pouteria anibifolia 0.66 األمريكيتين 1
 Pouteria anomala 0.81 األمريكيتين 4
 Pouteria caimito 0.87 األمريكيتين 4
 Pouteria guianensis 0.90 األمريكيتين 4
 Pouteria manaosensis 0.64 ريكيتيناألم 4
 Pouteria oppositifolia 0.65 األمريكيتين 4
 Pouteria villamilii 0.47 أسيا 5
 Premna angolensis 0.63 أفريقيا 5
 Premna tomentosa 0.96 أسيا 5
 Prioria copaifera 0.41-0.40 األمريكيتين 5
 Protium heptaphyllum 0.54 األمريكيتين 4
 Protium tenuifolium 0.65 األمريكيتين 4
 Pseudolmedia laevigata 0.63-0.62 األمريكيتين 1
 Pseudolmedia laevis 0.71 األمريكيتين 1
 Pteleopsis hylodendron 0.63 أفريقيا 5
 Pterocarpus marsupium 0.67 أسيا 5
 Pterocarpus soyauxii 0.79-0.62 أفريقيا 3
 Pterocarpus vernalis 0.57 يتيناألمريك 1
 Pterogyne nitens 0.66 األمريكيتين 4
 .Pterygota sp 0.52 أفريقيا 5
 .Pterygota sp 0.62 األمريكيتين 1
 Pycnanthus angolensis 0.53-0.40 أفريقيا 3
 Qualea albiflora 0.50 األمريكيتين 5
 Qualea brevipedicellata 0.69 األمريكيتين 4
 Qualea dinizii 0.58 األمريكيتين 5
 Qualea lancifolia 0.58 األمريكيتين 4
 Qualea paraensis 0.67 األمريكيتين 4
 Quararibea asterolepis 0.45 األمريكيتين 1
 Quararibea bicolor 0.53-0.52 األمريكيتين 1
 Quararibea cordata 0.43 األمريكيتين 1
 Quassia simarouba 0.37 األمريكيتين 4
 Quercus alata 0.71 األمريكيتين 5
 Quercus costaricensis 0.61 األمريكيتين 5
 Quercus eugeniaefolia 0.67 األمريكيتين 5
 .Quercus sp 0.70 أسيا 5
 Radermachera pinnata 0.51 أسيا 5
 Randia cladantha 0.78 أفريقيا 5
 .Raputia sp 0.55 األمريكيتين 5
 Rauwolfia macrophylla 0.47 أفريقيا 5
 .Rheedia sp 0.60 األمريكيتين 1
 Rhizophora mangle 0.89 األمريكيتين 4

 Ricinodendron 0.20 أفريقيا 5
heudelotii 

 Rollinia exsucca 0.52 األمريكيتين 4
 Roupala moniana 0.77 األمريكيتين 4
 Ruizierania albiflora 0.57 األمريكيتين 4

 Saccoglottis gabonensis 0.74 أفريقيا 5
 Saccoglottis guianensis 0.77 األمريكيتين 4
 Salmalia malabarica 0.33-0.32 أسيا 5
 Samanea saman 0.46-0.45 أسيا 5
 Sandoricum vidalii 0.43 أسيا 5
 Santiria trimera 0.53 أفريقيا 5
 Sapindus saponaria 0.58 أسيا 5
 Sapium ellipticum 0.50 أفريقيا 5
 Sapium luzontcum 0.40 أسيا 5
 Sapium marmieri 0.40 األمريكيتين 1
 Schefflera morototoni 0.36 األمريكيتين 1
 Schizolobium parahyba 0.40 األمريكيتين 1
 Schleichera oleosa 0.96 أسيا 5
 Schrebera arborea 0.63 أفريقيا 5
 Schrebera swietenoides 0.82 أسيا 5

 Sclerolobium 0.62 األمريكيتين 4
chrysopyllum 

 Sclerolobium paraense 0.64 األمريكيتين 4

 Sclerolobium 0.65 األمريكيتين 4
peoppigianum 

 Scleronema 0.61 األمريكيتين 4
micranthum 

 Sclorodophloeus 0.68 أفريقيا 5
zenkeri 

 Scottellia coriacea 0.56 أفريقيا 5

 Scyphocephalium 0.48 أفريقيا 5
ochocoa 

 Scytopetalum tieghemii 0.56 أفريقيا 5
 Semicarpus anacardium 0.64 أسيا 5
 Serialbizia acle 0.57 أسيا 5
 Serianthes melanesica 0.48 أسيا 5
 Sesbania grandiflora 0.40 أسيا 5

 Shorea assamica forma 0.41 أسيا 5
philippinensis 

 Shorea astylosa 0.73 أسيا 5
 Shorea ciliata 0.75 أسيا 5
 Shorea contorta 0.44 أسيا 5
 Shorea palosapis 0.39 أسيا 5
 Shorea plagata 0.70 أسيا 5
 Shorea polita 0.47 أسيا 5
 Shorea robusta 0.72 أسيا 5
 Shorea sp. (balau) 0.70 أسيا 5

 Shorea sp. (dark red 0.55 أسيا 5
meranti) 

 Shorea sp. (light red 0.40 أسيا 5
meranti) 

 .Sickingia sp 0.52 األمريكيتين 5
 Simaba multiflora 0.51 األمريكيتين 5
 Simarouba amara 0.36 األمريكيتين 1
 .Simira sp 0.65 األمريكيتين 1
 Sindoropsis letestui 0.56 أفريقيا 5
 Sloanea guianensis 0.79 األمريكيتين 5
 Sloanea javanica 0.53 أسيا 5
 Sloanea nitida 1.01 األمريكيتين 4
 Soymida febrifuga 0.97 أسيا 5
 Spathodea campanulata 0.25 أسيا 5
 Spondias lutea 0.38 األمريكيتين 4
 Spondias mombin 0.35-0.31 األمريكيتين 1
 Spondias purpurea 0.40 األمريكيتين 4
 Staudtia stipitata 0.75 أفريقيا 5
 Stemonurus luzoniensis 0.37 أسيا 5
 Sterculia apetala 0.33 األمريكيتين 4
 Sterculia pruriens 0.46 األمريكيتين 4
 Sterculia rhinopetala 0.64 أفريقيا 5
 Sterculia speciosa 0.51 األمريكيتين 4
 Sterculia vitiensis 0.31 أسيا 5

 Stereospermum 0.62 أسيا 5
suaveolens 
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 Strephonema 0.56 أفريقيا 5
pseudocola 

 Strombosia 0.71 أسيا 5
philippinensis 

 Strombosiopsis 0.63 أفريقيا 5
tetrandra 

 Strychnos potatorum 0.88 أسيا 5
 .Stylogyne sp 0.69 األمريكيتين 5
 Swartzia fistuloides 0.82 أفريقيا 5
 Swartzia laevicarpa 0.61 األمريكيتين 1
 Swartzia panacoco 0.97 األمريكيتين 4
 Swietenia macrophylla 0.43 األمريكيتين 1
 Swietenia macrophylla 0.53-0.49 أسيا 5
 Swintonia foxworthyi 0.62 أسيا 5
 .Swintonia sp 0.61 ياأس 5
 Sycopsis dunni 0.63 أسيا 5
 Symphonia globulifera 0.58 أفريقيا 5
 Symphonia globulifera 0.58 األمريكيتين 1
 Syzygium cordatum 0.59 أفريقيا 5
 .Syzygium sp 0.76-0.69 أسيا 5
 Tabebuia rosea 0.54 األمريكيتين 1
 Tabebuia serratifolia 0.92 األمريكيتين 1
 Tabebuia stenocalyx 0.57-0.55 األمريكيتين 5

 Tachigalia 0.53 األمريكيتين 4
myrmecophylla 

 .Talisia sp 0.84 األمريكيتين 5
 Tamarindus indica 0.75 أسيا 5
 Tapirira guianensis 0.50 األمريكيتين 4
 Taralea oppositifolia 0.80 األمريكيتين 1
 Tectona grandis 0.55-0.50 ياأس 5
 Terminalia amazonica 0.65 األمريكيتين 1
 Terminalia citrina 0.71 أسيا 5
 Terminalia copelandii 0.46 أسيا 5
 Terminalia ivorensis 0.59-0.40 أفريقيا 3
 Terminalia microcarpa 0.53 أسيا 5
 Terminalia nitens 0.58 أسيا 5
 Terminalia oblonga 0.73 تيناألمريكي 1
 Terminalia pterocarpa 0.48 أسيا 5
 Terminalia superba 0.66-0.40 أفريقيا 3
 Terminalia tomentosa 0.77-0.73 أسيا 5

 Ternstroemia 0.53 أسيا 5
megacarpa 

 Tessmania africana 0.85 أفريقيا 5
 Testulea gabonensis 0.60 أفريقيا 5
 Tetragastris altissima 0.74 ريكيتيناألم 4
 Tetragastris panamensis 0.76 األمريكيتين 4
 Tetrameles nudiflora 0.30 أسيا 5
 Tetramerista glabra 0.61 أسيا 5
 Tetrapleura tetraptera 0.50 أفريقيا 5
 Thespesia populnea 0.52 أسيا 5
 Thyrsodium guianensis 0.63 األمريكيتين 4
 Tieghemella africana 0.66-0.53 أفريقيا 3
 Toluifera balsamum 0.74 األمريكيتين 5
 .Torrubia sp 0.52 األمريكيتين 5
 Toulicia pulvinata 0.63 األمريكيتين 5
 Tovomita guianensis 0.60 األمريكيتين 5
 .Trattinickia sp 0.38 األمريكيتين 5
 Trema orientalis 0.31 أسيا 5
 .Trema sp 0.40 أفريقيا 5
 Trichilia lecointei 0.90 األمريكيتين 4
 Trichilia prieureana 0.63 أفريقيا 5
 Trichilia propingua 0.58 األمريكيتين 5
 Trichoscypha arborea 0.59 أفريقيا 5

 Trichosperma 0.41 األمريكيتين 5
mexicanum 

 Trichospermum richii 0.32 أسيا 5
 Triplaris cumingiana 0.53 األمريكيتين 5

 Triplochiton 0.44-0.28 أفريقيا 3
scleroxylon. 

 .Tristania sp 0.80 أسيا 5
 .Trophis sp 0.44 األمريكيتين 1
 Turpinia ovalifolia 0.36 أسيا 5
 Vantanea parviflora 0.86 األمريكيتين 4
 Vatairea guianensis 0.70 األمريكيتين 4
 Vatairea paraensis 0.78 األمريكيتين 4
 Vatairea sericea 0.64 األمريكيتين 4
 Vateria indica 0.47 أسيا 5
 .Vatica sp 0.69 أسيا 5
 Vepris undulata 0.70 أفريقيا 5
 Virola michelii 0.50 األمريكيتين 4
 Virola reidii 0.35 األمريكيتين 1
 Virola sebifera 0.37 ناألمريكيتي 1
 .Vismia sp 0.41 األمريكيتين 5
 Vitex doniana 0.40 أفريقيا 5
 .Vitex sp 0.57-0.52 األمريكيتين 5
 .Vitex sp 0.65 أسيا 5
 Vitex stahelii 0.60 األمريكيتين 5
 Vochysia densiflora 0.29 األمريكيتين 1
 Vochysia ferruginea 0.37 األمريكيتين 1
 Vochysia guianensis 0.53 األمريكيتين 4
 Vochysia lanceolata 0.49 األمريكيتين 1
 Vochysia macrophylla 0.36 األمريكيتين 1
 Vochysia maxima 0.47 األمريكيتين 4
 Vochysia melinonii 0.51 األمريكيتين 4
 Vochysia obidensis 0.50 األمريكيتين 4
 Vochysia surinamensis 0.66 األمريكيتين 4
 Vouacapoua americana 0.79 األمريكيتين 4
 Warszewicsia coccinea 0.56 األمريكيتين 5
 Wrightia tinctorea 0.75 أسيا 5

 Xanthophyllum 0.63 أسيا 5
excelsum 

 Xanthoxylum 0.46 األمريكيتين 5
martinicensis 

 .Xanthoxylum sp 0.44 األمريكيتين 5
 Xylia xylocarpa 0.81-0.73 أسيا 5
 Xylopia frutescens 0.64 األمريكيتين 5
 Xylopia nitida 0.57 األمريكيتين 4
 Xylopia staudtii 0.36 أفريقيا 5
 Zanthoxylum rhetsa 0.33 أسيا 5
 .Zizyphus sp 0.76 أسيا 5
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 14-4 لجدولا
 والشمالية المعتدلة األشجار من رةمختا تصنيفية لفئات )D( األساسية الخشب آثافة

D 
رطب متر (أطنان بتجفيف الفرنلتصنيفية المصدر [

 )]مكعب
 الفئة ا

2 0.40 Abies spp. 

2 0.52 Acer spp. 

2 0.45 Alnus spp. 

2 0.51 Betula spp. 

2 0.58 Fagus sylvatica 

2 0.57 Fraxinus spp. 

2 0.46 Larix decidua 

2 0.40 Picea abies 

3 0.40 Picea sitchensis 

4 0.44 Pinus pinaster 

1 0.38) 0.33 - 0.45( Pinus radiata 

2 0.32 Pinus strobus 

2 0.42 Pinus sylvestris 

2 0.35 Populus spp. 

2 0.49 Prunus spp. 

2 0.45 Pseudotsuga menziesii 

2 0.58 Quercus spp. 

2 0.45 Salix spp. 

2 0.43 Tilia spp. 

1 = Beets et al., 2001 
2 = Dietz, 1975 
3 = Knigge and Shulz, 1966 
4 = Rijsdijk and Laming, 1994 
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 مسرد األراضي الحرجية 1-أ4الملحق 
 

 مصطلحات المخزون والتغيرات في األراضي الحرجية آما هي معرفة في هذا المجلد

 ونالمك الحالة الزيادة االنخفاض نتيجة الحصاد

 الحجم القابل لالتجار مخزون نام الزيادة السنوية الصافية عمليات اإلزالة

الكتلة الحيوية في الحجم القابل  آتلة حيوية للمخزون النامي  للزيادةالكتلة الحيوية الكتلة الحيوية لعمليات اإلزالة
 لالتجار

عمليات إزالة الكتلة الحيوية فوق 
الكتلة الحيوية اإلجمالية فوق  آتلة حيوية فوق األرض األرضنمو الكتلة الحيوية فوق  األرض

 األرض
عمليات إزالة الكتلة الحيوية تحت 

5األرض
 

الكتلة الحيوية اإلجمالية تحت  آتلة حيوية تحت األرض نمو الكتلة الحيوية تحت األرض
 األرض

الكتلة الحيوية اإلجمالية فوق  إجماليةآتلة حيوية  نمو الكتلة الحيوية اإلجمالية عمليات إزالة الكتلة الحيوية
 األرض وتحت األرض

 ...الكربون في
أي من مكونات المذآورة أعالة، على سبيل المثال محتوى الكربون في المخزون النامي أو عمليات إزالة الكتلة (

 ، أو في الفرش الحرجي والخشب الميت والمادة العضوية في التربة)الحيوية
 الكربون

 
 لحيوية فوق األرضالكتلة ا

روع واللحاء                  سيقان والجذول والف ك ال ا في ذل ة بم وق سطح الترب شبي، الموجود ف آافة الكتلة الحيوية في الغطاء النباتي الحي، سواء الشجري أو الع
 .والبذور واألوراق

لمستودع الكربون في الكتلة الحيوية فوق األرض، فإنه من في الحاالت التي تمثل فيها الطبقة السفلية من الغابات مكونًا صغيرًا نسبيا بالنسبة  :مالحظة
سق                ى نحو مت ستويات عل المقبول للطرق المنهجية والبيانات المرتبطة بها المستخدمة في بعض المستويات أن تستبعد هذه الطبقة، شريطة استخدام الم

 .خالل المتسلسالت الزمنية للحصر

 نمو الكتلة الحيوية فوق األرض
روع             ) انظر فيما يلي  ( للزيادة السنوية الصافية     الوزن الجاف  سنوي في الف و ال وزن الجاف للنم ى ال للشجرة أو المجموعة الشجرية أو الحرج إضافة إل

 ، نظرا ألن المصطلح األخير ُيفهم في سياق االرتباط"الزيادة"في هذا السياق بدال من " النمو"ويستخدم مصطلح  .واألغصان واألوراق والقمة والجذل
 .بالحجم القابل لالتجار

 6التشجير
رة               م تخضع للتحريج لفت اً  50التحويل البشري المباشر لألراضي التي ل ذار و             عام شطة الغرس والب ق أن ة عن طري ى أراض حرجي ل إل ى األق أو / عل

 .األنشطة البشرية الداعمة لمصادر البذور الطبيعية

 الزراعة الحرجية
اج   تبقاءاالسنظام استخدام لألراضي يعمل على       واني  الزراعي   أو اإلدخال أو المزج المتعمد لألشجار أو النباتات الخشبية الدائمة في أنظمة اإلنت والحي

ات         ين المكون ة ب صادية واإليكولوجي اعالت االقت تفادة من التف  Dictionary of Forestry, helms, 1998, Society of American)لالس
Foresters)" Auto-correlation" 

 فة الخشب األساسيةآثا
  .النسبة بين الكتلة الجافة وحجم خشب الساق الحي بدون اللحاء

 الكتلة الحيوية تحت األرض
شكل تجريبي عن     ) المقترحالحد ( مم 2وُتستبعد غالبًا الجذور الدقيقة التي يقل قطرها عن  .الكتلة الحيوية الكلية للجذور الحية ا ب حيث ال يمكن تمييزه

 . بالتربة أو الفضالتالمواد العضوية

 (BCEF)معامل تحويل وتوسيع الكتلة الحيوية 
امي               صافية          ،  معامل ضرب يعمل على تحويل الحجم القابل لالتجار من المخزون الن سنوية ال ادة ال ل لالتجار في الزي ل   ، أو الحجم القاب أو الحجم القاب

 .أو إزالة آتلة حيوية على التوالي، األرض، أو نمو في آتلة حيوية فوق األرضلالتجار في عمليات إزالة الخشب وخشب الوقود إلى آتلة حيوية فوق 
امي               ل وتوسيع المخزون الن امالت تحوي ا تختلف مع صافية     (BCEFS)وعادة م سنوية ال ادة ال امالت الزي ة الخشب    (BCEFI)، ومع امالت إزال  ومع

د   . التوجيهية، ُتستخدم لحساب المكونات الموجودة فوق األرض فقطوهذه المعامالت، آماهي واردة في هذه الخطوط. (BCEFR)وخشب الوقود  لمزي
 .2-4من التفاصيل راجع اإلطار 

                                                 
 .)حصاد الكتلة الحيوية( أو أنظمة الجذور الشاملة )مثل أشجار الجوز(ل المثال عند إزالة مخزون الجذور تحدث في بعض الحاالت، على سبي 5
استخدام األراضي  (CMP.1/- من ملحق مسودة القرار 1في سياق بروتوآول آيوتو، وآما هو منصوص عليه في اتفاقات مراآش، بالفقرة  6

 .58، صفحة FCCC/CP/2001/13/Add.1 الوثيقةب) وتغير استخدام األراضي والحراجة
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 (BEF)معامل توسيع الكتلة الحيوية 
امي                  ة في المخزون الن ة الحيوي ادة       ،  معامل ضرب يعمل على توسيع الوزن الجاف للكتل ة في الزي ة الحيوي ات إزال     ،  والكتل ة في عملي ة الحيوي ة والكتل

روع واألغصان       حساب مكونات الكتلة الحيوية غير القابلة لالتجار    لالخشب وخشب الوقود     ل الجذول والف ة، مث ر التجاري ان    ، أو غي وفي بعض األحي
امي      .األشجار غير التجارية صافية    (BEFS)وتختلف معامالت توسيع الكتلة الحيوية عادة بالنسبة لكل من المخزون الن سنوية ال ادة ال  (BEFI) والزي

ود      ة الخشب وخشب الوق امال          .(BEFR)وعمليات إزال ستخدم مع ة، ُت ذه الخطوط التوجيهي ا هو مستخدم في ه ة لحساب     توآم ة الحيوي  توسيع الكتل
 .2-4لمزيد من التفاصيل راجع اإلطار  .المكونات الموجودة فوق األرض فقط

قيم  إزالة الكتلة الحيوية
 إضافة إلى الوزن الجاف للفروع واألغصان واألوراق في األشجار  )انظر فيما يلي(ت إزالة الخشب وخشب الوقود  عملياالمزالة نتيجة   الكتلة الحيوية   

 .أو المجموعات الشجرية المزالة

 غطاء الظلة
 .راجع الغطاء التاجي

  محتوى الكربون
 .المقدار الكامل للكربون في أحد األحواض أو في أجزاء منه

 جزء الكربون
  .في أطنان المادة الجافة بالكتلة الحيويةالموجودة  أطنان الكربون

 ...الكربون في
راجع الجدول أعاله، المقدار الكامل باألطنان، ويتم الحصول عليه بضرب آمية الكتلة الحيوية في المكونات المعنية في قيمة جزء الكربون المستخدمة 

  %.50والتي تكون عادة 

 مخزون الكربون
 . األحواضآمية الكربون في أحد

 التغير في مخزون الكربون
د         ساب والفق ات االآت ون في أحد األحواض نتيجة عملي نخفض         .التغيرات التي تطرأ على مخزون الكرب د ي دار الفق ساب لمق دار االآت د تجاوز مق وعن

 .ل الحوض آبالوعةالمخزون، ويعمل الحوض آمصدر، أما في حالة تجاوز مقدار الفقد لالآتساب فإنه يحدث تراآم للكربون ويعم

 الحرج الممتلئ
 %).40>(التجمعات التي تغطي فيها األشجار، في الطبقات المختلفة وفي طبقة األعشاب، نسبة آبيرة من سطح األرض 

 التحويل
 .التغيير من نوع استخدام إلى آخر

 معامل التحويل
ى ح      أثير عل داره  مضاعف يقوم بتحويل وحدات القياس الخاصة بأحد العناصر دون الت ه أو مق ية         .جم ة الخشب األساس ر آثاف ال، تعتب بيل المث ى س عل

 .معامل تحويل يعمل على تحويل المخزون األخضر للخشب إلى وزن جاف

 الغطاء التاجي
  ).%100ال يمكن أن يزيد عن (النسبة المئوية لمساحة األرض المغطاة بالمسقط الرأسي للمحيط الخارجي الخاص باالنتشار الطبيعي لألوراق 

 الخشب الميت
ة يشمل  شمل    .آافة الكتلة الحيوية الخشبية غير الحية التي ال تندرج ضمن الفرش الحرجي، سواء آانت قائمة أو ممددة على األرض أو في الترب ا ي آم

 ). يتم تحديده في البلدأو طول القطر الذي( سم 10الخشب المدد على سطح األرض والجذور الميتة وأرومات الشجر التي يزيد قطرها عن أو يساوي 

 الكتلة الحيوية للخشب الميت
ة     ى األرض أو في الترب ددة عل شمل الخشب    .آافة الكتلة الحيوية الخشبية غير الحية التي ال تندرج ضمن الفرش الحرجي، سواء آانت قائمة أو مم وي

ا    2 عن الخشب المكونات الخشبية الملقاة على السطح أو الجذور الميتة التي ال يقل قطرها        غ قطره ي يبل د   10 مم وآذلك أرومات الشجر الت  سم أو يزي
 .عن ذلك أو طول القطر آما يحدده البلد المعني
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 7إزالة األحراج
  .التحويل المباشر لألراضي الحرجية إلى أراض غير حرجية نتيجة األنشطة البشرية

 االضطراب
ى أي نطاق         / صحة و ترآيب األحراج و     يعرف االضطراب بأنه خلل بيئي وحدث تدميري يؤدي إلى زعزعة          ة عل ة الفيزيائي أو تغيير الموارد أو البيئي

ل الحشرات واألمراض، وعوام      قد يضم   االضطراب على الصحة والحيوية ويؤثرو .مكاني أو زماني ة مث ق     لعوامل حيوي ل الحرائ ة مث ر حيوي  غي
 ). فيما يليراجع الوفيات واالضطرابات األخرى(والتلوث وظروف الطقس المتطرفة 

 

 األمراضبفعل االضطراب 
 . آائن ممرض مثل البكتريا أو الفطريات أو البالزما النباتية أو الفيروساتيسببهااالضطرابات التي تنشأ عن األمراض التي 

 الحريقبفعل االضطراب 
ر خاضع        ويعرف الح  .االضطرابات التي تنشأ بسبب الحرائق الطبيعية سواء اندلعت داخل أو خارج الغابات ق طبيعي غي ه أي حري ق الطبيعي بأن ري
 .للتخطيط أو السيطرة والذي يتطلب، بصرف النظر عن مصدر اإلشعال، وسائل إخماد

 الحشراتبفعل االضطراب 
 .االضطراب الذي تسببه األوبئة الحشرية الضارة بصحة األشجار

 )أحراج(الجافة 
د  تم تحدي شمالية والمعتد  ي اطق ال ة للمن ة الرطب سنوي     األنظم سبة متوسط التهطال ال ق ن ة عن طري تح المحتمل  (MAP)ل ة : (PET) وتبخر الن الجاف

توائية فيتحدد    )1> التبخر المحتمل /متوسط التهطال السنوي (، المطيرة   )1< التبخر المحتمل   /متوسط التهطال السنوي  ( اطق االس ، أما فيما يخص المن
دل التهطال وحده     ق مع ة   :ذلك عن طري سنوي   متوسط   (الجاف م 1.000< التهطال ال ة  ) م سنوي   ( ، الرطب م 2.000-1.000: متوسط التهطال ال ، ) م

 ). مم2.000> متوسط التهطال السنوي(المطيرة 

 (.d.m)المادة الجافة 
الفرن، ويكون      ك  تشير المادة الجافة إلى الكتلة الحيوية التي تحولت إلى حالة جافة تعادل حالة التجفيف ب د درج    ذل ساوي   في الغالب عن  70ة حرارة ت

 .درجة مئوية

 عمليات قطع األشجار
سنويا في األحراج أو األارضي الخشبية   تقطع  سم و10، الحية والميتة، والتي يزيد قطرها على ارتفاع الصدر عن ) اللحاء شامًال(حجم آافة األشجار    

ة      آ .ويشمل ذلك حجم آافة األشجار المقطوعة سواء المزالة أو غير المزالة .األخرى شذيب لألغراض التربوي يم والت ات التقل ما يندرج تحت ذلك عملي
ا عن    د قطره ي يزي جار الت اري لألش ز التج ة وألغراض التجهي تم   10الحرجي ي ي ة الت د الطبيعي ات الفق ذلك عملي راج وآ ي األح رك ف ي تت م والت  س

  .استردادها
 

ة   "يمصطلحسوى ُيستخدم في هذه الخطوط التوجيهية ال  :مالحظة ود    "و" الخشب إزال ة خشب الوق ات إزال ا يتفق مع     " عملي ك بم ام  GFRAوذل  لع
  .تعتبر اإلزالة مجموعة فرعية من عمليات القطع. 2005

 8الحرج
 في المائة 30-10يزيد عن ) أو مستوى مخزون معادل(غطاء تاجي وتتسم ب هكتار 1.0 و0.5الحرج هو مساحة من صغيرة من األارضي تتراوح بين 

وقد يتكون الحرج إما من تشكيالت حرجية ممتلئة حيث تغطي  .عند النضج في الموقع األصليآحد أدنى  أمتار 5-2بين تراوح ارتفاعها قد يوأشجاره 
ويندرج تحت تعريف الحرج المجموعات الشجرية  .األشجار التي تنتمي إلى طبقات مختلفة وطبقة األعشاب نسبة عالية من األرض أو الحرج المفتوح

ين                   الطبيعية راوح ب ة تت ة ظل ى آثاف ا أن تصل إل ع له ين      30-10 وآذلك آافة المغارس الحرجية التي يتوق راوح ب اع يت ة أو ارتف ار،  5-2 في المائي  أمت
ل الحصاد أو األسباب                 شري مث دخل الب ا نتيجة للت ة المجردة من المخزون مؤقت ساحة الحرجي ادة جزء من الم شكل في الع ي ت ذلك المساحات الت وآ

 .ة والتي يتوقع أن تعود إلى حرجالطبيعي

 حصر األحراج
 : وآمية وحالة أحد األحراج، ويكون ذلك عادة عن طريق المعاينةمدىنظام لقياس 

مجموعة من طرق المعاينة الموضوعية المصصمة من أجل التحديد الكمي والتوزيع المكاني والترآيب ومعدالت التغير لبارامترات                  -1
 .ألغراض اإلدارةالدقة ة من الحرج في إطار مستويات محدد

اتي األخرى             و .قوائم البيانات الناتجة عن هذا المسح -2 ك األشجار وأشكال الغطاء النب ا في ذل ة بم وارد الحرجي ة الم قد يتكون من آاف
 .واألسماك والحشرات والحياة البرية وآذلك األشجار في الشوارع واألحراج المدنية

                                                 
استخدام األراضي  (CMP.1/- من ملحق مسودة القرار 1في سياق بروتوآول آيوتو، وآما هو منصوص عليه في اتفاقات مراآش، بالفقرة  7

 .58، صفحة FCCC/CP/2001/13/Add.1الوثيقة ب) وتغير استخدام األراضي والحراجة
استخدام األراضي  (CMP.1/- من ملحق مسودة القرار 1هو منصوص عليه في اتفاقات مراآش، بالفقرة في سياق بروتوآول آيوتو، وآما  8

 .58، صفحة FCCC/CP/2001/13/Add.1الوثيقة ب) وتغير استخدام األراضي والحراجة
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 األراضي الحرجية
 غطاء نباتي خشبي يتفق مع العتبات المستخدمة في تعريف األراضي الحرجية في نظام الحصر يوجد على سطحهاة األرضي التي   تشمل هذه الفئة آاف   

ستخدمة   تضم وهي  .الوطني لغازات االحتباس الحراري ات الم ة    في  آذلك أنظمة ذات ترآيب نباتي يقل في الوقت الحالي عن قيم العتب د فئ د لتحدي البل
 . يتوقع أن يصل إليها في األصلاالستخدام لكن 

 9راجحإدارة األ
ة                   ى تحقيق وظائف إيكولوجي وجي       (نظام من الممارسات لرعاية واستخدام األحراج يهدف إل وع البيول ا التن ا فيه ة لألحراج      ) بم صادية واجتماعي واقت

 .بطريقة مستدامة

 المغارس الحرجية
ق الغرس           ذا أو  /والمجموعات الشجرية المنشأة عن طري ادة التحريج        الب شجير وإع ة الت ستقدمة      ، ر في عملي واع م ا من أن ة المجموعات   (وهي إم آاف

ة  من أو  )المغروسة ايير التالي د      :المجموعات الشجرية المدارة على نحو مكثف من األنواع األصلية والتي تتفق مع آافة المع وعين عن وع أو ن وجود ن
 .وفواصل مكانية منتظمة، الغرس، وفئة عمرية متساوية

 إزالة خشب الوقود
ويشمل خشب الوقود الخشب الذي  .الخشب المزال ألغراض إنتاج الطاقة، بصرف النظر عما إذا آان ذلك لالستخدام الصناعي أو التجاري أو المنزلي

ود الذي ينتج آمخرج ثانوي وهو يستبعد خشب الوق .يتم جمعه أو إزالته مباشرة من األحراج أو األراضي الشجرية األخرى ألغراض إنتاج الطاقة فقط
ل  .أو مادة متبقية من المعالجة الصناعية للخشب المستدير دمير بفعل     آما يتضمن اإلزلة نتيجة عمليات القطع في فترة مبكرة ونتيجة قت األشجار أو الت

 .غراض االستخدام الخاصهذا إضافة إلى عمليات اإلزالة التي يقوم بها السكان المحليين أو مالك األراضي أل .الكوارث الطبيعية

 المخزون النامي
اع         . سم xالحجم شامال اللحاء لكافة األشجار الحية التي يزيد قطرها بارتفاع الصدر عن  ساق من مستوى األرض أو ارتف امي ال شمل المخزون الن وي

ة   وتحدد البل  . سمW سم، آما قد يشمل الفروع التي ال يقل قطرها عن Yاألرومة حتى قطر علوي يبلغ  ات الثالث سنتيمترات w وy وx(دان العتب  ) بال
وق األرض أم      .وآذلك أجزاء الشجرة التي لم يتم تضمينها في الحجم ى الحجم من ف آما تحدد البلدان آذلك ما إذا آانت األرقام التي تم إبالغها تشير إل

ريح      . متر1 الجذور أعلى من  سم فوق نهاية الجذور الداعمة إذا آانت هذه30ويقاس القطر عند  .من فوق األرومة امي سقاطة ال ويشمل المخزون الن
 . واألغصان واألوراق والزهور والبذور والجذورةمن األشجار  الحية ويستبعد الفروع الصغير

 الكتلة الحيوية للمخزون النامي
  ).راجع أعاله(الوزن الجاف للمخزون النامي 

 الفقد نتيجة الحصاد
ي للخشب المحصود    الفرق بين القيمة المقدرة  ا    لالختالف في  ونظرا   .للحجم القابل لالتجار في المخزون النامي وقيمة الحجم الفعل اس فيم  قواعد القي

 .يتعلق بالخشب القائم والمقطوع، فإن عمليات الفقد تكون نتيجة القطع المستعرض والكسر والعيوب

 الكتلة الحيوية للزيادة
 .في شجرة أو مجموة شجرية أو حرج) القابلة لالتجار(الحجم الجاف للزيادة السنويةالصافية 

 اإلدارة المكثفة لألحراج
راج  ام إلدارة األح ددنظ ة تح ات الحرجي وين المجموع ب وتك ة ترآي ة الحرجي ه الممارسات التربوي مية   . في ر رس مية أو غي ة رس اك خط ون هن وتك

 .إلدارةالحرج
 .يب وتكوين المجموعات الحرجية يتحدد بصورة أساسية عبر العمليات الطبيعية واإليكولوجيةوال يكون الحرج خاضعا لإلدارة المكثفة إذا آان ترآ

 األنواع المستقدمة
   . السابق والحالي المعتادها يتم إدخالها خارج توزيعهي أنواع

 الفرش الحرجي
ة  يشمل آافة الكتلة الحيوية غير الحية التي يتجاوز حجمها الحد الخاص بالمادة العضوية في        رح  ( الترب م 2وُيقت ا       )  م ى للقطر فيم ل عن الحد األدن ويق

ال      10(يخص الخشب الميت     بيل المث ة أو                         ) مم على س ة المعدني وق أو داخل الترب ل ف ددة من التحل ة في حاالت متع ى سطح األرض ميت اة عل ، والملق
 تتضمن الجذور الدقيقة الحية فوق التربة المعدنية أو العضوية وهي .عرف عادة في علم أنواع التربةويشمل ذلك طبقة الفرش الحرجي آما ُت .العضوية

 .حيث ال يمكن فصلها عمليًا عن الفرش الحرجي) التي يقل قطرها عن الحد للكتلة الحية تحت األرض(

 (LAC)أنوع التربة المكونة من الطين منخفض النشاط 
شاط             صالية                  تتسم أنواع التربة المكونة من المعادن الطينية منخفضة الن ادن الصل ا المع ة وتغلب عليه الظروف الجوي أثر ب ة الت ا عالي د  1:1بأنه  والحدي

 )).Ferrasols(والفيراسول ) Nitosols(والنيتوسول ) Acrisols(األآريسول  :وهي تشمل في تصنيف الفاو )الالمتبلر وأآاسيد األلومنيوم
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 الحرج المدار
  .ددة لألراضي المدارةالحرج المدار هو أراض حرجية تخضع للشروط المح

 األراضي المدارة
  .هي األرض التي تخضع للتدخالت والممارسات البشرية ألداء وظائف إنتاجية وإيكولوجية واجتماعية

 الحجم القابل لالتجار
امي         المخزون الن شروط الخاصة ب ى ال تنادا إل دها اس تم تحدي ى ذل    .الحجم شامال اللحاء لكافة األشجار والتي ي ى     وعالوة عل ذا عل ق ه ك يمكن أن ينطب

 .المخزون النامي وآذلك الزيادة السنوية الصافية وعمليات إزالة الخشب
 )األحراج(الرطبة 

سنوي               سبة متوسط التهطال ال ق ن تح المحتمل    (MAP)تحدد األنظمة الرطبة للمناطق الشمالية والمعتدلة عن طري ففي األحراج   : (PET) وتبخر الن
ل من               الجافة تكون نسبة متوسط      ى التبخر المحتمل أق سنوي إل ر من               1التهطال ال ة أآب ا تكون في األحراج الرطب اطق     1، بينم ا يخص المن ا فيم ، أم

 2.000-1.000: متوسط التهطال السنوي( ، الرطبة ) مم1.000< متوسط  التهطال السنوي (الجافة  .االستوائية فيتحدد ذلك عن طريق التهطال وحده
 ). مم2.000> لتهطال السنويمتوسط ا(، المطيرة )مم

 الوفيات
شتمل         .األشجار التي تموت طبيعيا نتيجة المنافسة في مرحلة استبعاد الساق في مجموعة شجرية أو حرج   ذه الخطوط، ال ت ستخدمة في ه ا هي م وآم

 ).راجع أعاله(الوفيات على عمليات الفقد نتيجة االضطرابات 

 الحرج الطبيعي
 .لية وال يصنف ضمن المغارس الحرجيةحرج يتكون من األشجار األص

 التجديد الطبيعي
وين إعادة  د الخضري            تك ادة التجدي ذار الطبيعي أو إع ل الب ة مث ائل الطبيعي ق الوس ة عن طري ساعدة       . مجموعة حرجي د الطبيعي بم د يكون التجدي وق

 .رعي الحيوانات المستأنسةبشريةعلى سبيل المثال، بتخديش التربة أو التسوير لحمايتها من الحيوانات البرية أو 

 الزيادة السنوية الصافية
قطر حد أدنى لل إلىلكافة األشجار ) راجع أعاله(متوسط الحجم السنوي للزيادة اإلجمالية خالل الفترة الزمنية المرجعية المحددة مطروحا منها الوفيات 

 ). راجع أعاله(ن االضطرابات ع قيمة صافية من عمليات الفقد الناجمة وآما هو مستخدم في هذه الخطوط التوجيهية، فهي ال تعد .عند ارتفاع الصدر

 أنواع التربة العضوية
 :(FAO, 1998) فيما يلي 3 و1 أو 2 و1تعتبر أنواع التربة عضوية إذا آانت تلبي المطلبين 

 في المائة أو أآثر آربون عضوي 12  على سم20يجب أن تحتوي الطبقة التي تقل عن  . سم10ُسمك الطبقة العضوية يزيد عن أو يساوي  )1
 . سم20عند امتزاجها على عمق 

ون عضوي     20أن تحتوي على أآثر من ، فيجب أنواع التربة التي ال تتشبع مطلقًا بالماء ألآثر من أيام قليلة         بالنسبة ألنواع    )2 ة آرب  في المائ
 ). في المائة من المادة العضوية35أي، (حسب الوزن 

 :اث تشبع عرضية بالماء ويكون بها إماالتربة ألحدتعرض أنواع  )3
ى      )  في المائة من المادة العضوية 20أي ( في المائة على األقل آربون عضوي حسب الوزن      12 - أ وي عل ة تحت م تكن الترب إذا ل

 الطين؛ أو
ادة العضوية     30أي ( في المائة على األقل آربون عضوي حسب الوزن       18 - ب ة من الم وي    )  في المائ ة تحت ى  إذا آانت الترب عل

 أو أآثر من الطين؛ أو% 60
 .من الطينالمتوسطة كميات مع ال وتناسبية من الكربون العضوي متوسطةآمية  - ت

 االضطرابات األخرى
اح         .االضطرابات الناشئة عن عوامل أخرى غير الحرائق أو الحشرات أو األمراض اف والفيضان وعواصف الري أثرة بالجف اطق المت شمل المن وقد ت

 .نحو ذلكوالمطر الحمضي و

 )التربة النسيجية آذلك(التربة الخثية 
 ).تربة عضوية سيئة التصريف( سم على األقل 40هي تربة رطبة في الغالب ذات مستوى مائي مررتفع وطبقة عضوية يبلغ سمكها 

 كربونالحوض /حوضال
ون ال     .نظام يتميز بالقدرة على تخزين أو إطالق الكربون .مستودع ة أحواض الكرب ة        ومن أمثل واع الترب ة ومنتجات الخشب وأن ة الحرجي ة الحيوي كتل

 .ويعبر عنها بوحدات الكتلة .والغالف الجوي
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 77-4                                      بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 

 10إعادة التحريج
ة لمصادر   /التحويل المباشر لألراضي غير الحرجية إلى أراض حرجية عن طريق األنشطة البشرية مثل الغرس والبذار و        أو األنشطة البشرية الداعم

ة      البذور الطبيعية، أو ا ر حرجي ى أراض غي ا إل م تحويله د ت ادة         .ألراضي التي تم تحريجها والتي آان ق شطة إع ى، تكون أن ة األول رة الرعاي اء فت وأثن
 .1989 ديسمبر 31التحريج مقصورة على إعادة التحريج الذي يقع باألراضي التي لم تكن تشتمل على أحراج في 

 إلزالةلالكتلة الحيوية 
 .لة الخشبالوزن الجاف لعمليات إزا

 11إعادة التخضير
ل عن               ساحة من األرض ال تق اتي يغطي م ار وال تتفق مع    0.05نشاط بشري مباشر لزيادة مخزون الكربون بالمواقع عن طريق إنشاء غطاء نب  هكت

 .التعريفات الخاصة بالتشجير وإعادة التحريج الواردة هنا

 نسبة المجموع الجذري إلى الخضري
ت األرض إلى الكتلة الحيوية فوق األرض، وُتطبق على الكتلة الحيوية فوق األرض ونمو الكتلة الحيوية فوق األرض وعمليات نسبة الكتلة الحيوية تح

 .إزالة الكتلة الحيوية وقد تختلف لهذه المكونات

 الخشب المستدير
ة،       آافة الخشب المستدير الذي يتم قطعه أو حصاده بطريقة أخرى وإزالته، وهو يتكون من آافة ا    ات اإلزال ا من عملي تم الحصول عليه ألخشاب التي ي

القطع الطبيعي                    ة ب على سبيل المثال الكميات المزالة من األحراج ومن األشجار خارج األحراج، بما في ذلك الخشب المسترد من عمليات الفقد المقترن
ى الفحم       وفي إحصائيات اإلنتاج، يمثل مجموعة خشب الوقود، .وقطع الجذور خالل فترة معينة ستخدم ألغراض الحصول عل  بما في ذلك الخشب الم

صناعية األخرى      أجزاء النباتي، و دائري ال واع الخشب ال اني وأن ل      .الجذوع المخصصة للتقشير أو النشر، والخشب اللب وفي إحصائيات التجارة، يمث
ستخدم في الحصول    اتي   مجموع الخشب المستدير الصناعي وخشب الوقود بما في ذلك الخشب الم ى الفحم النب المتر المكعب       . عل ه ب الغ عن تم اإلب وي

  .بدون اللحاء

 أنواع التربة الرملية
ال و   % 70> التي تتكون من     ) بصرف النظر عن التصنيف   (تشتمل على آافة أنواع التربة       ة         (طين    % 8< رم وام المعياري ى قياسات الق تنادا إل ) اس

 ))، ريجوسولز الرملية)Arenosols(أرينوسولز  :وهي تشمل في تصنيف الفاو(

 السافانا
ة             تكويناتالسافانا هي  شبية أشجار وشجيرات متفرق ل المساحات الع ان تتخل ستمر، وفي بعض األحي توائية ذات غطاء عشبي م  . استوائية وشبه اس

 .وتوجد السافانا في أفريقيا وأمريكا الالتينية وأسيا وأستراليا
 

 )األحراج(موسمية ال
 . مم في العام2.000 و1.200ذات موسم مطير وجاف مميز وآمية سقوط أمطار تتراوح بين أحراج شبه نفضية 

 اضطرابات استبدال المجموعة الحرجية
وتؤدي االضطرابات الصغيرة إلى ترك  .هي االضطرابات الكبرى التي تؤدي إلى قتل إو إزالة آافة األشجار الموجودة فوق الغطاء األرضي بالحرج

  .ي آانت موجودة قبل االضطراب على قيد الحياةبعض األشجار الت

 الجنبات
اج محدد  5 متر ويقل من 0.5نباتات خشبية دائمة يزيد ارتفاعها في الغالب عن  اع الخاصة       . أمتار عند النضج وليس لها ت سير حدود االرتف ويجب تف

 . أمتار7 و5ار واألقصى الرتفاع الجنبات والذي قد يتراوح بين باألشجار والجنبات على نحو يتسم بالمرونة وباألخص الحد األدنى الرتفاع األشج

 آربون التربة
إلى عمق معين يتم اختياره من قبل البلد المعني وتطبيقه على نحو ) بما في ذلك الخث(الكربون العضوي الموجود في أنواع التربة المعدنية والعضوية 

م  2 الحية الدقيقة التي تقل عن  وتندرج الجذور .متسق عبر المتسلسالت الزمنية للحصر ا         ( م ي آحد للقطر فيم د المعن ا البل ة أخرى يختاره أو أي قيم
 .ضمن المادة العضوية الميتة بالتربة حيث ال يمكن تجريبيا تمييزها عن المادة العضوية) يخص الكتلة الحيوية تحت األرض

                                                 
استخدام األراضي  (CMP.1/- من ملحق مسودة القرار 1في سياق بروتوآول آيوتو، وآما هو منصوص عليه في اتفاقات مراآش، بالفقرة  10

 .58، صفحة FCCC/CP/2001/13/Add.1الوثيقة ب) وتغير استخدام األراضي والحراجة
استخدام األراضي  (CMP.1/- من ملحق مسودة القرار 1ص عليه في اتفاقات مراآش، بالفقرة في سياق بروتوآول آيوتو، وآما هو منصو 11

 .58، صفحة FCCC/CP/2001/13/Add.1الوثيقة ب) وتغير استخدام األراضي والحراجة
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 المادة العضوية بالتربة
ر ال           تشمل الكربون العضوي في أنواع التربة  سق عب ى نحو مت ه عل ي وتطبيق د المعن ده في البل تم تحدي ين ي ة  مالمعدنية إلى عمق مع سالت الزمني  .تسل

المستخدم في تحديد الجذور )  مم2يقترح (وتندرج الجذور الدقيقة الحية والميتة والمادة العضوية الميتة داخل التربة والتي يقل قطرها عن الحد األدنى                 
والحد االفتراضي لعمق التربة هو  . ضمن المادة العضوية في التربة حيث ال يمكن تجريبيًا تمييزها عن المواد العضوية بالتربةوالمادة العضوية الميتة

  .2، من الفصل 1-3-3-2تعيين العمق الذي يالئم البلد في القسم فيما يخص  إرشادات يمكن الحصول علىو،  سم30

 أنواع التربة الحمضية
 ).في تصنيفات الفاو تشمل العديد من مجموعات التربة البيضاء( تميل بشكل آبير نحو التحول إلى الحمضية أنواع التربة التي

 الكتلة الحيوية اإلجمالية
ذور                         روع واألغصان واألوراق والب ة للف ة الحيوي ى الكتل ة أو األحراج إضافة إل امي لألشجار أو المجموعات الحرجي الكتلة الحيوية في المخزون الن

ة تحت األرض    .رومات وأحيانا األشجار غير التجاريةواأل سياق ال    ).راجع أعاله  (وتنقسم إلى الكتلة الحيوية فوق األرض والكتلة الحيوي ان ال وإذا آ
  .فقط ليعبر عن نفس المعنى" الكتلة الحيوية"، يمكن استخدام لفظ اللبسيحتمل 

 نمو الكتلة الحيوية اإلجمالية
روع                          ) راجع أعاله ( السنوية الصافية    الكتلة الحيوية للزيادة   و الف ة في نم ة الحيوي ى الكتل ة أو األحراج، إضافة إل في األشجار أو المجموعات الحرجي

ة       ر التجاري ا األشجار غي ذور واألرومات وأحيان ة تحت            .واألغصان واألوراق والب ة الحيوي و الكتل وق األرض ونم ة ف ة الحيوي و الكتل ى نم سم إل وينق
بس وإذا آان السياق ال يحتمل  ).عالهراجع أ(األرض  ة   "، يمكن استخدام لفط    الل ة الحيوي و الكتل ى     " نم ر عن نفس المعن ستخدم مصطلح    .فقط ليعب وي

  .، نظرا ألن المصطلح األخير ُيفهم في سياق االرتباط بالحجم القابل لالتجار"الزيادة"في هذا السياق بدال من " النمو"

 األشجار
ا      ه س ات خشبي معمر ل ديا           نب ل تحدي ر أو أق اجي أآث ددة، وذات غطاء ت يقان متع ة س ة األجم ات      .ق واحدة، أو في حال ل والنبات امبو والنخي شمل الب وت

 .الخشبيةاألخرى التي تتفق مع المعايير السابقة

 الحجم شامًال اللحاء
اء شمل اللح ارج، أي ي اس من الخ ذي يق ار ال ل لالتج امي أو الخشب القاب ن ويضيف  .المخزون الن راوح م سبة تت اء ن ى 5اللح م % 25 إل ن الحج م

واع      ة اللحاء لألن شجرة وسمك طبق وارد               .اإلجمالي، وفقا لقطر ال ي بم دير المعن ات التق تم حسابها من بيان ي ي سبة متوسط اللحاء المرجح الت در ن وُتق
  .من الحجم شامال اللحاء% 11 بحوالي 2000األحراج المعتدلة والشمالية لعام 

  اللحاءالحجم بدون
  .راجع أعاله .المخزون النامي أو الخشب القابل لالتجار بدون اللحاء

 )األحراج(المطيرة 
سنوي               سبة متوسط التهطال ال ق ن تح المحتمل    (MAP)تحدد األنظمة الرطبة للمناطق الشمالية والمعتدلة عن طري ففي األحراج   : (PET) وتبخر الن

سنوي إ         ل من           الجافة تكون نسبة متوسط التهطال ال ى التبخر المحتمل أق ر من               1ل ة أآب ا تكون في األحراج الرطب اطق     1، بينم ا يخص المن ا فيم ، أم
 2.000-1.000: متوسط التهطال السنوي( ، الرطبة ) مم1.000< متوسط  التهطال السنوي (الجافة  .االستوائية فيتحدد ذلك عن طريق التهطال وحده

 ). مم2.000> متوسط التهطال السنوي(، المطيرة )مم

 الكتلة الحيوية الخشبية
ا ال                       امبو فإنه ل والب سبة ألشجار النخي ات، وبالن شجيرات والجنب ة       الكتلة الحيوية من األشجار وال ة خشبية بصورة مطلق ر آتل وم    تعتب ة المفه من ناحي

 .النباتي

 الوقود الخشبي
ى أن    .  من الخشب  ةتقيسمى آذلك أنواع الوقود القائمة على الخشب، وأنواع الوقود الحيوي المش           ارة إل وي يمكن      وتجدر اإلش ود الحي واع الوق ة أن آاف

 .اشتقاقها مباشرة أو على نحو غير مباشر من الكتلة الحيوية الخشبية

 إزالة الخشب
ة   ) حجم الخشب المستدير شامال اللحاء(الخشب المزال  اج الطاق ود  (إلنتاج البضائع والخدمات بخالف إنت ة عن   ويختلف مصطل   ).خشب الوق ح اإلزال

الحرج  ة  المصطلح  ويتضمن   .مصطلح عمليات القطع إذ يستبعد األشجار المقطوعة المتروآة ب ل        من  اإلزل رة ونتيجة قت رة مبك ات القطع في فت عملي
ين أو مالك األراضي          .األشجار أو التدمير بفعل الكوارث الطبيعية سكان المحلي ا ال وم به ي يق ة الت ألغراض االستخدام   هذا إضافة إلى عمليات اإلزال

ة "ونظرا ألن مصطح    .الخاص اس الحراري من الغالف               " اإلزال ة فصل غازات االحتب اخي ليوضح عملي التغير المن ق ب سياق المتعل ستخدم في ال ي
  .لتفادي اللبس" دإزالة الخشب أو إزالة خشب الوقو"الجوي، فإن اإلزالة في سياق حصاد األحراج يجب التعبير عنها على النحو 
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