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 األراضي الزراعية    5

 مقدمة 5-1
الغ   ة واإلب ن األراضي الزراعي اس الحراري م ازات االحتب ات غ دير انبعاث ستويات لتق ة ذات م سم منهجي ذا الق دم ه ايق شمل  .عنه وت

 واألنظمة الزراعية الحرجية التي يقل فيها ترآيب الغطاء النباتي ، وحقول األرز،األراضي الزراعية األراضي القابلة للزراعة والفالحة
ات في وقت الحق                ذه العتب ه أن يتجاوز ه ع ل ا ال يتوق ة، آم ة األراضي الحرجي ستخدمة لتعريف فئ ات الم وتضم األراضي    .عن العتب

ام أو عدة أعوام        (ية آافة المحاصيل السنوية والدائمة إضافة إلى األرض المراحة مؤقتا       الزراع دون زراعة لع رك ب ي تت أي األرض الت
 . والمحاصيل الجذرية واألعالف، والخضراوات، والبذور الزيتية،وتتألف المحاصيل الزراعية السنوية من الحبوب ).قبل زراعتها ثانية

ة     (دائمة من األشجار والجنبات، إضافة إلى المحاصيل العشبية         فيما تتألف المحاصيل ال    ستانية   ) على سبيل المثال، الزراعة الحرجي أو الب
او      ل الكاآ ة مث ارس الزراعي روم والمغ بن ،والك شاي ، وال ل الزيت ، وال د  ، ونخي ذه       ، وجوز الهن م تتفق ه ا ل وز، م  وأشجار المطاط والم

ادة    .األراضي مع معايير التصنيف آأراض حرجية وتندرج تحت فئة األراضي الزراعية األراضي القابلة للزارعة التي تستخدم في الع
المراعي -لزراعة المحاصيل السنوية ولكنها تستخدم مؤقتًا إلنتاج محاصيل العلف الحيواني أو الرعي آجزء من نظام دوران المحاصيل         

  ).األنظمة المختلطة(

ي األراض  زن ف ون المخ دار الكرب د مق ات اإلدارة   ويعتم وع المحصول وممارس ى ن ا عل زال منه ة والمنبعث أو الم ة الدائم ي الزراعي
سنوية   .ومتغيرات التربة والمناخ وب والخضراوات  (فعلى سبيل المثال، ُتحصد المحاصيل ال الي ال يوجد مخزون      ) الحب ام، وبالت آل ع

ة        غير أن الغطاء الخشبي ا .طويل المدى من الكربون في الكتلة الحيوية ة الحرجي ة الزراعي روم واألنظم زارع الك ساتين وم لدائم في الب
ة الزراعة                          ات وآثاف وع وصنف النب ى ن دار عل ذا المق د ه اء، ويعتم ة البق ة طويل ة الحيوي يمكنه تخزين مقدار آبير من الكربون في الكتل

االقتران        وقد يكون مقدار مخزون الكربون في أنواع  .ومعدالت النمو وممارسات الحصاد والتقليم رات ب ه تغي ع ب د تق ا ق رًا آم التربة آبي
 .مع خصائص التربة وممارسات اإلدارة، بما في ذلك دورة نوع المحصول والفالحة والتصريف وإدارة المخلفات والمحسنات العضوية

د                        رة وق ات آبي ون بكمي سيد الكرب اني أآ ر ث اس حراري غي ى انبعاث غازات احتب راد الطرق    ويؤدي حرق مخلفات المحاصيل إل م إي ت
  .المستخدمة في حساب هذه االنبعاثات

ة      و (CC) األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعية     وتوجد إرشادات منفصلة لكل من        (LC) األراضي المحولة إلى أراض زراعي
عية من األراضي الحرجية ويؤدي تحويل استخدام األراضي إلى أراض زرا .وذلك اعترافًا باالختالف في ديناميكيات الكربون بكل منها

 .والمروج الطبيعية واألراضي الرطبة إلى فقد صاٍف من آربون الكتلة الحيوية وأنواع التربة وآذلك أآسيد النيتروز إلى الغالف الجوي
ن     ع م دل مرتف رق أو ذات مع اتي متف اء نب سابق ذات غط ي ال ت ف ى أراٍض آان ة عل ة المقام ي الزراعي إن األراض ك، ف م ذل ورغ

اجم   (طرابات االض ال أراضي المن ة            ) على سبيل المث ون الترب ة وآرب ة الحيوي ساب صاف في آل من الكتل ى اآت د تفضي إل وبعض   .ق
ام واحد          ة أطول من ع رات زمني ى فت د تحدث عل وتغطي اإلرشادات    .التغيرات وباألخص تلك التغيرات ذات الصلة بكربون التربة، ق

 .1-5أحواض الكربون المبينة في اإلطار 

ة      .يشير مصطلح تحويل استخدام األراضي فقط إلى األراضي التي تنتقل من أحد االستخدامات إلى آخر ه في حال ى أن وتجدر اإلشارة إل
الي                         ة، وبالت إن االستخدام يبقى أراضي زراعي ة، ف إعادة زراعة األراضي الزراعية الدائمة الحالية بنفس المحاصيل أو محاصيل مختلف

-5 آما هي موضحة في القسم األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعية     في مخزون الكربون باستخدام طرق      يجب تقدير التغيرات    
  . فيما يلي2

  1-5 اإلطار
 الزراعية باألراضي المتصلة األهمية ذات الكربون أحواض

 الكتلة الحيوية

 الكتلة الحيوية فوق األرض -
 الكتلة الحيوية تحت األرض -

 ميتةالمادة العضوية ال
 الخشب الميت -
 الفرش الحرجي -

 )المادة العضوية في التربة(أنواع التربة 

 : فيما يلي1996بالخطوط التوجيهية لعام  مقارنة 2006الخطوط التوجيهية للهيئة لعام وتتمثل الجوانب الجديدة التي تشتمل عليها 

 قسم األراضي الزراعية بالكامل جديد •

 ربون التربة في نفس القسمتناول آربون الكتلة الحيوية وآ •

 تضمين انبعاثات الميثان من حقول األرز في فئة األراضي الزراعية •

ة (تضمين انبعاثات الغازات غير ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحيوية           •  األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعي
 في فصل األراضي الزراعية) األراضي المحولة إلى أراض زراعيةو

 .ر القيم االفتراضية الخاصة بالكتلة الحيوية في األراضي الزراعية والمساحات الزراعية الحرجيةتوفي •
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 7-5                        بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 

 األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعية 5-2
رة افتراضية                ر استخدامها لفت تم تغيي يقدم هذا القسم توجيهات تتعلق بحصر غازات االحتباس الحراري في األراضي الزراعية التي لم ي

ات    . أحدث من هذااألراضي المحولة إلى أراض زراعية إرشادات حول 3-5فيما يقدم القسم  .1 عاما على األقل20هي  شمل االنبعاث وت
  :األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعيةوعمليات اإلزالة من 

 .تقدير التغير السنوي في مخزون الكربون من آافة أحواض ومصادر الكربون •

 .السنوي من غازات االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد الكربون من آافة األحواض والمصادرتقدير االنبعاث  •

 .3-2 باستخدام المعادلة األرضي التي تظل أراضي زراعيةوتقدر التغيرات في مخزون الكربون في 

 الكتلة الحيوية 5-2-1

 الطرق اختيار 5-2-1-1
لزراعية التي تحتوي على غطاء نباتي خشبي دائم يشمل، على سبيل المثال ال الحصر،            قد ُيخزن الكربون في الكتلة الحيوية باألراضي ا       

ة والجوز، والزراعات ذات                     ساتين الفاآه ارس المطاط، وب د ومغ ل الزيت وجوز الهن بن ونخي الزراعات ذات المحصول الواحد مثل ال
رات في مخزون     وتجدر اإلشارة إلى أ .المحاصيل المتعددة مثل األنظمة الزراعية الحرجية دير التغي نه تم تقديم المنهجية االفتراضية لتق

ي الفصل  ة الخشبية ف ة الحيوي ون بالكتل سم 2الكرب رات . 1-2-2، الق دير التغي ا يخص تق ة لكن فيم ذه المنهجي سم ه ذا الق شرح ه ا ي فيم
  .األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعيةبمخزون الكربون في الكتلة الحيوية في 

ة فقط   ويقد ادة في          .ر التغير في الكتلة الحيوية بالنسبة للمحاصيل الخشبية الدائم ه ُيفترض أن الزي سنوية، فإن ق بالمحاصيل ال ا يتعل وفيم
ام               ات في نفس الع ة نتيجة الحصاد والوفي ة الحيوي ادة    –مخزون الكتلة الحيوية في عام واحد تساوي الفقد في الكتل الي ال توجد زي  وبالت

  .زون آربون الكتلة الحيويةصافية في مخ

ΔCCCB)ويمكن تقدير التغير في الكربون في الكتلة الحيوية باألراضي الزراعية 
سنوية  ) أ(إما  : عن طريق( معدالت االآتساب والفقد ال

والمقترب األول  ).8-2، المعادلة 2الفصل (مخزون الكربون عند نقطتين زمنيتين ) ب(أو ) 7-2، المعادلة 2الفصل (في الكتلة الحيوية 
ساب( ة االآت د-طريق ستوى  ) الفق ي الم ية ف ة االفتراض و الطريق ستوى  1ه ي الم تخدامه ف ن اس تم  3 أو 2 ويمك ديالت ي ع بعض التع  م

اني     .توضيحها فيما يلي رب الث ستخدم المقت رق في المخزون    (وُي ة الف ستخدم في المستوى     3 أو 2بالمستوى  ) طريق ه ال ي ومن  . 1، لكن
ة    ليمةالممارسة الس  . أن يتم العمل على تحسين عمليات الحصر عن طريق استخدام المستوى األآثر مالءمة في ضوء الظروف الوطني

ة من المستوى     الممارسة السليمة وتستلزم   ون في       3 أو 2 من البلدان استخدام طريق ة الكرب ات إزال ات وعملي األراضي   إذا آانت انبعاث
ة  ل الزراعية التي تظل أراضي زراعي ة           تمث ة ذات أهمي ة الحيوي ة من الكتل ة الفرعي ذلك إذا آانت الفئ سية وآ ة رئي اد    . فئ د االسترش ويع

ة من          2، الفصل   2-2بشجرة القرار في الشكل      ة الحيوي ون بالكتل رات في مخزون الكرب الممارسة  ، لتحديد المستوى المالئم لتقدير التغي
 .السليمة

 1المستوى 
ذا ال       ة                            تتمثل الطريقة االفتراضية له ادة الكتل دير صافي زي ة تق ة في قيم ة الخشبية الدائم ساحة األراضي الزراعي مستوى في ضرب م

ة  (الحيوية نتيجة النمو ثم طرح عمليات الفقد المقترنة بالحصاد أو التجميع أو االضطراب  ات    ).2 بالفصل  7-2وفقا للمعادل در عملي وتق
  .زراعية التي تم حصاد المحاصيل الخشبية الدائمة منهاالفقد بضرب قيمة مخزون الكربون في مساحة األراضي ال

ال  (آافة الكربون الموجود في الكتلة الحيوية الخشبية الدائمة المزالة  : على اثنين من االفتراضات هما1ويعتمد المستوى  على سبيل المث
وم المحاصيل الخشبية الدائمة بتخزين الكربون لفترة ينبعث في عام اإلزالة، وتق) الكتلة الحيوية المقتلعة والمعاد زراعتها بمحصول جديد

رة            .نضج اسمية/زمنية تساوي دورة حصاد ة لفت ة الحيوي وم بتخزين الكتل ة تق ر أن المحاصيل الخشبية الدائم راض األخي ويتضمن االفت
لكتلة الحيوية لتباطؤ معدالت النمو محددة حتى ُتزال عبر الحصاد أو تصل إلى حالة ثابتة حيث ال يكون هناك زيادة صافية للكربون في ا
 .ويترتب على ذلك موازنة الزيادة الناتجة عن النمو بالفقد الناتج عن الوفيات الطبيعية والتقليم وغير ذلك

امالت االفتراضية الموضحة في الجدول          1وعند استخدام المستوى     ق المع ى       1-5، تطب شتقة عل ديرات مساحات األراضي الم  في التق
  .وطنيالمستوى ال

 2المستوى 
ستوى  ي الم تخدامهما ف ن اس ان يمك اك طريقت ة2هن ة الحيوي ي الكتل رات ف دير التغي ى  . لتق ة األول ب الطريق ة (تتطل ذلك طريق سمى آ ت

الغ   ) الفقد-االآتساب ام اإلب ة  2الفصل  (طرح الفقد في آربون الكتلة الحيوية من الزيادة في آربون الكتلة الحيوية لع ا  أ ).7-2، المعادل م
فتتمثل في إيجاد الفرق بين قيم مخزون الكربون لمساحة معينة من األراضي             ) وتسمى آذلك طريقة الفرق في المخزون     (الطريقة الثانية   

 ).8-2، المعادلة 2الفصل (عند نقطتين زمنيتين 

ة باستخدام     ، في المقابل، بوضع تقديرات ألنواع المحاصيل الخشبية الرئيس 2ويقوم التقدير باستخدام المستوى      اطق المناخي ية حسب المن
ين        ين زمنيت د نقطت ون عن د لمخزون الكرب  .معدالت زيادة مخزون الكربون وقيم الفقد الخاصة بالبلد ما أمكن أو التقديرات الخاصة بالبل

ات   2وفي المستوى  ة  ، ُتقدر التغيرات في مخزون الكربون في آل من الكتلة الحيوية فوق األرض وتحت األرض للنبات  .الخشبية الدائم
ة                    2وتشتمل طرق المستوى     سية لألراضي الزراعي واع الرئي ة حسب األن ة الحيوي  على تقديرات خاصة بالبلد أو المناطق لمخزون الكتل

                                                 
يمكن للبلدان التي تستخدم طرق ذات مستوى أعلى استخدام فترات زمنية مختلفة استنادا إلى الوقت المستغرق في وصول مخزون  1

 .الكربون لحالة من التوازن بعد تغير االستخدام
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 3المستوى 
ات و                2 مقترب عالي التجزيء من المستوى        3ير المستوى   يستخدم تقد  اذج عملي ي تتضمن نم د المعن ة خاصة بالبل أو قياسات   / أو طريق

ون بمرور     3وتجدر اإلشارة إلى أن المستوى  .مفصلة  يشتمل على أنظمة حصر تستخدم المعاينة القائمة على إحصائيات مخزون الكرب
ذه  /الوقت و صنف ه ة ونظام اإلدارة       أو نماذج العمليات، وُت وع األراضي الزراعي اخ ون ة حسب المن ال، يمكن      . األنظم بيل المث ى س عل

اظرة       استخدام نماذج النمو المحققة الخاصة باألنواع والتي تشتمل على تأثيرات اإلدارة مثل الحصاد والتخصيب، إلى جانب البيانات المن
ويمكن استخدام    .ربون الكتلة الحيوية في األراضي الزراعية بمرور الوقتحول أنشطة اإلدارة، لتقدير التغيرات الصافية في مخزون آ

رات    دير تغي األحراج، لتق ة ب ات الحصر المعني ي عملي ستخدمة ف ك القياسات الم ل تل ون مصحوبة بقياسات مث ا تك ي ربم اذج، والت النم
 .2و الحال في المستوى المخزون إلى جانب التقدير االستقرائي لمساحات األراضي الزراعية الكلية، آما ه

 .وتتمثل المعايير الرئيسية في اختيار النماذج المالئمة في قدرة النموذج على أن يمثل آافة ممارسات اإلدارة التي تمثلها بيانات األنشطة
ة الم ل أنظم ي تمث ة الت ع الميداني ستقلة من المواق شاهدات الم تخدام الم اذج باس ق من النم تم التحق ة أن ي ة وإدارة ومن األهمي اخ والترب ن

  .األراضي الزراعية الموجودة في البلد أو المنطقة

 االنبعاث معامالت اختيار 5-2-1-2
و        ) أ(تشمل معامالت االنبعاث واإلزالة المطلوبة لتقدير التغيرات في مخزون الكربون            دل النم ة أو مع ة الحيوي سنوية في الكتل ادة ال الزي

  .وتجميع خشب الوقود واالضطراب) الحصاد(التي تتأثر بأنشطة اإلزالة معامالت فقد الكتلة الحيوية ) ب(و

 معدل نمو الكتلة الحيوية الخشبية فوق األرض
 1المستوى 

سية              3-5 إلى   1-5تقدم الجداول من     ة الرئي  القيم المقدرة لمخزون الكتلة الحيوية ومعدالت النمو والفقد في الكتلة الحيوية للمناطق المناخي
الممارسة  ومع ذلك، ونظرا للتنوع الكبير في األنظمة الزراعية والتي تشتمل على أشجار أو محاصيل شجرية، فإن  .لزراعيةواألنظمة ا
 . تقتضي الحصول على بيانات وطنية حول معدل نمو الكتلة الحيوية الخشبية فوق األرضالسليمة

 2المستوى 
ة ا               سنوي للكتل و ال دل النم ات الخاصة بمع ستمدة من المصادر           قد تكون البيان ًا، م صيًال أو تجزيئ ر تف د مستوى أآث ة الخشبية، عن لحيوي

ة      ة المختلف ة الزراعي ة واألنظم ة الحرجي ة           .الوطنية المعنية باألنظمة الزراعي سنوي في الكتل و ال ر في النم دير معدالت التغي وينبغي تق
يم   ع(استخدام معينة /الحيوية الخشبية استجابة للتغيرات في أنشطة إدارة ة     ).لى سبيل المثال التخصيب والحصاد والتقل ا ينبغي مقارن آم

ات                                   ع داخل النطاق ا تق ستمدة من المصادر األخرى من أجل التحقق من أنه ة الم ة الحيوي نتائج األبحاث الميدانية مع تقديرات نمو الكتل
ية        ومن األهمية، عند اشتقاق تقديرات معدالت زيادة الكتلة الحيوية، مراعاة .الموثقة صفة أساس ة تحدث ب ة الحيوي و الكتل  أن معدالت نم

سيط أو             ر ب زان مع تغي د من االت خالل العشرين عاما األولى التي تعقب التغير في اإلدارة، ثم تتجه المعدالت بعد ذلك نحو مستوى جدي
  .منعدم ما لم تقع تغيرات جديدة في ظروف اإلدارة

 3المستوى 
ة       إلى توا3يحتاج استخدام المستوى  ة الحيوي ادة الكتل ا يخص زي ا        .فر معامالت عالية التجزيء فيم واع بم ك تصنيف األن شمل ذل د ي وق

ل الحصاد والتخصيب    ة        .يناسب نماذج النمو التي تشتمل على تأثيرات ممارسات اإلدارة مث ة الحيوي اس الكتل ذلك قي ومن الضروري آ
  .شتمل على قياسات دورية للزيادة في الكتلة الحيوية فوق األرضفوق األرض على نحو مماثل لما هو متبع في حصر األحراج الم
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 األراضي الزراعية: 5الفصل 

 1-5 الجدول
 دائمة أنواع على تشتمل التي الزراعية األنظمة في الحصاد ودورات األرض فوق الخشبية الحيوية للكتلة االفتراضية المعامالت

الفقد في آربون الكتلة 
 )L(الحيوية 

مخزون الكربون في 
الكتلة الحيوية فوق 

 صاداألرض عند الح

معدل زيادة الكتلة الحيوية  المنطقة المناخية
)G( 

 /دورة الحصاد
 النضوج

بأطنان الكربون لكل (
 )هكتار في العام

بأطنان الكربون لكل (
 )هكتار في العام

 باألعوام
بأطنان الكربون (

 )لكل هكتار

 1نطاق الخطأ

ة  ة  (المعتدل ة األنظم آاف
 63 30 2.1 63  %75 + )الرطبة

 %75 + 9 1.8 5 9 االستوائية الجافة

 %75 + 21 2.6 8 21 االستوائية الرطبة

 %75 + 50 10.0 5 50 االستوائية المطيرة

  ).1994(القيم الواردة مشتقة من المسوح والدراسات المنشورة بواسطة شرودر  :مالحظة
 .بة مئوية من المتوسط يمثل تقدير اسمي للخطأ، بما يعادل ضعفي االنحراف القياسي، آنس1

 

 2-5 الجدول
 العالم في المختلفة اإليكولوجية المناطق في الحرجية الزراعية لألنظمة المحتمل الكربون مخزون

الكتلة الحيوية فوق 
 النطاق األرض

 المنطقة المنطقة المناخية النظام
)  )باألطنان في الهكتار( )باألطنان في الهكتار

 53 - 29 41.0 التربوية الزراعية الحرجية بة المرتفعةاالستوائية الرط أفريقيا
 102 - 39 70.5 التربوية الزراعية الحرجية االستوائية الرطبة المنخفضة أمريكا الجنوبية
 195 - 39 117.0 التربوية الزراعية الحرجية األراضي المنخفضة الجافة أمريكا الجنوبية
 228 - 12 120.0 جنوب شرق أ االستوائية الرطبة ية الزراعية الحرجيةالتربوسيا
 81 - 68 75.0 التربوية الزراعية الحرجية األراضي المنخفضة الجافة جنوب شرق أسيا

 51 - 28 39.5 أستراليا االستوائية الجافة الحرجية الرعوية
 154 - 133 143.5 أمريكا الشمالية االستوائية الرطبة المرتفعة الحرجية الرعوية
 198 - 104 151.0 شماليةأمريكا ال االستوائية الرطبة المنخفضة الحرجية الرعوية
 175 - 90 132.5 أمريكا الشمالية األراضي المنخفضة الجافة الحرجية الرعوية
 18 - 15 16.5 أمريكا الشمالية االستوائية الرطبة المنخفضة الحرجية الرعوية

 Albrecht and Kandji, 2003 :المصدر

 

 3-5 الجدول
 )هكتار لكل باألطنان( الدائمة الزراعية األراضي من المختلفة لألنواع االفتراضية الحيوية الكتلة قيم

الكتلة 
الحيوية فوق 

 األرض
ع  المراج نوع األراضي الزراعية المنطقة النطاق الخطأ

   78 202 - 62 136.0 جنوب شرق أسيا نخيل الزيت
 Palm et al., 1999 90  178.0 جنوب شرق أسيا المطاط الناضج
 Wasrin et al., 2000  80 - 16 48.0 جنوب شرق أسيا المطاط الصغير
 Siregar & Gintings, 2000 47  68.0 جنوب شرق أسيا ) سنوات7(القرفة الصغيرة 

 Lasco et al., 2002   196.0 جنوب شرق أسيا جوز الهند
       األراضي المراحة المحسنة

 Albrecht and Kandji, 2003 40 44 - 27 35.0 شرق أفريقيا راحة لمدة عاميناألراضي الم  
 Albrecht and Kandji, 2003 89 21 - 7 12.0 شرق أفريقيا األراضي المراحة لمدة عام  
دة     ة لم ي المراح نوات 6األراض  س
 Lasco and Suson, 1999  64 - 4 16.0 جنوب شرق أسيا )المتوسط(

 Lasco et al., 2001 105 4.5 - 1.5 2.9 جنوب شرق أسيا راتالزراعة بالمم
       الزراعة متعددة الصفوف

 Tomich et al., 1998 17  304.0 جنوب شرق أسيا مطاط الغابة 
 Lasco et al., 2001 53  116.0 جنوب شرق أسيا إغميلينا-آاآاو 
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 زيادة الكتلة الحيوية تحت األرض
 1المستوى 
ة   1توى يستند المس ة الزراعي يم    . إلى فرضية عدم وجود تغير في الكتلة الحيوية تحت األرض لألشجار الدائمة في األنظم وافر الق وال تت

 .االفتراضية فيما يخص الكتلة الحيوية تحت األرض باألنظمة الزراعية

 2المستوى 
ويوصى بتقدير  .القياسات الفعلية للنباتات الخشبية الدائمةيتضمن هذا المستوى استخدام بيانات الكتلة الحيوية تحت األرض المستمدة من 

ات واسعة في       .2الزيادة في الكتلة الحيوية تحت األرض عند استخدام المستوى  ى تباين وتشير نسب المجموع الجذري إلى الخضري إل
ة    واع الفردي ال،    (القيم على مستوى آل من األن بيل المث ى س ة   والمج) Anderson et al., 1972عل ال،    (تمعات النباتي بيل المث ى س عل

Jackson et al., 1996; Cairns et al., 1997.(   وتجدر اإلشارة هنا إلى محدودية البيانات المتاحة فيما يخص الكتلة الحيوية تحت
ًا والخاصة              ا تجريبي ة أو  األرض، وبالتالي يجب ما أمكن استخدام نسب المجموع الجذري إلى الخضري التي يتم الحصول عليه  بالمنطق

  .نوع النبات

 3المستوى 
اذج،              ات النم األحراج وبيان ة ب يتضمن هذا المستوى استخدام البيانات من الدراسات الميدانية مثلما عليه الحال في عمليات الحصر المعني

  .وذلك في حالة استخدام طريقة الفرق في المخزون

 وقود واالضطرابعمليات فقد الكتلة الحيوية من اإلزالة وتجميع خشب ال
 1المستوى 

ة    . إلى فرضية أساسية هي أن آافة الكتلة الحيوية المفقودة تنبعث في نفس العام1يستند المستوى  ة الكتل وال تكون بيانات الفقد نتيجة إزال
ت       .الحيوية وتجميع خشب الوقود واالضطراب من مصدر األراضي الزراعية متاحة  ة حول اس ات إجمالي او بيان وفر الف هالك الخشب  وت

ة      (المستدير وخشب الوقود، لكن هذه البيانات ال تكون منفصلة حسب المصدر             على سبيل المثال األراضي الزراعية واألراضي الحرجي
وقد تشمل اإلحصائيات  .ومن المعروف أن اإلحصائيات الخاصة بخشب الوقود قليلة للغاية وغير مؤآدة على مستوى العالم ).ونحو ذلك

ة        ) 4، الفصل   2-4تمت مناقشة ذلك في القسم      (إلزالة وتجميع خشب الوقود     االفتراضية   الكتلة الحيوية التي مصدرها األراضي الزراعي
ات            .مثل حصاد خشب الوقود من حدائق المنازل وع ازدواج في حساب عملي ى ضمان عدم وق وبالتالي، فإن من الضروري العمل عل

ات في     .الفقد ة بيان وافر أي رب             وفي حالة عدم ت إن المقت ة، ف ود من األراضي الزراعي ستدير أو خشب الوق ا يخص مصادر الخشب الم م
 .ويستبعد تلك العمليات من األراضي الزراعية) 2-4القسم (االفتراضي سيشمل عمليات الفقد من األراضي الحرجية 

 3 و2المستويان 
اً      يمكن استخدام البيانات الوطنية المفصلة، استنادا إلى دراسات الحصر           ا في         أو دراسات اإلنتاج واالستهالك وفق ة، بم  للمصادر المختلف

وهو ما يمكن القيام به عبر مجموعة متنوعة من الطرق، بما في ذلك تقدير الكثافة  .ذلك األنظمة الزراعية، لتقدير الفقد في الكتلة الحيوية
تبانة  أو صور األقم(للنباتات الخشبية عن طريق الصور الجوية ) الغطاء التاجي( ة االس د   .والقياسات األرضية  ) ار االصطناعية عالي وق

يتباين ترآيب األنواع والكثافة ونسبة الكتلة الحيوية فوق األرض إلى تحت األرض بشكل آبير وفقًا لظروف وأنواع األراضي الزراعية 
ة            ة      المختلفة وبالتالي فقد يكون التصنيف الفرعي لمجموعات األراضي المستخدمة في المعاين واع األراضي الزراعي والمسوح حسب أن

ستخدمة في حصر           3، من الفصل   3- أ3ويشتمل الملحق  .إجراًء أآثر فاعلية ة والمسح الم اليب المعاين ة حول أس ى إرشادات عام ، عل
 .الكتلة الحيوية

 األنشطة بيانات اختيار 5-2-1-3
ساحة أراضي المخ  ديرات م ى تق سم إل ذا الق ي ه شطة ف ات األن شير بيان شبية ت امي واألراضي المحصودة ذات المحاصيل الخ زون الن

ة  ات الموضحة في الفصل          .الدائم ساحة باستخدام المقترب ات الم در بيان ساحة األراضي        . 3وُتق ات ضمن م ا آطبق ويجب التعامل معه
و       ويجب تجزيئها وفقا للمستوى للمستخ    ) للحفاظ على اتساق بيانات استخدام األراضي     (الزراعية اإلجمالية    امالت النم دم ومدى توافر مع

  . أمثلة للفئات الفرعية من األراضي الزراعية4-5ويعطي الجدول  .والفقد

 4-5 الجدول
 البلدان بأحد توجد قد التي الدائمة الزراعية األراضي من الفرعية للفئات أمثلة

 فئات فرعية محددة فئات فرعية عريضة

 حالمانجو، الليمون، التفا بساتين الفاآهة

 المطاط، جوز الهند، نخيل الزيت، البن، الكاآاو المحاصيل الزراعية

سييج، األنظمة الحرجية الزراعية   ات الت رات (نبات ات المم ددة    )زراع ة متع سنة، األنظم ة المح ي المراح ، األراض
 الصفوف، الحدائق المنزلية، نباتات الحدود، مصدات الرياح

 

 1المستوى 
تم االعت       ذا المستوى ي ات المحددة في الفصل            في ه ى جانب المقترب ة إل سنوية أو الدوري ى المسوح ال اد عل ساحة    3م دير متوسط الم  لتق

ة      ا من المحاصيل الخشبية الدائم  .السنوية للمحاصيل الخشبية الدائمة القائمة وآذلك متوسط المساحة السنوية التي تم حصادها أو إزالته
ة      وُتقسم تقديرات المساحة في فئات فرعية وف       قًا للمناطق المناخية العامة أو أنواع التربة لتتوافق مع قيم االآتساب والفقد االفتراضية للكتل

ساحة     1وفي حسابات المستوى  .الحيوية دير م ، يمكن استخدام اإلحصائيات الدولية مثل قواعد بيانات الفاو وآذلك المصادر األخرى لتق
 .األراضي المزروعة بالمحاصيل الخشبية الدائمة
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 األراضي الزراعية: 5الفصل 

 2المستوى 
ستوى  ي الم ة     2ف ات المختلف ي الفئ ساحات األراضي ف دير م ة لتق نوية أو دوري صفة س رى ب ي تج صلة الت سوح المف تخدام الم تم اس ، ي

سية              .لمحاصيل الكتلة الحيوية الخشبية الدائمة ة المجموعات الرئي ل آاف تم تمثي الي ي ة ذات صلة وبالت ات فرعي ى فئ سم المساحات إل وُتق
ساحة   المؤلفة من  دير آل م يم         .أنواع المحاصيل الخشبية الدائمة والمناطق المناخية مع تق ة ق ذه أي ساحة ه ديرات الم ويجب أن تطابق تق

صلة خاصة     .2زيادة أو فقد في آربون الكتلة الحيوية خاصة بالبلد وموضوعة لطريقة المستوى  تبانة مف وفي حالة توافر بيانات ذات اس
ي فق       ة المزروعة                           بالبلد المعني بشكل جزئ ى قاعدة األراضي الكلي تقرائي في الحصول عل دير االس دان استخدام التق ه ينبغي للبل ط، فإن

  .بالمحاصيل الخشبية الدائمة باستخدام االفتراضات السليمة من أفضل المعرفة المتاحة

 3المستوى 
وطني       3يتطلب المستوى  ى المستوى دون ال تبانة مجزأة عل ة االس شطة عالي ة     بيانات أن بكية دقيق اييس ش ى مق ا هو الحال في      . إل ومثلم

رات          2المستوى   ة والمتغي اخ والترب سية للمن ات الرئي ة حسب الفئ ، تقسم مساحة األراضي في أنواع معينة من المحاصيل الخشبية الدائم
 ربط الممارسة السليمة ذلك، تقتضي عالوة على ).على سبيل المثال، األنماط اإلقليمية لممارسات اإلدارة(اإلقليمية األخرى ذات األهمية 

ة       د وممارسات اإلدارة من أجل تحسين دق ة ومعدالت الفق ة الحيوي ادة الكتل ة لزي ديرات المحلي ًا بالتق ساحة الواضحة مكاني ديرات الم تق
 .التقديرات

 2و 1 المستويين في الحساب خطوات 5-2-1-4

 في الكتلة الحيوية باألراضي الزراعية التي تظل أراضي موجز بالخطوات المتبعة لتقدير التغير في مخزون الكربون
 2 و1 باستخدام طرق المستويين (CB∆)زراعية 

ة   األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعيةُيحسب التغير في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية في          باستخدام ورقات العمل المعني
 ).ل الخاصة بقطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األراضي األخرى أوراق العم-1راجع الملحق (باألراضي الزراعية 

 إدخال الفئات الفرعية لألراضي الزراعية لعام اإلبالغ :1الخطوة 

ا     ادة فيه ة والزي ة الحيوي  .نموذجيًا، توجد أنواع متعددة من األراضي الزراعية ذات غطاء خشبي دائم يتضمن قيمًا متباينة لمخزون الكتل
واألنظمة الزراعية ) مثل جوز الهند والمطاط(، ومغارس المحاصيل الزراعية )مثل المانجو والليمون(بساتين الفاآهة  :نواعومن هذه األ
  .الحرجية

 فيما يتعلق بكل فئة فرعية، إدخال المساحة السنوية من األراضي الزراعية ذات الكتلة الحيوية الخشبية الدائمة :2الخطوة 

ة  ى قيم ن الحصول عل ساحة يمك تخدام  ) A(الم ة باس ة المعني ات الوطني ن الهيئ ة م ن األراضي الزراعي ة م ة فرعي ل فئ ارات لك بالهكت
 ، والتصوير الجوي ،صور األقمار االصطناعية :ومن المصادر المحتملة للبيانات .األراضي ووزارة الزراعة ووزارة الموارد الطبيعية

 .ووالمسوح األرضية وقاعدة البيانات الخاصة بالفا

بأطنان الكربون لكل هكتار (فيما يتعلق بكل فئة فرعية، إدخال المتوسط السنوي لمخزون الكربون في زيادة الكتلة الحيوية       :3الخطوة 
 للكتلة الحيوية الخشبية الدائمة) في العام

ادة الك          (ΔCG)يتم إدخال معدالت النمو السنوية       ة    لكل فئة فرعية من األراضي الزراعية من معدالت زي ة الحيوي  1-5 في الجدول   Gتل
  .في العمود المناسب من ورقات العمل

 )باألطنان لكل هكتار في العام(فيما يتعلق بكل فئة فرعية، إدخال مخزون الكربون السنوي في عمليات فقد الكتلة الحيوية  :4الخطوة 

ود المناسب   (ΔCL)ودة في حالة وجود حصاد، يتم إدخال آمية مخزون الكربون من الكتلة الحيوية المحص ك     . في العم دير ذل ويمكن تق
واردة بالجدول                         ة ال ة المختلف واع األراضي الزراعي وق األرض ألن ة ف ة    3-5عن طريق ضرب القيمة االفتراضية للكتلة الحيوي  في قيم

 .طن آتلة حيوية/ طن آربون0.5آثافة الكربون الفتراضية 

  في الكتلة الحيوية لكل فئة فرعيةحساب التغير السنوي لمخزون الكربون :5الخطوة 

 .2 في الفصل 7-2 باستخدام المعادلة (ΔCB)يحسب التغير السنوي في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية 

  . بجمع آافة قيم التقدير الخاصة بالفئات الفرعية(ΔCB)حساب إجمالي التغير في مخزون الكربون  :6الخطوة 

 

ا         90.000اعة في عام الحصر، تم زر :1المثال  ة، فيم توائية رطب ة اس ة في بيئ  هكتار من المحاصيل الخشبية الدائم
 طن من 2.6وتقوم مساحة األراضي الزراعية الخشبية الدائمة بتخزين الكربون بمعدل  . فدان للحصاد10.000خضع 

ون في مخزون الك         . الكربون السطحي لكل هكتار في العام      ة الكرب ام     وتفقد المساحة المحصودة آاف ة في ع ة الحيوي تل
ة الموجودة      .اإلزالة ة الخشبية الدائم وتبلغ القيمة االفتراضية لعمليات فقد مخزون الكربون بالنسبة لألراضي الزراعي

 طن  234.000ومن هذه القيم، يتضح أن ما يقدر بحولي .  طن آربون لكل هكتار في العام21في بيئة استوائية رطبة  
ون  210.000ا تبلغ قيمة ما يفقد في العام آربون يتراآم في العام بينم ة    . طن آرب ، 2 بالفصل  7-2وباستخدام المعادل

 . طن آربون في العام24.000في البيئة االستوائية الرطبة ) فوق األرض(يبلغ التغير الصافي في مخزون الكربون 
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  األخرىالزراعة والحراجة واستعماالت األرض: 4لمجلد ا
 

 التيقن عدم تقدير 5-2-1-5
تخدمة لتقييم عدم التيقن المقترن بتقديرات آربون الكتلة الحيوية لكل طريقة من طرق تقدم المناقشة التالية إرشادات حول المقتربات المس 

  .المستويات

 1المستوى 
ة المستوى            ة باستخدام طريق ساحة األراضي       1تتضمن مصادر عدم التيقن المقترن ديرات م ة في تق وفي  ) 3راجع الفصل   ( درجة الدق

ساحة  %) 10<(وُيرجح أن يكون عدم التيقن منخفضا  .تلة الحيويةمعدالت الزيادة والفقد االفتراضية لكربون الك فيما يتعلق بتقديرات الم
وقد  .في األنظمة الزراعية المختلفة وذلك ألن معظم البلدان تقوم بتقدير مساحة األراضي الزراعية بصفة سنوية باستخدام طرق موثوقة

شورة ح                 ة المن ى مجموعة من الدراسات البحثي اد عل ات             تم االعتم تقاق البيان ة الش ة الحرجي ة الزراعي ون في األنظم ول مخزون الكرب
ورغم أن القيم االفتراضية مشتقة من دراسات متعددة، فإن هذه الدراسات   .(Schroeder, 1994) 1-5االفتراضية الواردة في الجدول 

يقن اف   .لم تتضمن نطاقات عدم التيقن المقترنة بالقيم غ   ولذلك تم تعيين مستوى عدم ت ى      % 75+تراضي يبل تنادًا إل ارامتر اس ة الب من قيم
دير     3ويمكن استخدام هذه القيمة، إلى جانب قياس لعدم التيقن المقترن بتقديرات المساحة من الفصل   .حكم الخبراء ر، لتق ذا التقري  من ه

ة المستوى    عدم التيقن في تقديرات انبعاثات وعمليات إزالة الكربون في الكتلة الحيوية لألراضي الزراع شتمل   .1ية باستخدام منهجي وي
 . على إرشادات حول آيفية تحليل عدم التيقن1 من المجلد 3الفصل 

 2المستوى 
ديرات       2يؤدي استخدام طريقة المستوى    وفر تق د ت ة الخاصة بالبل  إلى الحد من عدم التيقن الكلي ألن معدالت معامالت االنبعاث واإلزال

ة  أآثر دقة للزيادة والفقد في  سليمة  ومن   .الكربون بالنسبة لألنظمة الزراعية والمناطق المناخية داخل الحدود الوطني تم  الممارسة ال  أن ي
د وأن               ) االنحرافات المعيارية أو الخطأ المعياري أو النطاقات      (حساب تقديرات الخطأ     ون الخاصة بالبل ادة الكرب ا يخص معدالت زي فيم

د  يقن   يتم استخدام هذه المتغيرات في عمل تق دم الت سليمة  وتقتضي   .ير أساسي لع أ في        الممارسة ال ات الخط يم نطاق دان تقي ذلك من البل  آ
ون   ادة الكرب د ذات نطاق        .المعامالت الخاصة بالبلد المعني ومقارنتها بالمعامالت االفتراضية لزي ا آانت المعدالت الخاصة بالبل وإذا م

ا،              د عنه امالت االفتراضية أو يزي ساوى مع المع ذ يكون من        خطأ يت سليمة    فعندئ رب من المستوى          الممارسة ال دقيق   1 استخدام مقت  وت
 .المعدالت الخاصة بالبلد باستخدام المزيد من القياسات الميدانية

ات المستوى         ة أو               2ويمكن أن تستخدم مقترب اطق اإلقليمي ساحة المصنفة حسب المن ديرات الم ل تق ر مث تبانة أآب شطة ذات اس ات أن  بيان
ة      المعنية بأ ة محددة داخل الحدود الوطني ة زراعي ة              .نظم يقن المقترن ستويات عدم الت سهم في الحد من م أنها أن ت ات من ش ذه البيان وه

ساحة        (بمعامالت زيادة آربون الكتلة الحيوية المحددة لقواعد األراضي ذات القياسات األصغر             تم مضاعفة م دما ي على سبيل المثال، عن
  ).زارع البن، بدال من معامل افتراضي عام لألنظمة الزراعية الحرجيةمزارع البن باستخدام معامل م

 3المستوى 
ستوى   ات الم وفر مقترب ستويين     3ت ن الم ات م ة بالمقترب يقن مقارن ات الت ى درج ن  .2 و1 أعل سليمة وم ة ال ساب  الممارس تم ح  أن ي

آذلك فإن  .قد والزيادة في الكتلة الحيوية والخاصة بالبلد المعنياالنحرافات المعيارية أو األخطاء المعيارية أو النطاقات لكافة معدالت الف
ارلو       الممارسة السليمة ة مونت آ اذج لالستخدام في طريق ارامترات النم رجح أن   . تقتضي من البلدان وضع دوال لكثافة االحتمالية لب وي

 .النسبة لألنظمة الزراعيةيكون عدم التيقن، وباألخص فيما يتصل بتقديرات المساحة، ضئيًال أو غير موجود ب

 المادة العضوية الميتة  5-2-2
ة في                       ادة العضوية الميت أحواض الم ون ب ي تظل     يشتمل هذا القسم على طرق تقدير التغيرات في مخزون الكرب ة الت األراضي الزراعي

ويقدم  .الفرش الحرجي) 2(ت والخشب المي) 1( :ويشتمل القسم على طرق لنوعين من أحواض المادة العضوية الميتة .أراضي زراعية
 . من هذا التقرير تعاريف مفصلة لهذه األحواض1الفصل 

داني             اس المي ق بالقي ا يتعل ة فيم د من المشكالت العملي ى العدي يقن    ،ويعد حوض الخشب الميت حوضًا متنوعًا ينطوي عل  وأوجه عدم الت
شديد   .لى الغالف الجويالمقترنة بمعدالت التحويل إلى فرش حرجي أو تربة أو االنبعاثات إ ويتسم الكربون في الخشب الميت بالتنوع ال

ي ر المنظر الطبيع ة عب ين المجموعات الحرجي دخالت  .ب دار الم ر ومق ى توقيت االضطراب األخي ات الخشب الميت عل د آمي وتعتم
 .في وقت االضطراب ومعدالت الوفيات الطبيعية ومعدالت التحلل واإلدارة) الوفيات(

 ، والقش، والفروع الصغيرة، واألغصان،آم الفرش الحرجي دالة للمقدار السنوي من السقوط الحرجي، والذي يشمل األوراقويعتبر ترا
ار ل ،والثم سنوي للتحل دل ال ه المع ًا من اء، مطروح ار واللح ر    . واألزه ذ أخ ضي من ت المنق ذلك بالوق رش الحرجي آ ة الف أثر آمي وتت

 والحرق والرعي إلى تغيير خصائص الفرش ، والعشب،ارسات اإلدارة مثل حصاد الخشبوتؤدي مم .اضطراب ونوع هذا االضطراب
 .الحرجي على نحو شديد، غير أن الدراسات التي توثق على نحو واضح تأثيرات اإلدارة على آربون الفرش الحرجي تعد قليلة

ات ا               ى           وبصفة عامة، تشتمل األراضي الزراعية على القليل من الخشب الميت أو مخلف شتمل عل د ال ت لمحاصيل أو الفرش الحرجي وق
ة  ،اإلطالق، يستثنى من ذلك األنظمة الزراعية الحرجية       ة    ً، والتي يمكن إدراجها إما تحت األراضي الزراعي  أو تحت األراضي الحرجي

 .وذلك وفقا للتعاريف التي يتبناها البلد المعني ألغراض اإلبالغ
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 األراضي الزراعية: 5الفصل 

 الطريقة اختيار 5-2-2-1
دير   2 بالفصل 3-2قرار في الشكل تقدم شجرة ال ق إجراءات التق دير    . إرشادات للمساعدة في اختيار المستوى المناسب لتطبي ويتطلب تق

-2راجع المعادلة (التغيرات في مخزون الكربون في المادة العضوية الميتة تقدير التغيرات في حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي 
 ).2 في الفصل 17

ستخدمة في       ) الخشب الميت والفرش الحرجي   ( حوضي المادة العضوية الميتة      ويتم تناول آل من    على نحو منفصل، غير أن الطريقة الم
 .تقديرات التغيرات بكل منهما واحدة

 1المستوى 
 عدم وجود حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي في األراضي الزراعية أو أنهما في حالة توازن آما في  1تفترض طريقة المستوى   

 .ألنظمة الزراعية الحرجية والبساتين، وبالتالي فليس ثمة حاجة لتقدير التغيرات في مخزون الكربون بهذين الحوضينا

 3 و2المستويان 
ان     . بحساب التغيرات في آربون الخشب الميت والفرش الحرجي نتيجة ممارسات اإلدارة             3 و 2يسمح آل من المستويين      اك طريقت وهن
  .التغير في مخزون الكربون بالمادة العضوية الميتةيمكن استخدامها لتقدير 

ى ة األول ساب (الطريق ة االآت ذلك طريق سمى آ ة .ت د، المعادل صل 2.18الفق ات إدارة   ):2 الف ساحة فئ دير م ى تق ة األول ضمن الطريق تت
ا يت   .األراضي الزراعية والمتوسط السنوي للتحويل إلى ومن مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي      ة     وهو م ساحة فئ دير م طلب تق

ا لكل من    ة و     ) 1( :األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعية وفق ة المختلف اخ أو األراضي الزراعي واع المن نظام اإلدارة أو  ) 2(أن
ى حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي و                        شكل ملموس عل ؤثر ب ي ت ى          ) 3(المعامالت األخرى الت ة إل ة المحول ة الحيوي ة الكتل آمي

واع             ،خشب الميت والفرش الحرجي   حوضي ال  ا ألن ار وفق  وآذلك الكمية المحولة من حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي لكل هكت
  .األرضي الزراعية المختلفة

ة         (الطريقة الثانية  ساحة األراضي       ):2 الفصل  19-2وتسمى آذلك طريقة الفرق في المخزون، المعادل دير م ة تق ة الثاني  تتضمن الطريق
ا             الزراعية   ين هم ر في مخزون             .t2 و t1ومخزون حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي عند نقطتين زمنيت ى التغي تم الحصول عل وي

ين القياسين              رة الفاصلة ب ى الفت ر في المخزون عل سمة التغي ق ق آربون حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي لعام الحصر عن طري
 .3وهي أآثر مالءمة للبلدان التي تتبنى طرق من المستوى  .لتي تقوم بعمليات حصر دوريةوتالئم الطريقة الثانية البلدان ا ).بالسنوات(

ة الخاصة    . عندما يتوافر لدى البلدان معامالت انبعاث وبيانات وطنية خاصة بالبلد المعني3وتستخدم طرق المستوى  وقد تكون المنهجي
 .أو النماذج/ الدائمة المستخدمة آعينة لألراضي الزراعية وبالبلد قائمة على عمليات الحصر المفصلة لمجموعات األراضي

 اإلزالة/االنبعاث معامالت اختيار 5-2-2-2
ويعتبر الخشب أقل تغيرًا من  .يعتبر جزء الكربون من الخشب الميت والفرش الحرجي متغيرًا ويعتمد على مرحلة التحلل :جزء الكربون

  .لجزء الكربون) طن مادة جافة(آربون  طن 0.50الفرش الحرجي ويمكن استخدام قيمة 

 1المستوى 
 غير مؤثر أو األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعية أن مخزون الكربون في المادة العضوية الميتة في آافة 1يفترض المستوى 

نبغي على البلدان التي تشهد تغيرات وي .إزالة أو بيانات أنشطة/ وبالتالي فليس ثمة حاجة إلى أية معامالت انبعاث،ال يتغير على اإلطالق
 أن تضع بيانات وطنية من أجل  ،آبيرة في إدارة األراضي الزراعية أو اضطرابات ُيحتمل أن تؤثر على أحواض المادة العضوية الميتة 

 .3 أو 2التحديد الكمي لهذا التأثير وأن تبلغ عنها باستخدام منهجيات من المستوى 

 2المستوى 
ة                            السليمةالممارسة  تستلزم   ة المختلف ات األراضي الزراعي ة لفئ ادة العضوية الميت ا يخص الم دان فيم ى مستوى البل ات عل  استخدام بيان

ات األراضي               بعض فئ وافرة ل ر مت ة غي اطق اإلقليمي ي أو المن د المعن ات الخاصة بالبل إضافة إلى القيم االفتراضية، وذلك إذا آانت البيان
ل      وُتشتق القيم الوطني .الزراعية ات حصاد ومعدالت تحل ى مخلف مع  (ة المتعلقة بتحويل الكربون من األشجار الحية التي يتم حصادها إل

ى   ة             ) الطريقة األول ادة العضوية الميت صافي في أحواض الم التغير ال ة   (أو ب ة الثاني ي مع       ) مع الطريق د المعن ات الخاصة بالبل من البيان
ة   وع األراضي الزراعي اة ن تغالل،مراع دل اس ة  ومع ة الحيوي اء   ، الكتل دمير أثن ذي يتعرض للت اتي ال  وممارسات الحصاد والغطاء النب

  .عمليات الحصاد

 3المستوى 
ادة العضوية                   3فيما يتعلق بالمستوى     رات في أحواض الم دير التغي ا لتق ارامترات الخاصة به ات والب ، يجب على البلدان وضع المنهجي

وينبغي   . الطريقة األولى أو الثانية الموضحتين سابقا أو تكون قائمة على المقتربات األخرى وقد تكون هذه المنهجيات مشتقة من .الميتة
 .توثيق الطريقة التي يتم استخدامها على نحو واضح

وطني لألراضي        ويجب تحديد تقديرات الكربون في أحواض المادة العضوية الميتة المجزأة على المستوى الوطني آجزء من الحصر ال
ات          ، أو النماذج المعدة على المستوى الوطني    ،الزراعية ى جانب عملي اس الحراري، إل امج مخصص لحصر غازات االحتب  أو من برن

سجيل                  . 3 بالفصل    3-أ3معاينة دورية وفقا للمبادئ المحددة في الملحق            اذج من أجل ت ات الحصر بدراسات النم رن بيان ويمكن أن تقت
  .ضي الزراعيةديناميكيات آافة أحواض الكربون في األرا
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  األخرىالزراعة والحراجة واستعماالت األرض: 4لمجلد ا
 

 األنشطة بيانات اختيار 5-2-2-3
شطة من مساحات           ات األن ة           تتألف بيان ي تظل أراضي زراعي ة الت ة             األراضي الزراعي واع األراضي الزراعي ا ألن صها وفق تم تلخي  وي

غ           .وممارسات اإلدارة الرئيسية سقة مع المساحات المبل ة مت ة لألراضي الزراعي سام    ويجب أن تكون المساحات اإلجمالي ا في األق  عنه
ة   األخرى بهذا الفصل، وباألخص في قسم الكتلة الحيوية من  ات      .األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعي ذه البيان ط ه ساعد رب وي

  .تةبأنواع التربة الوطنية والمناخ والغطاء النباتي والبيانات الجيوفيزيائية األخرى في تقدير التغيرات في أحواض المادة العضوية المي

 2و 1 المستويين في الحساب خطوات 5-2-2-4

 تلخص المناقشة التالية الخطوات المتبعة لتقدير التغير في مخزون الكربون بأحواض المادة العضوية الميتة
 1المستوى 

  .ليست ثمة حاجة إلى بيانات أنشطة نظرا ألن هذا المستوى يفترض أن حوض المادة العضوية الميتة يظل ثابتًا

 2 في الفصل 18-2 المعادلة –) الفقد-طريقة االآتساب (2توى المس
ستخدمة في       ) الخشب الميت والفرش الحرجي(يتم تناول آل من حوضي المادة العضوية الميتة     ة الم ر أن الطريق على نحو منفصل، غي

 .تقدير التغيرات بكل منهما تعد واحدة

ة           تحديد الفئات أو أنواع األراضي الزراعية و       :1الخطوة  ساحة التمثيلي دير والم ذا التق يتم استخدامها في ه ويجب   .أنظمة اإلدارة التي س
 .3الحصول على بيانات المساحة باستخدام الطرق الموضحة في الفصل 

يم متوسط مدخالت ومخرجات حوض         .تحديد التغير الصافي في مخزون المادة العضوية الميتة لكل فئة          :2الخطوة  د ق ك بتحدي ويتم ذل
ى      .الميت أو الفرش الحرجي لكل فئة من عمليات الحصر أو الدراسات العمليةالخشب   ات المتاحة عل وينبغي على البلدان استخدام البيان

ة                المستوى المحلي للحصول على قيم المدخالت والمخرجات في هذين الحوضين، وحساب التغير الصافي أحواض المادة العضوية الميت
 .ن قيمة المدخالت، حيث تشير القيم السالبة إلى انخفاض صاف في المخزونعن طريق طرح قيمة المخرجات م

ى الخطوة               :3الخطوة  تنادا إل ة اس ر    2تحديد التغير الصافي في مخزون الكربون بحوض المادة العضوية الميتة لكل فئ م ضرب التغي ، ث
 الحرجي لتحديد التغير الصافي في مخزون الكربون في مخزون المادة العضوية الميتة في جزء الكربون لكل من الخشب الميت والفرش

ة    ( طن آربون    0.40للخشب الميت و  ) طن مادة جافة  ( طن آربون    0.50والقيمة االفتراضية هي     .بالخشب الميت  ادة جاف للفرش  ) طن م
  .الحرجي

ق المساح                      :4الخطوة  ة عن طري ة لكل فئ ادة العضوية الميت ون الم ي في أحواض آرب ر الكل ر      تحديد التغي ة في التغي ة لكل فئ ة التمثيلي
  .الصافي في مخزون الكربون بالمادة العضوية الميتة لكل فئة

ادة      :5الخطوة  ي الم ة ف رات اإلجمالي ع التغي ق جم ن طري ة ع ضوية الميت ادة الع ي الم ون ف زون الكرب ي مخ الي ف ر اإلجم د التغي تحدي
  .العضوية الميتة عبر آافة الفئات

 

 2، الفصل 19-2 المعادلة –) رق في المخزونطريقة الف (2المستوى 
 .يجب تناول آل حوض من حوضي المادة العضوية الميتة على نحو منفصل غير أن الطريقة المستخدمة مع آل منهما تعتبر واحدة

 .ريقة األولىتحديد الفئات التي سيتم استخدامها في هذا التقييم وآذلك المساحة التمثيلية على النحو الموضح مع الط :1الخطوة 

ة  :2الخطوة  ل فئ ة لك ادة العضوية الميت ي مخزون الم صافي ف ر ال د التغي ي للحصر،  .تحدي دد الفاصل الزمن ات الحصر، ح ن بيان  وم
ي     ائي         (t1)ومتوسط مخزون المادة العضوية الميتة عند الحصر األول د الحصر النه ة عن ادة العضوية الميت ، (t2) ومتوسط مخزون الم

لقيم في حساب التغير السنوي الصافي في مخزون المادة العضوية الميتة وذلك بطرح قيمة المخزون المقاسة عند النقطة                   واستخدام هذه ا  
t1       من القيمة المقاسة عن النقطة t2     ى انخفاض     .  وقسمة الفرق على الفترة الزمنية الفاصلة بين القياسين باألعوام سالبة إل ة ال وتشير القيم

  .ية الميتةفي مخزون المادة العضو

ة                 :3الخطوة  ة لكل فئ ادة العضوية الميت ون الم ون في              .تحديد التغير الصافي في مخزون آرب صافي في مخزون الكرب ر ال د التغي تحدي
ادة العضوية                           ون للم ة في جزء الكرب ة لكل فئ ادة العضوية الميت صافي لمخزون الم ر ال ق ضرب التغي المادة العضوية الميتة عن طري

 .للفرش الحرجي ) طن مادة جافة  ( طن آربون    0.40للخشب الميت و  ) طن مادة جافة  ( طن آربون    0.50مة االفتراضية هي    والقي .الميتة
 2فيما يمكن أن يعتمد مقترب من المستوى  . إلى معامالت توسيع خاصة بالبلد أو النظام الحيوي3ويتطلب استخدام مقترب من المستوى 
 . مستوى البلدانعلى معامالت التوسيع االفتراضية على

ة            :4الخطوة  ة لكل فئ ساحة التمثيلي تحديد التغير اإلجمالي في حوض آربون المادة العضوية الميتة لكل فئة نشاط عن طريق ضرب الم
  .نشاط في التغير الصافي في مخزون الكربون بالمادة العضوية الميتة لهذه الفئة

و  :5الخطوة  زون الكرب ي مخ الي ف ر اإلجم د التغي ادة    تحدي ي الم ة ف رات اإلجمالي ع التغي ق جم ن طري ة ع ضوية الميت ادة الع ي الم ن ف
 .العضوية الميتة عبر آافة فئات األنشطة
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 األراضي الزراعية: 5الفصل 

 التيقن عدم تقدير 5-2-2-5
ة         1ال توجد حاجة لتقدير عدم التيقن عند استخدام المستوى  ة ثابت ة يظل في حال ادة العضوية الميت أن مخزون الم ا    . لالفتراض ب ا فيم أم

يقن باستخدام الطرق الموضحة في الفصل        3 و 2لق بالمستويين   يتع ويجب  . 3، فيجب الحصول على بيانات المساحة وتقديرات عدم الت
  .تقدير معامالت زيادة وفقد الكربون على المستوى المحلي

 آربون التربة 5-2-3
 لتأثير ممارسات محددة على مدخالت  متفاوتة وفقاً تؤدي ممارسات إدارة األراضي الزراعية إلى تغيير مخزون آربون التربة بدرجات            

ل الممارسات   . (Paustian et al., 1997; Bruce et al., 1999; Ogle et al., 2005) ومخرجات الكربون من نظام التربة وتتمث
ات والفالحة والمخصبات   الرئيسية التي تؤثر على مخزون آربون التربة باألراضي الزراعية في نوع اإلدارة المتبعة فيما يخص المخلف               

ضوية  ( سنات الع ة والمح صبات المعدني ن المخ ل م ة  ) آ ة اإلدارة الزراعي ار المحصول وآثاف ي اختي ة  (وف ال الزراع بيل المث ى س عل
شتمل محاصيل       ) المستمرة في مقابل الدورات الزراعية التي تتضمن فترات إلراحة األراضي           ي ت ة المختلطة الت ري واألنظم وإدارة ال

ة        زراعية ى                       . أو مراعي أو قش في دورات متتابع ة العضوية إل واع الترب ات التصريف والزراعة في أن ك، تفضي عملي ى ذل إضافة إل
  .(Armentano and Menges, 1986) خفض مخزون الكربون في التربة

بما  (2 من الفصل 3-3-2بالقسم يمكن الحصول على المعلومات واإلرشادات العامة المتعلقة بتقدير التغيرات في مخزون آربون التربة       
 .ويجب قراءة هذا القسم قبل البدء في اإلرشادات الخاصة التي تتعامل مع مخزون الكربون في األراضي الزراعية ).في ذلك المعادالت

ة               ي تجمع   ) 2الفصل   (24-2ويقدر التغير اإلجمالي في مخزون آربون الكتلة الحيوية بالنسبة لألراضي الزراعية باستخدام المعادل والت
التغير في مخزون آربون التربة العضوي بالنسبة ألنواع التربة المعدنية مع التغير في الكربون بأنواع التربة العضوية وآذلك التغير في 

ون           ). فقط3المستوى (أحواض الكربون غير العضوي في التربة    رات في مخزون الكرب دير التغي سم إرشادات محددة لتق ذا الق ويقدم ه
 . الكربون غير العضوي بشكل آامل1-3-3-2فيما يغطي القسم  .لعضوي بالتربةا

 ينبغي على البلدان أن توفر، على األقل، باألراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعيةلحساب تغيرات مخزون آربون التربة المقترنة 
يمكن      وإذا .تقديرات مساحة األراضي الزراعية في بداية فترة الحصر وفي نهايتها ات استخدام األراضي واإلدارة محدودة، ف  آانت بيان

التوزيع                            راء ب ة الخب تعانة بمعرف ة آنقطة انطالق، مع االس ة باألراضي الزراعي او المعني استخدام البيانات اإلجمالية مثل إحصائيات الف
ك  على سبيل المثال، أنظمة الزراعة ذات المدخالت العالي(التقريبي ألنظمة إدارة األراضي  ويجب   ).ة والمنخفضة والمتوسطة ونحو ذل

 للمناطق المناخية وأنواع التربة الرئيسية، وقد يقوم ذلك على التصنيفات االفتراضية التقسيم الفرعي لفئات إدارة األراضي الزراعية وفقًا
  .ناخ والتربة المناسبةآذلك يمكن التقسيم باستخدام تراآبات استخدام األراضي على خرائط الم .أو الخاصة بالبلد المعني

 الطريقة اختيار 5-2-3-1
الٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ ، مع مراعاة أن آل مستوى  3 أو 2 أو 1يمكن وضع عمليات الحصر باستخدام مقترب من المستوى        ر     ت وارد أآث  يتطلب تفاصيل وم

صلة     آما أن بإمكان البلدان أن تستخدم مستويات مختلفة إلعداد تقديرات آربون ا         . من المستوى السابق   ة المنف ات الفرعي ة للفئ ى  (لترب عل
أحواض         ة ب رات المخزون المقترن ة العضوية، وتغي سبيل المثال، تغيرات مخزون آربون التربة العضوي بأنواع التربة المعدنية والترب

نواع التربة العضوية وأ) 2.4الشكل (ويمكن االسترشاد بشجرات القرار الخاصة بأنواع التربة المعدنية ). الكربون غير العضوي بالتربة
  .في اختيار المستوى المناسب لعملية حصر آربون التربة) 2الفصل  (1-3-3-2في القسم ) 5-2الشكل (

 أنواع التربة المعدنية
 1المستوى 

ة في أعقاب فيما يتعلق بأنواع التربة المعدنية، تقوم طريقة التقدير على التغيرات في مخزون الكربون العضوي بالتربة خالل فترة محدد                
ة العضوي                   ون الترب ى آرب ؤثر عل أنها أن ت ي من ش ة   . التغيرات التي تحدث في اإلدارة والت ستخدم المعادل دير  ) 2الفصل   (25-2وُت لتق

التغير في مخزون آربون التربة العضوي في أنواع التربة المعدنية عن طريق طرح مخزون الكربون في العام األخير من فترة الحصر 
(SOC0) مخزون الكربون في بداية فترة الحصر من (SOC(0 –T)) ثم قسمة الناتج على التبعية الزمنية لمعامالت تغير المخزون (D) .

ة                          ة إدارة مالئم ا في أنظم صنيفها فرعي ات استخدام األراضي واإلدارة وت ى بيان ة     (وعمليًا، يجب الحصول عل ال أنظم بيل المث ى س عل
ة ومتوسطة         واع                   )ومنخفضة زراعية ذات مدخالت عالي ة وأن اطق المناخي سيمها حسب تصنيف المن م تق ك إدارة الفالحة، ث ا في ذل ، بم

ر من        (SOC) ويقدر مخزون التربة العضوي    .التربة المتبع من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ          في العام األول واألخي
ز     ية لمخ ة االفتراض يم المرجعي تخدام الق صر باس رة الح ونفت ية  (SOCref) ون الكرب زون االفتراض ر المخ امالت تغي                 ومع

(FLU, FMG, FI ).  

 2المستوى 
، غير أنه يتم دمج المعلومات الخاصة )25-2المعادلة  (1، ُتستخدم نفس المعادالت األساسية المستخدمة في المستوى 2بالنسبة للمستوى 

ة و      بالبلد من أجل التحديد األفضل لمعامالت        واع الترب أو نظام  /تغير المخزون والقيم المرجعية لمخزون الكربون والمناطق المناخية وأن
  .تصنيف إدارة األراضي

 3المستوى 
ستوى  ات الم ن لمقترب ة و3يمك اذج الديناميكي ستخدم النم ي  / أن ت سنوية ف رات ال دير التغي ة آأساس لتق ون الترب أو قياسات حصر آرب

دير   .المخزون صافي في المخزون           وتحسب التق ر ال در التغي ي تق ادالت المزدوجة الت اذج باستخدام المع د من    . ات من النم اك العدي وهن
وهناك معايير . )McGill et al., 1996; and Smith et al., 1997 على سبيل المثال، انظر مراجعات آل من(النماذج المستخدمة 

ة ممارسات    رئيسية يجب مراعاتها عند اختيار النموذج المناسب م        ل آاف ى تمثي سبة    /نها قدرة النموذج عل ة بالن ة اإلدارة ذات األهمي أنظم
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  األخرىالزراعة والحراجة واستعماالت األرض: 4لمجلد ا
 

رات في              3ن المستوى   ويمكن آذلك وضع مقترب م     دير التغي ة لتق صفة دوري ات ب بكة رصد ألخذ العين اس من خالل ش ى القي  يعتمد عل
ومن المرجح أن تكون هناك حاجة لكثافة من المواقع المعيارية أعلى آثيرًا مقارنة بالنماذج من أجل               .مخزون الكربون العضوي بالتربة   

سم           .اإلدارة والمناخ وأنواع التربة   التمثيل الكافي التحاد أنظمة استخدام األراضي و       -3-2ويمكن الحصول على إرشادات إضافية في الق
 .2 من الفصل 3-1

 أنواع التربة العضوية
 1المستوى 

ة العضوية              ) 2الفصل   (26-2ُتستخدم المعادلة    أنواع الترب ون ب شتقة من الخث،            (لتقدير التغير في مخزون الكرب ال الم بيل المث ى س عل
د سنوي              وت ).هيستوسولز دل فق ين مع ة وتعي ة المناخي ة العضوية المزروعة حسب المنطق تمثل المنهجية األساسية في تقسيم أنواع الترب

سنوية      .للكربون قائم على أساس المناخ ات ال دير االنبعاث اتج لتق ويتم مضاعفة مساحات األراضي باستخدام معامل االنبعاث ثم إجمال الن
 .للكربون

 2المستوى 
تم دمج المعلومات الخاصة          )26-2المعادلة   (1، ُتستخدم نفس المعادلة األساسية المستخدمة في المستوى         2مستوى  بالنسبة لل  ، غير أنه ي

  .أو نظام تصنيف إدارة األراضي/بالبلد من أجل التحديد األفضل لمعامالت االنبعاث والمناطق المناخية و

 3المستوى 
أو شبكات قياس، على النحو الموضح أعاله بالنسبة ألنواع         / التربة العضوية نماذج ديناميكية و      ألنواع 3ُتستخدم المقتربات من المستوى     

 .التربة المعدنية

 واالنبعاث المخزون تغير معامالت اختيار 5-2-3-2

 أنواع التربة المعدنية
 1المستوى 

تم استخدامها في              5.5يقدم الجدول    ي ي رب من المستوى        المعامالت االفتراضية لتغير المخزون والت  (FLU) الستخدام األراضي      1مقت
ر     1-أ5ويشتمل الملحق   . (FMG) واإلدارة   (FI)والمدخالت   امالت تغي تقاق مع ستخدمة الش  وآذلك المراجع على الطريقة والدراسات الم

رات المخزون  .المخزون االفتراضية رة االفتراضية لتغي ل الفت ي ) D(وتتمث ًا، ويفترض أن ممارسات ا20ف ى  عام ؤثر عل إلدارة ت
  ).2الفصل  (3-2 سم وهو ما يعد آذلك عمق القيم المرجعية لمخزون الكربون في الجدول 30المخزون إلى عمق 

 2المستوى 
امالت المدخالت    . تقدير معامالت خاصة بالبلد المعني لتغير المخزون2يتطلب مقترب المستوى     (FMG) واإلدارة (FI)ويتم اشتقاق مع

لمقارنات مع المدخالت المتوسطة والفالحة المكثفة على التوالي، نظرا ألنها تعتبر الممارسات االسمية في تصنيف اإلدارة                  استنادا إلى ا  
تقاق   الممارسة السليمةومن  ).راجع اختيار بيانات األنشطة(االفتراضي الخاص بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ         تم اش  أن ي

ين                   القيم من تصنيف يت    ر المخزون ب امالت تغي ؤثرة في مع ات م ة وجود اختالف سم باستبانة أعلى لإلدارة والمناخ وأنواع التربة في حال
د في                   .الفئات األآثر تجزيئًا استنادا إلى التحليل التجريبي       ات الخاصة بالبل ة من البيان ون المرجعي ات الكرب تقاق مخزون ذلك اش ويمكن آ

  .2 من الفصل 1-3-3-2ى إرشادات إضافية، يرجى الرجوع إلى القسم للحصول عل .3مقترب من المستوى 

 3المستوى 
ة          ر دق سجيًال أآث وفر ت ي ت رة الت يعد احتمال تقدير معامالت ثابتة لمعدل تغير المخزون في حد ذاتها احتمال أقل مقارنة بالمعدالت المتغي

  . لمزيد من المناقشة1-3-3-2، القسم 2راجع الفصل  .لتأثيرات استخدام األرضي وإدارتها

 أنواع التربة العضوية
 1المستوى 

امالت االنبعاث            . على معامالت االنبعاث االفتراضية ألنواع التربة العضوية المزروعة        6-5يشتمل الجدول    ين مع ستند تعي ويمكن أن ي
امال     ى المع ة إل أراض زراعي صنيفها آ تم ت ي ي ة والت جار الفاآه ل أش ة مث جار الدائم ة األش ضوية  ألنظم ة الع أنواع الترب ت الخاصة ب

ة العضوية     6-5المزروعة في الجدول     واع الترب ات       ).4راجع الفصل   ( أو إدارة األحراج في أن ى انبعاث سطحي إل ؤدي التصريف ال وي
شكل أ           ة   تماثل بشكل أآبر إدارة األحراج، بينما يؤدي التصريف األعمق ألنظمة األشجار الدائمة إلى حدوث انبعاثات تماثل ب ر األنظم آب

  .الزراعية السنوية

 2المستوى 
ستوى  ات الم ي مقترب اث ف امالت االنبع شتق مع ي2ُت د المعن ة الخاصة بالبل ات التجريبي ن البيان سليمةومن  . م ة ال ق الممارس ا يتعل  فيم

ة العضوية و             واع الترب ة في أن ة من األراضي الزراعي ات إدارة معين شتق لفئ امالت االنبعاث أن ت ر تفصيال    أو نظ /بمع ام تصنيف أآث
ون   ي الكرب د ف دالت الفق ي مع ؤثرة ف ات م ى اختالف دة تنطوي عل ات الجدي افتراض أن الفئ ة ب اطق المناخي ى  .للمن ن الحصول عل ويمك

 .2 من الفصل 1-3-3-2إرشادات إضافية في القسم 

 3المستوى 
ة       يعد احتمال تقدير معامالت ثابتة لمعدل تغير المخزون في حد ذاتها احتمال   ر دق سجيًال أآث وفر ت ي ت رة الت  أقل مقارنة بالمعدالت المتغي

  .لتأثيرات استخدام األرضي وإدارتها
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 األراضي الزراعية: 5الفصل 

 

 5-5 الجدول
 الزراعية األراضي في المختلفة اإلدارة ألنشطة )عامًا 20 خالل( )FIو FMGو FLU( الصلة ذات المخزون تغير معامالت

القيم 
االفتراضية 
 للهيئة

النظام 
 1الرطب

النظام 
 المعتدل

نوع قيمة 
لوصف 2,3الخطأ المعامل  ا المستوى

/معتدل %9 + 0.80 جاف
 %12 + 0.69 رطب شمالي

 %61 + 0.58 جاف
 استوائي

 %46 + 0.48 مطير/رطب

استخدام 
 األراضي

(FLU) 

مزروعة 
على المدى 

 الطويل

استوائي 
 NA 0.64 + 50% 4جبلي

 عاما، 20> المساحة التي ظلت مدارة بصفة مستمرة لفترة 
تطبق آذلك  .إلنتاج المحاصيل السنوية بصفة أساسية

ر التغيرات في مخزون معامالت المدخالت والفالحة لتقدي
وقد تم تقدير معامل االستخدام فيما يتعلق بالفالحة  .الكربون

 ").المتوسطة("الكاملة ومستويات مدخالت الكربون االسمية 

استخدام 
 األراضي

(FLU) 

األرز غير 
 الكل المقشور

جاف 
 /ورطب
 مطير

1.10 + 50% 

في أراضي )  عامًا20> (الزراعة السنوية طويلة المدى 
قد يشمل الزراعة  ).األرز غير المقشور(االستيطان 

وفيما يتعلق باألرز  .المزدوجة بالمحاصيل غير المغمورة
 .غير المقشور، ال يتم استخدام معامالت الفالحة والمدخالت

استخدام 
 األراضي

(FLU) 

محصول 
 الكل دائم/شجري

جاف 
 /ورطب
 مطير

المحاصيل الشجرية الدائمة طويلة المدى مثل الفاآهة وأشجار  50% + 1.00
 .الجوز والبن والكاآاو

 /معتل %11 + 0.93 جاف
شمالي 
استخدام  %17 + 0.82 مطير/رطب وجاف

 األراضي
(FLU) 

< (مستراحة 
 ) عامًا20

استوائي 
 NA 0.88 + 50% 44جبلي

ام السنوي آأراض األراضي المراحة مؤقتا من االستخد
أو األراضي ) على سبيل المثال احتياطيات الحفظ(زراعية 

الزراعية األخرى المهجورة التي تم إعادة تخضيرها 
 .باألعشاب الدائمة

1.00 NA 

جاف  ف
مط/ورطب

 ير

 الفالحة
 الكل

(FMG) 
 آامل

ي التربة الذي يتضمن عمليات عكس االضطراب الملموس
وفي وقت الزراعة،  ).خالل العام(أو فالحة متكررة /آاملة و

على سبيل (تكون مساحة السطح المغطاة بالمخلفات قليلة 
  %).30<المثال، 

/معتدل جاف 6% + 1.02
 شمالي

 رطب 5% + 1.08

 %9 + 1.09 جاف
 استوائي

 %8 + 1.15 مطير/رطب

 الفالحة
(FMG) 

 مخفض

استوائي 
 NA 1.09 + 50% 4جبلي

أو الثانوية ولكن في وجود اضطراب /الفالحة الرئيسية و
عادة ضحل ودون عمليات عكس آاملة (في التربة منخفض 
% 30> تكون مساحة السطح المغطاة بالمخلفات  ).للتربة

  .وقت الزراعة

/معتدل جاف 5% + 1.10
 رطب %4 + 1.15 شمالي

 %8 + 1.17 جاف
 استوائي

 %7 + 1.22 مطير/رطب

لفالحة

NA 1.16 + 50% 

 ا 
(FMG) 

 بال فالحة

استوائي 
 4جبلي

البذار المباشر دون فالحة أساسية، في وجود مستوى
وتستخدم عادة  .اضطراب متدن فقط للتربة في منطقة البذار

  .مبيدات األعشاب في مكافحة األعشاب الضارة
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 )تابع( 5-5 الجدول
 الزراعية األراضي في المختلفة اإلدارة ألنشطة )عامًا 20 خالل( )FIو FMGو FLU( الصلة ذات المخزون تغير معامالت

القيمة 
االفتراضية 
 للهيئة

النظام 
 1الرطب

النظام 
 المعتدل

نوع قيمة 
لوصف 2,3الخطأ المعامل  ا المستوي

 /معتدل %13 + 0.95 جاف
 %14 + 0.92 رطب شمالي

 %13 + 0.95 جاف
 /رطب استوائي

 %14 + 0.92 مطير

 المدخالت
(FI) 

 ةمرتفع

استوائي 
 NA 0.94 + 50% 4جبلي

ة            ق    (عائد مخلفات منخفض، في حالة وجوده، نتيجة لإلزال عن طري
رق ع أو الح اج  ) الجم ي أو إنت ررة لألراض ة المتك أو اإلراح

ة   ات قليل رك مخلف ي تت يل الت غ  (المحاص ضراوات والتب ل الخ مث
ة أو المحاصيل  ) والقطن ود تخصيب بالعناصر المعدني دم وج أو ع

 .المثبتة للنتروجين

جاف 
 /ورطب
 مطير

1.00 NA 

                 
 المدخالت

 الكل
(FI) 

 متوسطة

ى ة إل ات الزراعي ة المخلف اد آاف الحبوب حيث تع سنوية ب الزراعة ال
ل  ادة عضوية         .الحق تم إضافة م ات ي ة المخلف ة إزال ة  وفي حال  تكميلي

ال( بيل المث ى س سماد الطبيعي عل اك تخصيب  ).آال ون هن ذلك يك آ
 .معدني أو محاصيل مثبتة للنتروجين في الدورة الزراعية

 /معتدل جاف 13% + 1.04
شمالي 

ئي
 /رطب

 مطير واستوا
1.11 + 10% 

NA 1.08 + 50% 

   

 المدخالت
(FI) 

 مرتفعة
بدون 
سماد 
استوائي  طبيعي

 4جبلي

ة ذات ة الزراعي ي األنظم ات المحاصيل ف ن مخلف ر م دخالت أآب م
ل             المدخالت   ون نتيجة الممارسات اإلضافية مث المتوسطة من الكرب

ات واستخدام               ة من المخلف إنتاج المحاصيل التي ينتج عنها نسبة عالي
م        ي ت ة الت ي المراح اء واألراض يل الغط ضر ومحاص سماد األخ ال
ة    ري واالستخدام المتكرر لألعشاب الدائم تخضيرها وتحسينها وال

سنوية، ولكن د ي دورات المحاصيل ال سماد الطبيعي ف ون إضافة ال
 ).أنظر الصف التالي(

 /معتدل جاف 12% + 1.37
شمالي 

 واستوائي
 /رطب
 مطير

 المدخالت 13% + 1.44
(FI) 

 –مرتفعة 
 

NA 1.41 + 50% 

في وجود                
سماد 
استوائي  طبيعي

 4جبلي

ة الزراعة ذات ة بصورة ملموسة في أنظم ون مرتفع مدخالت آرب
ي           المدخالت المتوسطة من   ون نتيجة الممارسات اإلضافية الت  الكرب

 .تلجأ إلى إضافة السماد الطبيعي بصفة منتظمة

تتوافق المناطق المعتدلة واالستوائية مع  .في حالة توافر البيانات، يتم تحديد قيمة منفصلة لألنظمة المعتدلة واالستوائية وأنظمة الرطوبة الجافة والرطبة والمطيرة 1
، وتتوافق األنظمة الرطبة المطيرة مع المناطق المؤلفة من األنظمة الرطبة والمطيرة في األقاليم االستوائية والمنطقة الرطبة في األقاليم       3تلك المحددة في الفصل     

  المعتدلة
سبة مئ  + 2 تقاق معامل                 اثنين من االنحرافات المعيارية، ويعبر عنه آن ل اإلحصائي من أجل اش ة للتحلي وافر الدراسات الكافي ة عدم ت ة من المتوسط، وفي حال وي

، سواء آانت قيم المعامل تمثل قيم مرجعية محددة،     "غير مطبق " إلى   NAتعني  . استنادا إلى رأي الخبراء   % 50 +افتراضي، يقدر عدم التيقن افتراضيًا بحوالي       
 .ي القيم المرجعية لمخزون الكربون ومعامالت تغير المخزون الستخدام األراضيوتنعكس حاالت عدم التيقن ف

 .نطاق الخطأ هذا ال يتضمن الخطاء المنتظم المحتمل نتيجة أحجام العينات الصغيرة التي قد ال تمثل التأثير الفعلي لكافة المناطق حول العالم  3
ر في م       4 ي           ال توجد دراسات آافية لتقدير معامالت التغي توائي الجبل اخ االس اطق المن ة في من ة المعدني واع الترب سبة ألن ون بالن م     .خزون الكرب ة، ت ة تقريبي وآعملي

 .استخدام متوسط التغير في المخزون بين المناطق المعتدلة واالستوائية لتقريب التغير في المخزون للنظام المناخي االستوائي الجبلي
 .عمليات إزالة آربون التربة المعدنية في فئة األراضي الزراعية/مالت تغير المخزون االفتراضية النبعاثات لتقدير معا1.أ5راجع الملحق  :مالحظة
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 األراضي الزراعية: 5الفصل 

 6-5 الجدول
 الزراعية العضوية التربة ألنواع )EF( السنوية االنبعاث معامالت

 القيمة االفتراضية للهيئة
  1نظام الحرارة المناخي

 ) العامبأطنان الكربون لكل هكتار في(
 2الخطأ

 البارد/المعتدل الشمالي 90% + 5.0

 المعتدل الدافئ 90% + 10.0

 %90 + 20.0 شبه االستوائي/االستوائي

 .3تم تقديم التصنيف المناخي في الفصل  1
ة من المتوسط            2 سبة مئوي اري، آن ساوي ضعفي االنحراف المعي دير اسمي للخطأ، ي ستقاة من دراس     .يمثل تق ديرات م  ,.Glenn et alات التق

1993; Kasimir-Klemedtsson et al., 1997; Freibauer and Kaltschmitt, 2001; Leifeld et al., 2005; Augustin et 
al., 1996; Nykänen et al., 1995; Maljanen et al., 2001, 2004; Lohila et al., 2004; Ogle et al., 2003; 

Armentano and Menges, 1986. 

 

 األنشطة بيانات اختيار 5-2-3-3

 أنواع التربة المعدنية
 1المستوى 

ة          ون في الترب ى مخزون الكرب ؤثر عل ي ت ة حسب الممارسات الت ة األراضي الزراعي شكل   .تصنف أنظم شتمل ال ى نظام  1-5وي  عل
 أنظمة اإلدارة في فئات فرعية على ويجب على القائمين بالحصر استخدام هذا التصنيف لتقسيم .التصنيف االفتراضي لممارسات اإلدارة

ستويين   .1نحو يتفق مع المعامالت االفتراضية لتغير المخزون في المستوى  ة،    .3 و2ويمكن تطوير تصنيف لمقتربات الم صفة عام وب
دني والمحسنات العضوية، وم                  ري والتخصيب المع ل ال حاصيل  تكون الممارسات المعروفة بأنها تؤدي إلى زيادة مخزون الكربون، مث

ون                       التغطية والمحاصيل التي تنتج عنها مخلفات آثيرة، ذات مدخالت أعلى، فيما تكون الممارسات التي تؤدي إلى خفض مخزون الكرب
ة، ذات مدخالت منخفضة            /مثل حرق  ات قليل ا مخلف تج عنه ي تن ذه    .إزالة المخلفات، وإراحة األراضي وأنواع المحاصيل الت ستخدم ه وت

وال يجب مراعاة الممارسات المستخدمة في  .ظمة اإلدارة ثم تقدير التغير في مخزونات الكربون العضوي بالتربةالممارسات لتصنيف أن
والذي يتفق مع تصنيف البيانات التجريبية المستخدمة في تقدير معامالت       ) أي دوران المحصول  ( من تتابع محصولي معين      1/3أقل من   

اج    (األرز واألراضي الزراعية الدائمة واألراضي المراحة       ويعتبر إنتاج    .تغير المخزون االفتراضية   ة عن اإلنت ) أي األراضي الموقوف
 ).راجع فيما يلي(أنظمة إدارة فريدة 

ة                 (وتقسم األنظمة الزراعية السنوية      ة، المدخالت المرتفع األنظمة ذات المدخالت المنخفضة، المدخالت المتوسطة، المدخالت المرتفع
ة بال فالحة                   .ا لنوع إدارة الفالحة   وفق) محسنات عضوية /مع ى أنظم سيم حسب ممارسات الفالحة إل تم التق ا ي دون    (آم ذار المباشر ب الب

ضارة                                 ى األعشاب ال سيطرة عل دات األعشاب لل ذار، واستخدام مبي ة الب ة في منطق ية مع وجود اضطراب محدود للترب ، )فالحة أساس
ية والتي تتسم باضطراب منخفض للتربة يكون في أغلب الحاالت سطحيًا وال يتضمن                أو الثانو /الفالحة األساسية و  (والفالحة المخفضة   

ة    ) من السطح وقت الزراعة    % 30> قلب آلي للتربة، مع نسبة تغطية بالمخلفات         ؤثر يتضمن قلب      (والفالحة الكامل ة م اضطراب ترب
س              /آلي للتربة و   ة لل سبة تغطي ات    أو عمليات فالحة متكررة في العام الواحد، مع ن الممارسة   ومن    ).وقت الزراعة   % 30> طح بالمخلف

ستمرة فقط         السليمة ام  ( أن يتم حساب األراضي ذات الفالحة المنخفضة واألراضي بال فالحة في حالة االستخدام بصورة م ه  ) آل ع ألن
ون العضوي في الترب                        ى خفض مخزون الكرب ة       حتى االستخدام المؤقت للفالحة الكاملة سيؤدي بصورة ملموسة إل ع في أنظم ة المتوق

ة بال فالحة       ة الفالحة      . (Pierce et al., 1994; Smith et al., 1998)الفالحة المنخفضة أو األنظم أثير أنظم دير ت ويتطلب تق
ة  ة و (الدوراني ال فالح ضة وب ة المنخف ين الفالح ع ب ي تجم ة الت ات الفالح ة/أي ممارس ة الكامل ة ) أو الفالح ون الترب ى مخزون آرب عل
  .2م طريقة من المستوى استخدا

ي   ا يل ة   ) 1( :وتتمثل األنواع الرئيسية لبيانات أنشطة االستخدام فيم رب األول (اإلحصائيات اإلجمالي شتمل    ) 2(أو ) المقت ي ت ات الت البيان
أو ) الثانيالمقترب (على معلومات واضحة حول عمليات تحويل استخدام األراضي لكنها ال تشتمل على بيانات مرجعية جغرافية محددة 

ة                ) 3( رب الثالث   (البيانات التي تشتمل على معلومات واضحة حول تحويالت استخدام األراضي ومراجع جغرافي ات     )المقت ل عملي ، مث
 لالطالع على المناقشة المعنية 3راجع الفصل (حصر استخدام األراضي واإلدارة عن طريق عينة قائمة على اإلحصاء من مساحة البلد 

ات او      ).بالمقترب ات الف د بيان ل قواع اج المحاصيل، مث تخدام األراضي وإنت ول اس ا ح ة عالمي وفر اإلحصائيات المتاح ى، ت د أدن وآح
(http://faostat.fao.org/)              ات إدارة محددة سية، وبيان واع االستخدام الرئي ة حسب أن ساحة اإلجمالي ة للم بيل   (، بيانات مجمع ى س عل

" الدائمة"، وبيانات مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل )ل األراضي الزراعية غير المرويةالمثال األراضي الزراعية المروية مقاب
مثل (والمحاصيل السنوية ) على سبيل المثال بساتين الكروم، والمحاصيل العشبية الدائمة والمحاصيل الشجرية مثل المحاصيل البستانية(

 ).1المقترب (د بيانات الفاو مثاًال للبيانات اإلجمالية وتعتبر قواع ).القمح واألرز والذرة والسرغوم وغيرها

دورات                    واع المحاصيل وال ل أن ة اإلدارة مث وتعمل بيانات أنشطة اإلدارة على تكميل بيانات االستخدام بما يوفر معلومات لتصنيف أنظم
ك            ذه     . وممارسات اإلدارة والري وإضافة السماد الطبيعي وإدارة المخلفات ونحو ذل ات أن تكون في صورة إحصائيات           ويمكن له البيان

رات الواضحة في اإلدارة             ) 1المقترب  (إجمالية   ربين   (أو معلومات حول التغي سليمة  ومن   ).3 و2المقت ن،    الممارسة ال ا أمك تم، م  أن ي
ة           دورات والف          (تحديد ممارسات اإلدارة لمساحات األراضي المرتبطة باألنظمة الزراعي ال، ممارسات ال بيل المث ى س دال من    ) الحة عل ب

إن              .المساحة حسب المحصول فقط    وتعتبر البيانات المستمدة باالستشعار عن بعد مصدرا قيما لبيانات أنشطة اإلدارة واالستخدام، آذلك ف
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  األخرىالزراعة والحراجة واستعماالت األرض: 4لمجلد ا
 

رب                 أو 2تمثل عمليات حصر االستخدام والموارد، استنادا إلى المسوح المتكررة لنفس المواقع، بيانات األنشطة المجمعة باستخدام المقت
ة         ، وتتسم ببعض المزايا مقارنة بالبيانات اإلجمالية فيم       3 رب األول  (ا يخص االستخدام واإلدارة في األراضي الزراعي ويمكن أن    ).المقت

سالت        (تكون بيانات المتسلسالت الزمنية مرتبطة فعليًا بنظام زراعي معين        ر متسل وع المحصول واإلدارة عب ة من ن أي مجموعة مؤلف
بة  ويمكن تحديد نوع التربة عن طريق المعاينة أو باإلشارة إلى ا        ) من األعوام  ة مناس ي     . لموقع على خريطة ترب اط الحصر الت وتمكن نق

يتم اختيارها استنادا إلى تصميم إحصائي مناسب من تقدير التغيرية المقترنة ببيانات األنشطة والتي يمكن استخدامها آجزء من إجراء                        
رب الثالث    ويعد حصر الموارد الوطنية في الواليات المتحدة األمريكية مثاًال واض .تحليل عدم التيقن حًا على عملية مسح باستخدام المقت

(Nusser and Goebel, 1997). 

ة             واع الترب اخ وأن ة حسب المن ات فرعي سيم المساحات في فئ سنى تق د لكي يت وإذا  .وتتطلب بيانات األنشطة معلومات إضافية داخل البل
استخدام األراضي المتاحة /لى تراآب خرائط الغطاء النباتيآانت هذه المعلومات لم يتم جمعها بعد، فيمكن استخدام مقترب أولى يعتمد ع

ل          ) IGBP_DISالوطنية أو من قواعد البيانات العالمية مثل   ( ة مث وطني أو المصادر العالمي اخ ذات األصل ال ة والمن مع خرائط الترب
شتمل الملحق    .البيئي لألمم المتحدةالخريطة العالمية ألنواع التربة الصادرة عن الفاو وبيانات المناخ المستمدة من البرنامج   من  5.أ3وي

وام            .  على وصف مفصل للخطط االفتراضية لتصنيف المناخ والتربة        3الفصل   ات ق صنيفي وبيان ى الوصف الت ويستند تصنيف التربة إل
 .والتبخر المحتمل من النتحالتربة، فيما تقوم المناطق المناخية على المتوسط السنوي لدرجات الحرارة والتهطال واالرتفاع وحدث الثلج 

 2المستوى 
شكل    (1 على تقسيم أآثر تفصيال ألنظمة اإلدارة مقارنة بالمستوى    2يرجح أن تشتمل مقتربات المستوى       ة    ) 1-5راجع ال ك في حال وذل

ة    .توافر بيانات آافية ة الزراعي ى منخفضة ومتوسطة   أي إل (وقد تشتمل على مزيد من التقسيم الفرعي لفئات المدخالت السنوية لألنظم
سليمة   ومن    .، وزراعة األرز، واألنظمة الزراعية الدائمة، واألراضي المراحة         )ومرتفعة ومرتفعة مع المحسنات العضوية      الممارسة ال

ضوي أن يتم تقسيم الفئات االفتراضية استنادا إلى البيانات التجريبية التي تبرهن على وجود اختالفات مؤثرة في قيم مخزون الكربون الع
 على تصنيف أآثر تفصيال للمناطق المناخية وأنواع 2عالوة على ذلك، يمكن أن تشتمل مقتربات المستوى  .بالتربة بين الفئات المقترحة  

 .التربة

 3المستوى 
اس في المستوى                /لتطبيق النماذج الديناميكية و    ى القي ائم عل ر ت            3أو الحصر المباشر الق ة أو أآث ات مماثل وافر بيان زم ت فصيال حول    ، يل

ستويين             ستخدمة في الم ات الم ة بالبيان ا واإلدارة مقارن ة والطبوغرافي ة    2 و1مجموعات بيانات المناخ والترب ات الدقيق ر أن المتطلب ، غي
 .تعتمد على تصميم النموذج أو القياس

 أنواع التربة العضوية
 1المستوى 

بأنواع التربة العضوية في أنظمة إدارة نظرًا لالفتراض بأن التصريف على عكس طريقة التربة المعدنية، ال ُتصنف األراضي الزراعية 
اني من نقص شديد في                               ة تع سابق في وجود بيئ المقترن بكافة أنواع اإلدارة يؤدي إلى أآسدة المادة العضوية الميتة التي تراآمت في ال

سم       .األآسجين ة حسب      )2فصل  ال (1-3-3-2ورغم ذلك، فلكي يتم تطبيق الطريقة الموضحة في الق زم تصنيف األراضي الزراعي ، يل
 ). للحصول على إرشادات حول تصنيف التربة والمناخ5-أ3، الملحق 3راجع الفصل (المنطقة المناخية ونوع التربة 

ق     ا يتعل واردة فيم ك ال ة لتل ات مماثل ات ومقترب د بيان تخدام قواع ن اس ةويمك ة المعدني أنواع الترب س ب شة الخاصة بالم ي المناق  1توى  ف
ة باستخدام تراآب لخريطة        .للحصول على تقديرات المساحة أراض زراعي دارة آ آذلك فإن باإلمكان تحديد مساحة التربة العضوية الم

ة       واع الترب اخ وأن ى خرائط للمن ى جانب مسوح              .استخدام عل ق بمشروعات الصرف إل ا يتعل ي فيم د المعن ات البل ويمكن استخدام بيان
 .لحصول على تقدير أآثر دقة للمساحات المعنيةاستخدام األراضي في ا

 2المستوى 
ة         . تصنيف أنظمة اإلدارة في حالة توافر بيانات آافية2قد تتضمن مقتربات المستوى  ة الزراعي سيم الفرعي لألنظم ك التق شمل ذل د ي وق

وع المحصول  ة الصرف أو ن سنوية حسب فئ ى.  أو اضطراب الفالحة(Freibauer, 2003)ال ات عالوة عل شتمل مقترب د ت ك، ق  ذل
 . على تصنيف مفصل للمناطق المناخية2المستوى 

 3المستوى 
ات المستوى         ات                   3يرجح أن تشتمل مقترب ا وبيان ة والطبوغرافي اخ والترب ر تفصيال حول المن ات أآث ى بيان ة العضوية عل واع الترب  ألن

 .عتمد على تصميم النموذج أو القياس، غير أن المتطلبات الدقيقة ت2 و1اإلدارة، مقارنة بطرق المستويين 
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لتصنيف أنظمة إدارة األراضي الزراعية، يجب على القائم . مخطط تصنيف أنظمة األراضي الزراعية 1-5الشكل 
التحرك عبر الفروع إذا (بالحصر البدء من أعلى والمواصلة عبر الرسم التوضيحي مجيبا على األسئلة 

يتفق مخطط التصنيف مع معامالت تغير . قطة نهاية على الرسمحتى يصل إلى ن) آانت اإلجابة بنعم
أي منخفضة ومتوسطة (ُتقسم فئات مدخالت الكربون  .5-5المخزون االفتراضية الواردة في الجدول 

 .حسب ممارسة الفالحة) ومرتفعة ومرتفعة مع محسنات عضوية
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مدخالت آربون 
 منخفضة
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نعم

نعم

ال

أنظمة غير زراعية 
مثل األراضي (

الحرجية والمروج 
 )الطبيعية

 :مالحظات
 .ال تشمل نموذجيا الرعي على المخلفات في الحقل: 1
 مثل القطن والخضراوات والتبغ: 2
تخدام: 3 ل اس ة مث ات القليل ادة عن األصناف ذات المخلف ي الع تج ف صدر تن ي ت ة الت ون عن القيم دخالت الكرب ادة م ى زي ؤدي إل ي ت الممارسات الت

 .العشب المختلطة/والسماد األخضر، وأنظمة المحصول/المحسنات العضوية ومحاصيل تغطية
ة                    الممارسات التي تف  : 4 ري محاصيل التغطي ل استخدام ال ات مث اج المخلف ادة إنت ق زي ون عن طري ادة مدخالت الكرب ى زي سماد األخضر،/ضي إل ال

 .العشب المختلطة/واألراضي المراحة، والمحاصيل التي تنتج نسبة مخلفات عالية وأنظمة المحاصيل
 .غطاء دائم بدون حصاد متكرر: 5

ة ل ا : مالحظ ط مث ات فق اة الممارس رقمراع ري وح ة أو/ل ي الترب روجين ف ت النت ي تثب يل الت ة أو المحاص ضبات المعدني ات أو المخ ة المخلف إزال
ابع1/3السماد األخضر أو المحاصيل ذات المخلفات القليلة أو األراضي المراحة، في حالة االستخدام في  /المحسنات العضوية أو محاصيل التغطية      تت

 .الدوران الزراعي

 ابدأ

مدخالت آربون 
 متوسطة

 اعة األرززر
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 1 المستوى في الحساب خطوات 5-2-3-4

 أنواع التربة المعدنية
ن  ل م ة آ دير قيم ة لتق ل الخطوات المطلوب سبة  SOC(0-T) وSOC0تتمث ار بالن ة للهكت ون الترب ي مخزون آرب صافي ف ر ال ذا التغي  وآ
 : في أنواع التربة المعدنية فيما يليلألراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعية

على سبيل المثال، (نية للحصر على أساس األعوام التي تم فيها جمع بيانات األنشطة تنظيم البيانات في فترات زم :1الخطوة 
 ). وهكذا1995-2000، 1995

 حسب أنواع التربة المعدنية والمناطق المناخية في البلد في بداية   األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعية     تحديد مقدار    :2الخطوة 
شطة            يعتم .فترة الحصر األولى   ذ          T-0(د العام األول لفترة الحصر على الخطوة الزمنية لبيانات األن ال، من بيل المث ى س  أو  10 أو   5، عل

 ). عامًا20

  .1-5تصنيف آل فئة من األراضي الزراعية في نظام اإلدارة المناسب باستخدام الشكل  :3الخطوة 

  . وفقا للمناخ ونوع التربة3-2ن الجدول  م(SOCREF)تعيين قيم مرجعية أصلية لمخزون الكربون  :4الخطوة 

تخدام   :5الخطوة  ل اس ين معام ل إدارة (FLU)تعي ون  (FMG) ومعام دخالت الكرب ستوى م ة وفق(FI) وم ل أراض زراعي  لك
  .5-5 من الجدول FIو FMG وFLUيمكن الحصول على قيم المعامالت ). 2الخطوة (

امالت  :6الخطوة  يم المع ون العضوي  (FLU, FMG, FI)ضرب ق دير مخزون الكرب ي لتق ة المرجع ون الترب ة مخزون آرب ي قيم  ف
  . في التربة لفترة الحصر(SOC(0-T))" األولي"

ة  :7الخطوة  ائي بالترب ون العضوي النه دير مخزون الكرب ن (SOC0)تق رار الخطوات م ى 1 بتك يم المخزون 5 إل تخدام نفس ق  باس
ة في          ولكن (SOCREF)المرجعية األصلية     مع معامالت االستخدام واإلدارة والمدخالت التي تمثل الظروف الخاصة بكل أراض زراعي

  ).0العام (العام األخير من الحصر 

ة          تقدير متوسط التغير السنوي في مخزون الكربون العضوي بالتربة بالنسبة            :8الخطوة  ي تظل أراضي زراعي ة الت  لألراضي الزراعي
(∆C

Mineral
ة   " األولي" مخزون الكربون العضوي      عن طريق طرح   ( ائي    (SOC(0-T))في الترب سمة   (SOC0) من المخزون النه م ق  ث

ة للحصر     ).  عاما عند استخدام المعامالت االفتراضية      20(الناتج على التبعية الزمنية لمعامالت تغير المخزون         رة الزمني وإذا آانت الفت
  . العام األولى واألخير في الفترة الزمنية عاما، فإنه يتم القسمة على الفرق بين20أآبر من 

ى  1990على سبيل المثال، من  ( في حالة وجود فترات حصر إضافية 8 إلى 2تكرار الخطوات من   :9الخطوة   2001، ومن  2000 إل
 ). وهكذا2010إلى 

ة   في أنواع الاألراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعية  وفيما يلي مثال رقمي لكيفية الحساب في         -2تربة المعدنية، باستخدام المعادل
 ).5-5الجدول (ومعامالت تغير المخزون ) 3-2الجدول ( والقيم المرجعية لمخزون الكربون 25

 

 .يوضح المثال التالي حسابات المساحات اإلجمالية فيما يتعلق بتغير مخزون آربون التربة باألراضي الزراعية: 

 إلى 1990

إلدارة   ا ل

مثال
د  ن األراضي ا 1يوج ار م ون هكت وع      لز ملي ن ن ة م ى ترب ر عل ئ مطي دل داف اخ معت ي من ة ف سنوية الدائم ة ال راعي

ون          ل. موليسولز SOC)مرجعية األصلية لمخزون الكرب ة بحوالي     ( ذه المنطق ون   88 في ه REFوتقدر القيمة ا طن آرب

ألراضي ، بلغ توزيع أنظمة ا)1990في هذا المثال عشر سنوات من أوائل (في بداية فترة حساب الحصر  . لكل هكتار 
ة  دخالت 400.000الزراعي سنوية ذات م ة ال ن األراضي الزراعي ار م ة        هكت ة آامل ام فالح ضة بنظ ون منخف آرب

وبالتالي،  . هكتار من األراضي الزراعية السنوية ذات مدخالت متوسطة من الكربون ونظام فالحة آاملة600.000و
ار  88(×  هكتار 400.000 :آانت قيم مخزون الكربون األولية في التربة لهذه المساحة  × 0.69×  طن آربون للهكت

وفي .  مليون طن آربون   58.78) = 1 × 1 × 0.69×  طن آربون للهكتار     88(×  هكتار   600.000) + 0.92 × 1
سنوية ذات      200.000 :، آان هناك)2000في هذا المثال (العام األخير من فترة الحصر  ار من نظام الزراعة ال  هكت

ة  ة الكامل ضة، و الفالح ون المنخف دخالت الكرب ضة   700.000وم ة المنخف سنوية ذات الفالح ة ال ن الزراع ار م  هكت
الكربون المتوسطة، و   . هكتار من الزراعة السنوية بدون فالحة وذات مدخالت آربون متوسطة100.000ومدخالت

ر هي           ام األخي ة في الع ة اإلجمالي ون الترب يم مخزون آرب إن ق ار   88(× ار  هكت 200.000 :وبالتالي، ف ×  طن للهكت
ار       88(×  هكتار   700.000) + 0.92 × 1 × 0.69 ون للهكت ار   100.000) + 1 × 1.08 × 0.69×  طن آرب  هكت

ار 88(×  ون للهكت ون64.06) = 1 × 1.15 × 0.69×  طن آرب ون طن آرب ر .  ملي ون متوسط التغي ا يك ن هن وم
ة هو    ساحة اإلجمالي ون طن  5.28 = 58.78 – 64.06 :السنوي خالل هذه الفترة للم ام  20/ ملي  طن  264.000=  ع

ادة في المخزون        ام زي ون في الع ر المخزون، أي أن         20 :مالحظة (آرب ة لمعامل تغي ة الزمني رة التبعي ا هي فت  عام
  ). عامًا20المعامل يمثل المعدل السنوي للتغير بامتداد 

 

 أنواع التربة العضوية
 :ربة من أنواع التربة العضوية المصرفة فيما يليتتمثل خطوات تقدير الفقد في آربون الت

شطة                    :1الخطوة  ات األن ال،    (تنظيم البيانات في فترات زمنية للحصر على أساس السنوات التي تم فيها جمع بيان بيل المث ى س  1990عل
 ). وهكذا2000-1995، 1995إلى 



 األراضي الزراعية: 5الفصل 

 23-5                        بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 

ة       تحديد مقدار    :2الخطوة  أن  األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعي رات                    ب رة من فت ر في آل فت ام األخي ة العضوية للع واع الترب
الح

م  :3الخطوة  اث المالئ ار معامل االنبع اخ (EF)اختي وع المن ى ن تنادا إل ى اس عل ن ث سنوية م د ال ات الفق ن ( لعملي م
  ).5الجدول 

ساحة      :4الخطوة  ع حاصل الم ق جم ن طري ة ع ات اإلجمالي دير االنبعاث اث   (A)تق ل االنبع ي معام ضروبا ف اطق  (EF) م ة المن  لكاف
 .المناخية

ةالخطو مع   .ر الخط
 

ة العضوية المصرفة، باستخدام     األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعيةوفيما يلي مثال رقمي لكيفية الحساب في        في أنواع الترب
 ).6-5الجدول (ث االفتراض ومعامالت االنبعا2المعادلة 

 

ة       :مثال عي ة با ون الترب ر مخ آرب إلجمالية لتغي  يوجد . يوضح المثال التا

  .صر

ون  سيد الكرب اني أآ
-6

فترات الحصر اإلضافيتكرا :5ة  وات 

2-6

زون لي الحسابات للمساحات ا
ة  ي الزراعي دل دافئ               0.4 ة عضوية مصرفة في  معت ة في ترب سنوية الدائم ال  مليون هكتار من األراض

لهذا المناخ بحوالي  .مطير وتربة من النوع هيستوسولز ام 10.0وقد ُقدر معامل  ي الع .  طن آربون  للهكتار فاالنبعاث 
رة الحصر هو     اء فت سنوي في مخزون الكربون بالتربة ألنواع التربة العضوية أثن التغير ال 400.000 :، يكون  بالتالي

ه مليون طن آربون في ا4.0 طن 10.0× كتار 

 

 التيقن دمع تقدير 5-2-3-5
ة         ون الترب صر آرب در عريضة  شطة االستخدام        1( :ت ات أن ة ببيان المقترن

والبيانات البيئية؛ و تخدام مقتربات من المستوى ) 2(و ة بالقيم المرجعية   2 أو 1أ
امالت االنبعاث      ) 3(؛ و )واع التربة المعدنية فقط   أن( ة بمع يقن المقترن ات المستوى      أوجه عدم الت سبة لمقترب ، 2 أو 1بالن

ا3البارامترات بالنسبة لمقتربات المستوى /والخطأ في ترآيب النموذج   أ القي اذج أو خط ى النم ة في القائمة عل ة المعاين تغيري
د من             .3 القائمة على القياسات بالمستوى بعمليات الحصر  ة أصغر مع إجراء المزي ة الحصر ويكون مدى الثق زداد دق وبصفة عامة، ت

ز               تم الحد من التحي رجح أن ي ا ُي ضة، فيم عري ة  ات الثالث يم للفئ دير الق ة لتق ات المعاين ة  (عملي ادة الدق من خالل تطوير حصر     ) أي زي
  .الخاصة بالبلد المعنيباستخدام مستوى أعلى يعمل على دمج

ستوى   ق بالم ا يتعل ألو1فيم ام ي اله ن ف ة  المرجعي ال ة ب يقن المقترن ديم أو م تق ، ت
المخزون في الجدول        لجدول           5و ة العض واع الترب امالت االنبعاث ألن ويكون ع .6-5ع

ة          يقن المقترن دم الت ه ع ى أوج افتها إل ك إض د ذل تم بع ي ي تخدام واإلدارة، والت ات االس ي بيان يقن ف ه ع الت ع أوج ل م عام ال
ة للمخزون  يم المرجعي امالت االفتراضية والق ط(بالمع ة فق ة المعدني واع الترب سبة ألن ادالت ) بالن ل المع بة مث ة المناس تخدام الطريق باس

ى     (وفي حالة استخدام اإلحصائيات اإلجمالية لمساحة استخدام األراضي بالنسبة لبيانات األنشطة             .طة لتوليد الخطأ  البسي او، عل بيانات الف
 ±(، فقد يكون على الهيئة القائمة بالحصر استخدام مستوى افتراضي من عدم التيقن فيما يخص تقديرات مساحة األراضي                   )سبيل المثال 

ي  الممارسة السليمةفإن ورغم ذلك،  %).50  تستلزم من القائم بالحصر اشتقاق أوجه عدم التيقن من بيانات األنشطة الخاصة بالبلد المعن
  .بدال من استخدام مستوى افتراضي

ا                        امالت االنبع ذا مع ة وآ ة المعدني واع الترب سبة ألن ر المخزون االفتراضية بالن امالت تغي ة للمخزون ومع يم المرجعي ث وقد تنطوي الق
ة         دان معين ى بل ا عل د تطبيقه ك عن ز، وذل األخص التحي  .بالنسبة ألنواع التربة العضوية على مستويات عالية متأصلة من عدم التيقن، وب

زون       ة لمخ يم المرجعي تخدام وإدارة األراضي أو الق أثيرات اس المي لت ستوى الع ى الم طة عل يم متوس ية ق ستويات االفتراض ل الم وتمث
ة    الكربون وقد تختلف ع يم الخاصة بالمنطق تقاق       ..(Powers et al., 2004; Ogle et al., 2006)ن الق ز باش ويمكن الحد من التحي

ي   3 أو بوضع نظام تقدير من المستوى  2معامالت خاصة بالبلد المعني باستخدام طريقة المستوى  د المعن ات    . خاص بالبل ستند مقترب وت
إضافة . بلد أو األقاليم المجاورة حول أثر استخدام األراضي واإلدارة على آربون التربةالمستوى األعلى على األبحاث التي تجرى في ال

سليمة    إلى ذلك، تستلزم     أثيرات استخدام وإدارة                        الممارسة ال د في ت ات الملموسة داخل البل ق حساب االختالف ز عن طري الحد من التحي
 ,.Ogle et al)ربة، حتى لو آان ذلك على حساب الدقة في تقديرات المعامل أو أنواع الت/األراضي، مثل التباين بين المناطق المناخية و

يقن                  . (2006 أي أن (ويمثل التحيز مشكلة أآبر عند اإلبالغ عن تغيرات المخزون نظرا ألنه ال يتم تسجيله بالضرورة في نطاق عدم الت
 ).غ عنه في حالة وجود نسبة تحيز ملموسة في المعامالتالتغير الصحيح في المخزون قد يكون خارج نطاق عدم التيقن الذي يتم اإلبال

ل وضع أو توسيع مسح                        شطة استخدام األراضي من خالل نظام وطني أفضل، مث يقن في إحصائيات أن ويمكن تحسين أوجه عدم الت
ة إضافية          /أرضي يتضمن مواقع معاينة إضافية و      وفير تغطي د لت شعار عن بع ة االست تعانة بأنظم ر  .أو االس  تصميم نظام تصنيف    ويعتب

 .الممارسة السليمةيستوعب غالبية أنشطة استخدام وإدارة األراضي مع حجم عينة آاف للحد من عدم التيقن على المستوى الوطني من 

ز     2أما فيما يتعلق بالمستوى  ال    .، فيتم االستعانة بالمعلومات الخاصة بالبلد في تحليل الحصر ألغراض الحد من التحي بيل المث ى س ، عل
ة           ) 2003( استخدم أوغل وآخرون يم المرجعي شطة والق ات األن امالت وبيان ة للمع ع االحتمالي اء دوال توزي د في بن البيانات الخاصة بالبل

ة   ة الزراعي سليمة  ومن   .لمخزون الكربون الخاصة بالواليات المتحدة األمريكية فيما يخص أنواع الترب يم حاالت    الممارسة ال تم تقي  أن ي
وعلى وجه التحديد، تكون حاالت    . وبيانات أنشطة استخدام وإدارة األراضي     ، والقيم المرجعية لمخزون الكربون    ، المعامالت التبعية بين 

شطة استخدام وإدارة األراضي نظراً                  ات أن ة في بيان ة سمة عام ان      التبعية القوي زمن والمك رابط في ال ل للت  . ألن ممارسات اإلدارة تمي

وجد ثالثة مصا
 

يقن )  أوجه عدم الت
لمخزون الكربون حال اس

ر المخزون / تغي
اإلدارة

ا يتصل     /س     م

ال
المعلومات  

دم الت ه ع ج
، وم5-

دول        ، 3-2ل بالج
ا    ى الق ة  ل ئم بعملي

ش ا قيم 
معامالت تغير 

صر الت دمح
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ر المخزون    مكن جمع أوجه عدم التيقن     ل          / في معامالت تغي شطة باستخدام طرق مث ات األن ة للمخزون وبيان يم المرجعي االنبعاث والق
ون                    ر في مخزون آرب ة للتغي ات المعياري ادالت توليد الخطأ البسيطة أو إجراءات مونت آارلو من أجل تقدير المتوسطات واالنحراف

 .(Ogle et al., 2003; Vanden Bygaart et al., 2004)ربة 

 . وقد ال تكون معادالت توليد الخطأ البسيطة فعالة في التحديد الكمي لعدم التيقن في التقديرات الناتجة                أآثر تعقيداً  3وتعد نماذج المستوى    
رة          ، (Smith and Heath, 2001) ويمكن استخدام تحليالت مونت آارلو امالت آثي وذج مع ان للنم ا إذا آ د يصعب تطبيقه ه ق ر أن غي

د     )  النماذج قد يكون بها عدة مئات من البارامترات        بعض( ى التحدي ا يعمل عل نظرا ألن دوال توزيع االحتمالية المشترآة يجب بناؤها بم
 ,.Monte et al( وهناك طرق أخرى متاحة مثل المقتربات القائمة على التجريب .الكمي للتباين وآذلك التباين المشترك بين المعامالت

ك المحصلة       والتي تعتمد ) 1996  على القياسات من شبكة رصد من أجل التقييم اإلحصائي للعالقة بين النتائج المحصلة من القياسات وتل
ات الحصر            . (Falloon and Smith, 2003)من النماذج  يقن في عملي د أوجه عدم الت اذج، يمكن تحدي وعلى النقيض من وضع النم

  .لمعاينة وخطأ القياس ومصادر عدم التيقن األخرى ذات الصلة من متغيرية ا3القائمة على القياسات بالمستوى 

 انبعاثات الغازات غير ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحيوية 5-2-4
ون من             سيد الكرب اني أآ ة      تقترن انبعاثات الغازات غير ث ي تظل أراضي زراعي ة الت ون     (األراضي الزراعي ان والكرب األخص الميث وب

د والمحصول ونظام اإلدارة      )  وأآسيد النتروزوأآاسيد النتروجين ي تختلف حسب البل ستلزم   .عادة بحرق المخلفات الزراعية والت وال ي
اد                                راق يع ة االحت اء عملي ون المنبعث أثن أن الكرب راض ب ة لالفت ة الحيوي األمر اإلبالغ عن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتل

  . النمو التاليامتصاصه عن طريق النباتات في موسم
ويجب تقدير النسبة المئوية لمخلفات المحاصيل الزراعية التي ُتحرق بالموقع، وهي آتلة الوقود المتاح لالحتراق، مع األخذ في االعتبار 

ل واالستخدام في القطاعات األخرى                        ل في الحق واني والتحل ال ال      (األجزاء المزالة قبل الحرق في االستهالك الحي بيل المث ى س ود  عل وق
  .لتفادي احتمال ازدواجية الحساب) الحيوي وتغذية الحيوانات المنزلية ومواد البناء ونحو ذلك

ي تظل      وتقوم المنهجية المستخدمة لتقدير انبعاثات الغازات غير ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحيوية في                 األراضي الزراعية الت
وتجدر اإلشارة إلى أنه ينبغي أن تكون التقديرات قائمة على البيانات . 2، الفصل 27-2لة  على الصيغة العامة في المعادأراضي زراعية

  .السنوية
 

 الطريقة اختيار 5-2-4-1

وي
مع
الت

اس الحراري      .، إرشادات عامة حول اختيار المستوى المناسب2، الفصل 6-2تقدم شجرة القرار في الشكل  ات غاز االحتب وُتقدر انبعاث
ة  1وفي حالة استخدام مقترب من المستوى  ).2الفصل  (27-2 باستخدام المعادلة من حرق الكتلة الحيوية ، تكون بيانات األنشطة إجمالي

ا مع المستوى     . 2بشكل آبير، وتتمثل معامالت االحتراق واالنبعاث في القيم االفتراضية المقدمة في الفصل              ديرات    2أم تم وضع تق ، في
د     ألنواع المحاصيل األساسية حسب المنطقة راق واالنبعاث الخاصة بالبل ديرات االحت  . المناخية، باستخدام معدالت تراآم المخلفات وتق

 .أو قياسات مفصلة/ طريقة شديدة االعتماد على البيانات الخاصة بالبلد وهو يتضمن نماذج للعملية و3فيما يعتبر المستوى 
ة في ضوء     ويجب على جميع البلدان أن تبذل أقصى ما في وسعها لتحسين مقترب          ستويات الممكن ات الحصر واإلبالغ باستخدام أعلى الم

 يمثل فئة أساسية، فإن على البلدان استخدام طريقة األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعيةوإذا آان الحرق في  .الظروف الوطنية
  .3 أو 2إما من المستوى 

 االنبعاث معامالت اختيار 5-2-4-2

 1المستوى 
د ى البل ستوى يجب عل ن الم ة م ق طريق ي تطب ي 1ان الت تبدال آميت ة  Cf وMB اس ي المعادل ي الفصل 27-2ف ة االفتراضية 2 ف  بالقيم

 على معامالت االنبعاث االفتراضية التي سيتم استخدامها 5-2ويشتمل الجدول  .4-2 في الجدول (MB x Cf) المناسبة الستهالك الوقود
  .تباس الحراريبالنسبة لكل غاز ذي صلة من غازات االح

 2المستوى 
ستوى    يع الم ى توس ة عل ذه الطريق ل ه د      1تعم ة بالبل ة الخاص اث المتاح راق واالنبع ود واالحت امالت الوق تخدام مع ن اس ن م ا يمك  بم

ات الناتجة               .المعني وتكون  .ويمكن للبلدان تقدير آمية الوقود المتاح من إحصائيات إنتاج المحاصيل ومن نسبة إنتاجية المحصول والمخلف
ات   ) في صورة وقود أو علف (هناك حاجة إلى الدراسات الميدانية لتقدير أجزاء مخلفات المحصول المزالة من الحقل     ة آمخلف والمتروآ

ي                        .للحرق في أنظمة المحاصيل المختلفة     ة الت راق أو األنظم ات االحت ا بعملي ر اقتران ى المحاصيل األآث دان أن ترآز عل ويجب على البل
 ).على سبيل المثال قصب السكر والقطن(عالية من الكتلة الحيوية للهكتار ومن معدالت االنبعاث لوحدة األراضي تتسم بنسبة 
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 3المستوى 
على النماذج القائمة على البارامترات الخاصة بالبلد يعتمد المستوى ضمان عدم إسقاط أي       3    ة ل المعني ويستخدم بيانات الحصر الوطني  

ددة في    .حرق لمخلفات المحاصيل ويستند هذا المستوى إلى القياسات الميدانية لكمية المخلفات المحترقة بالموقع لألنظمة الزراعية المتع
دان       ).3-أ3الملحق   (3اإلدارة المختلفة وذلك على أساس طرق المعاينة الموضحة في الفصل               ى البل ويجب عل

 

المناطق المناخية وأنظمة 
ر تعرضًا           أن تحدد األولويات فيما يتعلق بوضع      ات المحاصيل األآث ى مخلف الترآيز عل ك ب د وذل معامالت احتراق وانبعاث خاصة بالبل

  .لالحتراق

 األنشطةبيانات اختيار 5-2-4-3

 1المستوى 
ا        تم في الغالب حرق مخلفاته ي ي ويمكن الحصول    .تشمل بيانات األنشطة تقديرات مساحات األراضي المزروعة بأنواع المحاصيل الت

ات الموضوعية من                          التقعلى هذه    دام البيان ة انع ة بالزراعة، في حال ة المعني ة الوطني شاور مع القطاعات الحكومي ديرات من خالل الت
اج            عة بالمحصول من خالل اإلنت

او          إحصائيات الف ومن   .وفي 

ة    المثال أنواع المحاصيل األساسية حسب المنطق

 

ديرات        . ط تق ك، يمكن رب ى ذل وعالوة عل

 التيقن عدم تقدير 5-2-4-4

ال        بيل المث ى س صناعية، عل ار ال ساحة المزرو .التصوير باستخدام األقم دير م دان تق ذا ويمكن للبل ه
ة، يمكن استخدام  .إلنتاجية للهكتارالمحصولي السنوي وتقدير متوسط ا ديرات الوطني وافر التق ة عدم ت حال

  . أن يتم تدقيق بيانات الفاو عن طريق المقارنة مع المصادر الوطنيةالممارسة السليمة

 2المستوى 
لعلى سبي( من البلدان استخدام تقديرات مساحة أآثر تجزيئًا    2تتطلب طريقة المستوى    

ويمكن تحقيق ذلك عبر استخدام مسوح سنوية  .مع معدالت لتراآم المخلفات محددة وفقا لنظام إدارة المحصول في البلد المعني) المناخية
ة  د     .أو دورية أآثر تفصيًال لتقدير مساحات األراضي تحت فئات المحاصيل المختلف ات      ويجب إجراء مزي سيم للمساحات في فئ من التق

ذات أهمية بما يعمل على تمثيل آافة المجموعات األساسية المؤلفة من أنواع المحاصيل والمناطق المناخية مع توفير تقديرات المساحات 
 .الفردية

 3المستوى 
شبكة   بيانات أنشطة عالية االستبانة يتم تجزيئها على المستوى دون الوطني من أجل3يتطلب المستوى  اييس ال ا هو    .زيادة دقة مق ومثلم

رات       2الحال في المستوى     ذلك المتغي سية وآ ة الرئي ، ُتصنف مساحة األراضي إلى أنواع معينة من المحاصيل حسب فئات المناخ والترب
ويجب  .ستخدام في النماذجمن أجل اال) على سبيل المثال األنماط اإلقليمية لممارسات اإلدارة(اإلقليمية األخرى التي تمثل أهمية محتملة 

اً       ساحة واضحة مكاني ديرات م ة        على البلدان أن تبذل أقصى ما في وسعها للحصول على تق ة آامل ى تغطي سهيل الحصول عل  من أجل ت
نقص            ادة أو ال ديرات المساحات بالزي ز في تق ضمان عدم التحي ذلك ل ة وآ لألراضي الزراعي

 .الواضحة مكانية بمعدالت االنبعاث وتأثيرات المساحة ذات األهمية على المستوى المحلي بما يعمل على تحسين دقة التقديراتالمساحة 
ابقة               سام س ستخدمة في أق ساحة الم ستخدمة مع الم ادة    (ويجب أن تتسق بيانات المساحة ألنظمة الزراعة المختلفة الم ة والم ة الحيوي الكتل

 .ك رغم أن المخلفات قد يتم حرقها على جزء فقط من المساحة اإلجمالية، وذل)العضوية الميتة

ادة بمستوى عالٍٍ         ا في الع تم حرق مخلفاته ي ي يتقديرات المساحة المزروعة بأنواع المحاصيل المختلفة الت  من عدم الت
صول، وذلك عند استخدام طريقة غير مباشرة لتقدير المساحة المزروعة، ذات حصائيات العالمية فيما يخص إنتاج المح

ل المتغي .غاية من عدم التيقن إذا لم يتم تحديثها بصفة سنوية ي تحرق في الحق ة الت ات الزراعي ة المخلف وربما تعتبر قيم
يقن   ديرات المستوى     .لى مستوى من عدم الت د تق د المعن أ2وُتع ارامترات الخاصة بالبل ى الب ة عل ا قائم ة لكونه ر دق آث

ات        ( أن يتم توفير تقديرات للخطأ        السليمة  اري، النطاق أ المعي راق وا) أي، االنحراف المعياري، الخط امالت االحت لمع
 .يم المساحات المحترقة الخاصة بالبلد المعني

 لى أراض زراعيةاألراضي المحولة إ 
ل                      % 50تم تحويل ما يقرب من        شري المباشر، وتحوي دخل الب ق الت سطح األرض عن طري ة ل ساحة اإلجمالي 0من الم

ة حوالي         ة، وإزال ة دائم ى أراض زراعي األرض إل ة ب ددة مث% 25 الحيوي ة لالستخدامات المتع من األحراج العالمي
ي ن أج ..(Moore, 2002) يل والمراع الم م ن الع زاء م ي بعض األج ة ف ساحة األراضي الزراعي دت م د تزاي وق

وآان النصيب األآبر من هذه التوسع في األراضي الزراعية خالل العقدين األخي .ات المتزايدة من الطعام والمنسوجات
ة البحي      يا ومنطق وب أس ن جن اطق م يا ومن رق أس زون    ش وض األم ا وح رق أفريقي ي ش رى ف  nium(رات الكب

Ecosystems Assessment.(             ى توائية إل ات االس دمير األحراج في الغاب رة، وصل متوسط ت 2وخالل نفس الفت
ة        شؤون البيئي ا للمجموعة المحدودة لل ام وفق ان متوس   .(/http://www.environmental.com.au) ي الع دوآ ط مع

وي . مليون هكتار في العام6-14 قد بلغ خالل التسعينيات 

د   .قن   قد تتسم  وق
مستوى تكون اإل
ذي          مرتفع لل ر ال
ومن   .ي         يتسم بأع
النبعاث      الممارسة
وآذلك ق

5-3
من  % 2عالميًا، 
ة ل زراعة      األنظم
ة     المحاص ل تلبي
رين في االحتياج
وب  Millenجن
ون  20051 ,  ملي
ة   هكتار ف ل إزال
عتبر التحويل إلى أراض زراعية أآثر أنواع تحويل االستخدام انتشارا األحراج

اس الحراري من     .بعد إزالة األحراج االستوائية ى أراض    ويرجح أن تمثل انبعاثات وعمليات إزالة غازات االحتب ة إل األراضي المحول
  . مصدر رئيسي للكثير من البلدانراعية

 :على ما يلياألراضي المحولة إلى أراض زراعية وعمليات اإلزالة السنوية لغاز االحتباس الحراري من 

o  ؛)الخشب الميت والفرش الحرجي(العضوية الميتة 

ز

ويشتمل تقدير االنبعاثات 

 :تقدير التغير السنوي في مخزون الكربون من آافة أحواض ومصادر الكربون •

o  ؛)ضفوق األرض وتحت األر(الكتلة الحيوية 
المادة 
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o  المادة العضوية في التربة(أنواع التربة.( 
ة   ) الميثان والكربون وأآسيد النتروز وأآاسيد النتروجين (تقديرات الغازات غير ثاني أآسيد الكربون        • ة الحيوي من حرق الكتل

  الحيويةالكتلة 

 الطريقة اختيار 3-1-1-

 .فوق األرض والمادة العضوية الميتة

 

5-3-1

5
خزون الكربون في الكتلة الحيوية نتيجة تحويل األراضي من الحاالت               الالزمة لحساب التغير في مإرشادات حول الطرق  يقدم هذا القسم    

ى أر  ة الطبيعية واالستخدامات األخرى إلى أراض زراعية، بما في ذلك إزالة الغابات وتحويل المروج وأراضي الرعي إل  .اض زراعي
ة خالل                  ساحة األراضي المحول دير م ى تق تنادا إل ده اس ل وبع ل التحوي وتتطلب الطرق تقديرات الكربون في مخزونات الكتلة الحيوية قب

ن الغطاء  الفترة الف
واع    النباتي ال ض أن
ون   أنظمة ال الكرب
ات                   األولية  عملي
ة   الزيادة  راعي

التي تظل

ون          ة السليمة الممارسومن   ة         ( أن يتم مراعاة آافة أحواض الكرب ادة العضوية الميت وق األرض وتحت األرض والم ة ف ة الحيوي أي الكتل
إن المعلومات    .األراضي المحولة إلى أراض زراعيةعند تقدير التغيرات في مخزون الكربون في ) وأنواع التربة وفي الوقت الحالي، ف

 له معلمات افتراضية لالستخدام في تقدير التغير في مخزون الكربون بأحواض المادة   ر غير 
ادة عضوية      .وي الميتة حوضًا ذا أهمية باستثناء في عام التحويل .2ة ويفترض عدم وجود م

ة من    إذا آانت اال3 أو المستوى 2ى  نبعاثات وعمليات اإلزال

  .االستخدامات األولية المختلفة، والتي تشمل األحراج لكن ال تقتصر عليها

ه ُيفترض        .اصلة بين مرات مسح استخدام األراضي     ة، فإن ى أراض زراعي ل إل أ) 1في المستوى   (وآنتيجة للتحوي
ة           سا ة الحيوي صفر بالكتل ة من ال ون قريب ات آرب اء آمي ات وبق ى انبعاث ًا إل زرع بع .ئد يتم إزالته بشكل آامل مؤدي وت

ويستخدم الفارق بين أحواض  .زراعة بعد ذلك بوقت قصير مؤدية إلى زيادة آمية الكربون المخزنة في الكتلة الحيوية
تم حساب والنهائية في الكت    ة ي لة الحيوية في حساب تغير المخزون نتيجة تحويل استخدام األراضي، وفي األعوام التالي

سم                 األراضي الز (1-2-5والفقد في الكتلة الحيوية الخشبية الدائمة باألراضي الزراعية باستخدام الطرق الموضحة في الق
  ). أراضي زراعية

آافية لتقدي     م مقترب افتراضيالمتوافرة تعتب
رجح أال تمثل المادة العضويةالعضوية الميت

المنهجية المقدمة فيما يلي تتناول فقط التغير في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية فوق عالوة على ذلك، فإن  .ميتة باألراضي الزراعية
 .األرض نظرا لمحدودية المعلومات المتاحة فيما يخص مخزون الكربون في الكتلة الحيوية تحت األرض في األراضي الزراعية الدائمة

 بدائل تتسم بالتعقيد مع االرتفاع في المستوى وتتضمن تفاصيل      تغير المناخ الخطوط التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية ب      وتصف  
اتج عن تحويالت األراضي              ون الن د الكرب ون باألراضي وفق ة ومخزون الكرب الممارسة  ومن   .أآثر حول مساحات األراضي المحول

ة     .ر البيانات والظروف الوطنية أن يتم تبني المستوى المناسب اعتمادا على تحليل المصدر الرئيسي ومدى توافالسليمة ى آاف ويجب عل
ة في ضوء الظروف           البلدان أن تسعى جاهدة لتحسين مقتربات الحصر واإلبالغ من خالل االنتقال إلى استخدام أعلى المستويات الممكن

 من البلدان استخدام مقترب من المستوالممارسة السليمةوتستلزم  .الوطنية
ى                      األراضي المحولة إلى أراض زراعية     تنادا إل ة اس ر ذات أهمي ة تعتب ة الحيوي ة من الكتل  تمثل فئة رئيسية وآذلك إذا آانت الفئة الفرعي

 .ي اختيار الطريقة للمساعدة ف3-1وينبغي على البلدان االسترشاد بشجرة القرار في الشكل . 1 من المجلد 4المبادئ المحددة في الفصل 
  . فئة رئيسية للكثير من البلدان وأن تمثل الكتلة الحيوية اإلضافية مصدرًا رئيسيًااألراضي المحولة إلى أراض زراعيةوُيرجح أن تمثل 

 1المستوى 
رب الموضح بالفصل        1تتبع طريقة المستوى     ة    (4 المقت ة ع          ) األراضي الحرجي ة المزال ة الحيوي ة الكتل در آمي ى    حيث ُتق ل إل د التحوي ن

أراض زراعية بضرب المساحة المحولة لعام واحد في متوسط مخزون الكربون بالكتلة الحيوية لألراضي الحرجية أو المروج الطبيعية 
شكل آامل     الممارسة السليمةومن  .قبل التحويل ة ب ى أراض زراعي سم       . أن يتم حساب آافة تحويالت األراضي إل ذا الق إن ه ا ف ومن هن
ريقة بما يمكنها من تضمين يوسع الط

 العناصر الرئيسية الخاصة بالتقدير األولي للتغير في مخزون الكربون نتيجة تحويل االستخدام إلى 2 في الفصل 15-2وتلخص المعادلة 
ويكون متوسط التغير  .مخزون الكربون على أساس الهكتار لكل نوع من أنواع التحويالتويتم تقدير متوسط التغير في  .أراض زراعية

أي الكربون في الكتلة الحيوية (في مخزون الكربون مساويًا للتغير في مخزون الكربون نتيجة إزالة الكتلة الحيوية من االستخدام األولي          
و      )وية قبل التحويل  بعد التحويل مباشرة مطروحا منه الكربون في الكتلة الحي         ، مضافًا إليه مخزون الكربون الناتج عن عام واحد من النم

اء         .في األراضي الزراعية بعد التحويل زال أثن اتي الم ومن الضروري أن يتم حساب فقط أية غطاء نباتي خشبي يحل محل الغطاء النب
بضم قيمة خدام األراضي وتغير استخدام األراضي والحراجة إرشادات الممارسات السليمة المتصلة باستوتقوم  .عملية تحويل االستخدام

لكن  .في الكتلة الحيوية بعد التحويل إلى قيمة الكربون في الكتلة الحيوية التي تنمو على األراضي بعد التحويل في عنصر واحد الكربون
  .ية لتحقيق المزيد من الشفافΔCG وBAFTERيتم في هذه الطريقة فصلهما في عنصرين اثنين، 

ل مباشرة         1وعند استخدام المستوى     ه     (BAFTER)، ُيفترض أن مخزون الكربون في الكتلة الحيوية بعد التحوي صفر، نظرا ألن ساوي ال  ي
ين من             .يتم إزالة الغطاء النباتي بشكل آامل قبل زراعة المحاصيل وع مع ار لن ون للهكت ر في مخزون الكرب تم ضرب متوسط التغي وي

ين     تحويل االستخدام في  ام مع ل في ع ذا التحوي ر في        .المساحة المقدرة لألراضي التي تخضع له ة، يفترض أن التغي وفي األعوام التالي
و             الكتلة الحيوية الخاصة بالمحاصيل السنوية يساوي الصفر نظرا ألن عمليات اآتساب الكربون التي تحدث في الكتلة الحيوية نتيجة النم

ة   . الناجمة عن الحصادالسنوي يتم موازنتها بعمليات الفقد وتحسب التغيرات في الكتلة الحيوية للمحاصيل الخشبية الدائمة باتباع المنهجي
 ).التغير في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية في األراضي التي تظل في فئة استخدام (1-1-3-2الموضحة في القسم 

                                                 
) 2-3-2، القسم 2يتم تقديرها باستخدام الطرق الموضحة في الفصل (ب افتراض أآسدة أية أحواض فرش حرجي أو خشب ميت يج 2

 .بعد تحويل االستخدام
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 2المستوى 
ة للمستوى   2لمستوى تعتبر حسابات ا ة   1 مماثلة من الناحية الترآيبي روق التالي د حسابات المستوى     .، مع الف رة   2أوًال، تعتم صفة آبي  ب

ات االفتراضية     يس البيان تم تجزيء    .على التقديرات الخاصة بالبلد لمخزون الكربون في االستخدامات األولية والنهائية لألراضي ول وي
ة أو مروج       ( وفقا للغطاء النباتي األصلي   حولة إلى أراض زراعية   لألراضي الم تقديرات المساحة    ال، من أراض حرجي بيل المث ى س عل

ون                         ) طبيعية يم مخزون الكرب ة المحاصيل في ق ة بأنظم ات المتعلق ة واالختالف ات اإلقليمي على مستويات مكانية أصغر لتسجيل االختالف
 .الخاصة بالبلد

ل مباشرة    االفتراض بأن قيمة مخزون الكربون تكون صفراً  على تعديل2، قد يعمل المستوى ثانيًا د التحوي دان أن     و . بع يح للبل ا يت هو م
 .تأخذ بعين االعتبار عمليات التحويل التي يتم فيها إزالة بعض، لكن ليس آل، الغطاء النباتي من االستخدام األصلي

 .كن          تخد
  

ضي على مخزون الكربون في األحواض الخمسة باستخدام مصفوفة اضطراب    

 االضطراب تحقيق االتساق في حساب  

 
ة    2 طريقة المستوى 3اثل طريقة المستوى  روق التالي سنوية،         ) 1( : مع وجود الف ل ال ى متوسط معدالت التحوي اد عل دال من االعتم ب

للمساحات المجزأة مكانيا التي يتم تحويلها سنويًا لكل نوع استخدام أولي ونهائي،  تعتمد قيم ) 2(استخدام 
ة     ة على المعلومات المحددة مح        ين الكتل اميكي ب ط دين ليا، والتي تجعل باإلمكان إيجاد راب

ويمكن تقدير انتقال الكتلة الحيوية إلى خشب ميت وفرش    .أحجام على عمليات الحصر الفعلية) 3(والتربة، 

ام المستوى ثالثًا ا أم تحديد عالممارسة السليمة، تستلزم 2، عند اس ل م ي الحرق والتحل سبة لعمليت ون بالن د في الكرب ات الفق ملي
تحويالت استخدام األراضي         اء أثن ل ي الحرق والتحل ع      .وتحدث عمليات انبعاث ثاني أآسيد الكربون نتيجة لعمليت ك، تق ى ذل عالوة عل

دان أن     وعن طريق تحديد  .انبعاثات من الغازات غير ثاني أآسيد الكربون نتيجة عملية الحرق ل، يمكن للبل ى التحل نسبة عمليات الفقد إل
  ).4-3-5القسم (تقوم آذلك بحساب االنبعاثات من الغازات غير ثاني أآسيد الكربون الناتجة عن الحرق 

ويمكن تلخيص التأثيرات المباشرة ألنشطة تحويل األرا
ة تصف ع وتحدد   .مليات االستبقاء والتحويل واإلطالق للكربون في األحواض بالنظام الحيوي األصلي عقب التحويل إلى أراض زراعي

ى األحواض األخرى             ي تحول إل سبة الت ل من      .مصفوفة االضطراب لكل حوض النسبة التي تبقى في هذا الحوض والن اك عدد قلي وهن
وتضمن مصفوفة .7-5صفوفة االضطراب بالجدول أشكال التحويل الممكنة وهي موضحة في م    

 .آافة أحواض الكربون
 .20-2ويمكن تقدير عمليات تحويل الكتلة الحيوية إلى الخشب الميت والفرش الحرجي باستخدام المعادلة 

مستوى  3ا ل
تم

التقديرات المباشرة  يمكن للبلدان 
آثافة الكربون والتغير في مخزون آربون الترب

ُتبنى  الكتلة الحيويةالحيوية 
 .20-2حرجي في أعقاب تحويل االستخدام عن طريق المعادلة 

 

 7-5 الجدول
 الكربون أحواض على األراضي استخدام تحويل أنشطة لتأثيرات )2 المستوى( بسيطة اضطراب وفةلمصف نموذج

                
 

 من      
تحت  رض

 األرض
العضوية  الحرجي الميت

 الميتة
الخشب 
 الجوي المحصود

 
 

يجب أن (
 )1يساوي 

 إلى
الكتلة الحيوية 

فوق األ

الكتلة 
الغالف منتجات المادة الفرش الخشب الحيوية 

مجموع
الصف

و ق    ة ف ة الحيوي   الكتل

 األرض

     

ت  ة تح ة الحيوي الكتل
 رض

        

األ

         شب الميت

         ش الحرجي

ضوية  ادة الع        الم

الخ

الفر

 بالتربة
 

ى آل ع                      ى الحوض في أعل ة األحواض الموجودة بالجانب األيمن من       آ .موداأدخل النسبة الخاصة بكل حوض بالجانب األيمن من المصفوفة أي التحويل إل اف
 1المصفوفة يجب ملؤها على أن يكون حاصل جمع الصف هو 
 .حاالت التحويل غير الممكنة تم تظليلها تماما باللون األسود

 



  األخرىالزراعة والحراجة واستعماالت األرض: 4لمجلد ا
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 اإلزالة/االنبعاث معامالت اختيار 5-3-1-2
ة االفترا /تتمثل معامالت االنبعاث ي         :ضية في  اإلزالة المطلوبة عند استخدام الطريق ل في االستخدام األول ل التحوي ون قب مخزون الكرب

 .وبعد التحويل إلى أراض زراعية؛ وقيمة زيادة مخزون آربون الكتلة الحيوية بعد عام من نمو األراضي الزراعية

 1المستوى 
ت          8-5جدول   يشتمل ال ات االس سبة لفئ ي لألراضي    على القيم االفتراضية لمخزون الكربون في الكتلة الحيوية بالن ) BBEFORE(خدام األول

ات األراضي            راضي ا ى لفئ ون في االستخدام األول يم مخزون الكرب ى ق  الحصول عل
ك  ر ذل ة وغي ة إدارة الترب اخ وأنظم وي والمن ل الحي روج  ة ال. م ة وُيفترض أن آاف كتل

ة االفتراضية للمعامل                 الي تكون القيم ة وبالت أراض زراعي ع لالستخدام آ داد الموق د إع  هي صفر طن    BAFTERإزالتها عن
 .ر

ار         ل   (ان من الكتلة الحيوية الجافة للهكت م تحوي ت
ومن المتوقع أن يتجاوز التراآم اإلجمالي لكربون الكتلة الحيوية الخشبية  ).9-5الجافة إلى أطنان من الكربون في الجدول 

 8-5 الجدول
 زراعية أراض إلى األراضي تحويل نتيجة المزالة الحيوية الكتلة في الكربون لمخزون االفتراضية القيم

ة   لحرجية والمروج الطبيعي ويجب .وباألخص األ
ا وع المج ا لن ة وفق ة المختلف الطبيعي ة أو ال الحرجي

الحيوية يتم 
آربون للهكتا

 9-5ويقدم الجدول  .(ΔCG)وإضافة لذلك، ينبغي توفير قيمة مخزون الكربون بعد عام واحد من نمو المحاصيل المزروعة بعد التحويل 
 .مع اإلشارة إلى أنه تم تقديم قيم افتراضية منفصلة للمحاصيل غير الخشبية السنوية والمحاصيل الخشبية السنوية.  االفتراضيةΔCGيم ق

 أطنان من الكربون للهكتار، وذلك 5هي  ΔCGوفيما يتعلق باألراضي التي ُتزرع بالمحاصيل السنوية، تكون القيمة االفتراضية للمعامل 
 أطن10 والتي تبلغ    الخطوط التوجيهية للهيئة   القيمة األصلية الموصى بها في       استنادا إلى 

الكتلة الحيوية 
ورغم ذلك، فإن القيم الواردة في هذه القسم ُتعنى  .رور الوقت، قيمة مخزون الكربون االفتراضية لألراضي الزراعية السنويةالدائمة، بم

سبة للمحاصيل الخشبية          ،بعام واحد من النمو    ل بالن ون اق ات آرب ادة مخزون  هو ذلك العام الذي يعقب التحويل مباشرة، وهو ما يعطي ع
  .ل السنويةالدائمة مقارنة بالمحاصي

 

 استخدام األراضي
 (BBefore)مخزون الكربون في الكتلة الحيوية قبل التحويل 

 )1.طن آربون هكتار(
 #نطاق الخطأ

 راضي الحرجية

واع             4 بالفصل   12-4 إلى   7-4 راجع الجداول من   دد من أن ون في ع يم مخزون الكرب  والمعنية بق
ة      ة المناخي ادة          األحراج المصنفة حسب المنطق ا بالم ر عنه يم المخزون معب ى أن ق ع اإلشارة إل م

 من أجل تحويل (CF) لجزء الكربون 0.5يتم ضرب القيم باستخدام معامل افتراضي يبلغ  .الجافة
 ربونالمادة الجافة إلى آ

سم  راج الق
ة ( األراضي المحول

 )أراض حرجية

صل  روج الطبيعية روج الطبي6راجع الف واع الم ون ألن يم مخزون الكرب ى ق  للحصول عل

فئة 

األ
4.3 

ى  إل

صنفة حسب  الم ة الم عي
 %75 + المناطق المناخية

ي، آنسبة مئوية من المتوسط# للخطأ، ي عادل ضعفي االنحراف المعيار . ي مثل تقدير اسمي 

 

 9-5 لالجدو
 زراعية أراض إلى المحولة األراضي في الحيوية الكتلة في الكربون لمخزون االفتراضية القيم

 للتحويل التالي العام في

 نوع المحصول حسب المنطقة المناخية
د    ام واح د ع ة بع ة الحيوي ي الكتل ون ف مخزون الكرب

CG)(Δ نطاق الخطأ# 
 )طن آربون هكتار(

 %75 +األ 5.0 راضي الزراعية السنوية

   راضي الزراعية الدائمة

 %75 + 2.1 )آافة األنظمة الرطبة(عتدلة 

 %75 + 1.8 ستوائية، الجافة

 %75 + 2.6 ستوائية، الرطبة

 %75 + 10.0 ستوائية المطيرة

 .مثل تقدير اسمي للخطأ، يعادل ضعفي االنحراف المعياري، آنسبة مئوية من المتوسط

 

األ

الم

اال 

اال 

اال 

 ي#

 2لمستوى ا
ة 2 أن تشتمل طرق المستوى       ة الحيوي د لمخزون الكتل ديرات الخاصة بالبل ى بعض التق ل              يجب عل ة عن تحوي ة الناجم ات اإلزال وعملي

ل                             ي تعقب تحوي ل الت ي الحرق والتحل االستخدام، آما يجب نتيجة عمليت
ة     االستخدام إلى  ات اإلزال ات وعملي ون واالنبعاث  الكرب

ع وخارجه  أن تشتمل على تقديرات عن عمليات الفقد في الموق
راسات منتظمة لمحتوىوهذه التحسينات يمكن أن تتم في شكل د .ض زراعيةأرا
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إعادة تدقيق القيم االفتراضية في ضوء الظروف الخاصة  المقترنة  وآذلك ،باستخدامات األراضي وعمليات تحويل االستخدام داخل البلد  
بالبلد

د م تق د ت لوق ى تطوير  .ى الحرق والتحل ل عل دان أن تعم در بالبل ك، فيج م ذل ورغ
ديرات       ة التق ا لتحسين دق امالت خاصة به ستخدم   .مع ة   وت ة للهيئ غ     الخطوط التوجيهي ام يبل ة    0.5 معامل افتراضي ع سبة الكتل د ن  لتحدي

ل آل من األر     د تحوي ة    الحيوية المحترقة في الموقع عن ة والمروج الطبيعي ون       .اضي الحرجي ة أن جزء الكرب رح الدراسات البحثي وتقت
د   .Fearnside, 2000; Barbosa and Fearnside, 1996; and Fearnside, 1) آبير وق

الموقع في الفصل            ة ب ة المحترق حيوي ة  األ (4ب ا ات الغطاء     ) راضي الحرجي لمجموعة من فئ
االفتراضية لعمليات التحويل من األراضي الحرجية إلى أراض زراعية واع االستخدام    .ويجب  وبالنسبة ألن

در اف   ا تق كتلة الحيوية المتروآة بالموقع والتي يتم حرقه وتراعي   .0.35تراضيا بحوالي   حرجية،
ين           ا ب ع الجزء فيم رح أن يق ال،     (0.5 و0.2راضي تقت بيل المث ى س  ;Fearnside, 2000عل

 

.  

ارامترات ا ة عليم الب ات المترتب الفتراضية لالنبعاث

ى     دنى إل د يت (990 0.2متغير بشكل وق
ة ال ة للكتل الفتراضية المحدث س تم تقديم الن

استخدام هذه القيم  .الحرجي
األولية غير ال فإن النسبة االفتراضية لل
ي ة والت ة الدراسات البحثي هذه القيمة االفت

Barbosa and Fearnside, 1996; and Fearnside, 1990(.  أو قيمة أخرى تقع ضمن النطاق السابق0.35ويعد استخدام القيمة 
وال توجد قيمة افتراضية لمقدار الكتلة الحيوية الذي يتم نقله  .، شريطة أن يتم توثيق األساس المنطقي لهذا االختيارالممارسة السليمةن م

ة                ات الوطني ى مصادر البيان تنادا إل ة اس ذه القيم دان أن تضع ه ى البل ع، ويكون عل دا عن الموق ه بعي األراضي   (4وفي الفصل    .وحرق
ة ي      آان) الحرجي راق ه ة االحت سدة نتيج رض لألآ ي تتع ة الت ة الحيوي ية للكتل سبة االفتراض ي   0.9ت الن ددة ف ي مح ا ه ادات  آم إرش

 .الممارسات السليمة المتصلة باستخدام األراضي وتغير استخدام األراضي والحراجة

ة تتحل       ة الحيوي ة الكتل ل أن آاف ة التحل رة   وتفترض طريقة تقدير االنبعاثات الناجمة عن عملي ا    . أعوام 10ل خالل فت اران أم اك خي  موهن
رة   ) 1( :البلدان لإلبالغ  أعوام  10اإلبالغ عن االنبعاثات الناجمة عن التحلل في عام واحد مع االعتراف بأنها في الواقع تحدث خالل فت

شر القي    ) 2(و اره ُع دل باعتب دير المع ة  اإلبالغ عن آافة االنبعاثات من التحلل على أساس سنوي، مع تق ة اإلجمالي ة استخدام     .م وفي حال
 . إلى المعادلة0.10الخيار الثاني، فيجب إضافة معامل مضاعفة يقدر بـ 

 3المستوى 
، يجب أن تكون آافة البارامترات محددة على أساس البلد باستخدام القياسات ونتائج الرصد من أجل الحصول               3عند استخدام المستوى    

 .ويمكن آذلك في هذا المستوى استخدام النماذج القائمة على العملية ودوال التحلل .راضيةعلى قيم أآثر دقة من القيم االفت

 األنشطة بيانات اختيار 5-3-1-3
ة        ى أراض زراعي ة إل ديرات لمساحات األراضي المحول ستويات تق سها لكل من         .تتطلب آافة الم ساحة نف ديرات الم ويجب استخدام تق

ون ال  ة وآرب ة الحيوي سابات الكتل ي ح ة ف ة ترب ى أراض زراعي ة إل سيم   .األراضي المحول ن التق د م ى لمزي ستويات األعل اج الم وتحت
ة      .للمساحات ى نحو منفصل لكاف وآحد أدنى، يجب تحديد مساحة األراضي الحرجية والمروج الطبيعية المحولة إلى أراض زراعية عل
ة استخدام           . قبل التحويلوهو ما يحتاج للمعرفة على األقل باستخدامات األراضي .المستويات راء في حال م الخب ك حك د يتطلب ذل ا ق آم
  . من هذه الخطوط التوجيهية لتحديد مساحات األراضي3 بالفصل 1المقترب 

 1المستوى 
ة                 ة من االستخدامات األولي ال األراضي     (تكون هناك حاجة إلى تقديرات منفصلة للمساحات المحولة إلى أراض زراعي بيل المث ى س عل

ائي  ) ية والمروج الطبيعية وأراضي االستيطان وغيرهاالحرج م  (إلى نوع استخدام زراعي نه ى   .(ATO_OTHERS)) أي سنوي أو دائ عل
ساحة                         نوية وم ة س ى أراض زراعي ة إل يجب على البلدان أن تقدر بشكل منفصل مساحة األحراج االستوائية الرطبة المحول

ى          دير عل  يتطلب التق

وع              ى ن ى إل ة من االستخدام األول  الممكن

ة         3يجب أن توفر بيانات األنشطة المستخدمة في حسابات المستوى    ى أراض زراعي ل االستخدام إل ات تحوي ة عملي ة لكاف ديرات آامل  تق
د       ة داخل البل تيعاب الظروف المختلف ان تجزيء      .وأن يتم تجزيء هذه البيانات من أجل اس إن باإلمك ذلك ف ارامترات    آ ًا للب ات وفق البيان

ى        
ل استخدام األراضي                 ددة األعوام في تحوي ة عل      (االتجاهات متع ة القائم ات الحصر الدوري ة أو  من عملي ى العين

سبيل المثال، 
ة          األحراج االستوائية الرطبة المح    ى أراض زراعي ولة إلى أراض زراعية دائمة ومساحة المروج الطبيعية االستوائية الرطبة المحولة إل

دة   . دائمة، ونحو ذلك  ل لم ا  20وبالرغم من أنه يجب أن تظل مساحات األراضي في فئة التحوي دها في      ( عام تم تحدي دة أخرى ي أو أي م
ة    ك من أجل وصول    ) ضوء الظروف الوطني ل وذل د التحوي ساحة        بع دير الم ساق مع تق زان وضمان االت ة من االت ى حال  األحواض إل

ا يحتمل أن .اإلجمالية ام واحد، وهو م وتفترض المنهجية أن تقديرات المساحة تستند إلى إطار زمني مكون من ع
ة    أساس معدالت متوسطة لتحويل االستخدام، يتم تحديدها عبر تقديرات القياسات التي يتم ة طويل رات زمني ى فت ة    . القيام بها عل وفي حال

ديرات                       تقراء التق عدم توافر مثل هذه البيانات مع البلدان، فقد يتم استقراء العينات الجزئية للحصول على قاعدة األراضي الكلية أو يتم اس
د  التاريخية لعمليات التحويل بمرور الوقت وذلك استنادًا راء بالبل ة     1توى وفي المس   . إلى حكم الخب ، يمكن استخدام اإلحصائيات العالمي

اخ     مثل قواعد بيانات الفاو    ر المن ة بتغي ة المعني ة الدولي ا    وتقارير إرشادات الممارسات السليمة الخاصة بالهيئة الحكومي تم تكميله ي ي  والت
ساحة        دير م سليمة من أجل تق ة    باالفتراضات ال ى أراض زراعي ة إل وع استخدام    األراضي المحول ي  من آل ن سبة لحسابات    . أول وبالن

وع                 ى ن ى حت ة من االستخدام األول ة التحويالت المحتمل دير آاف ستخدم لتق دان ت ات الخاصة بالبل إن مصادر البيان ى، ف ستويات األعل الم
 .المحصول النهائي

 2المستوى 
ل             الممارسة السليمة تقتضي   ات التحوي ة عملي ة لكاف  من البلدان استخدام تقديرات المساحة الفعلي

رات        .المحصول النهائي ى فت د عل شعرة عن بع ويمكن تحقيق التغطية الكاملة لمساحات األراضي سواء عن طريق تحليل الصور المست
اط استخدام األراضي                ة ألنم ة األرضية الدوري ات المعاين ر عملي اط استخدام األراضي والغطاء األرضي أو عب ة ألنم ة دوري أو أنظم

ليمة    .الحصر المختلطة وفي حالة توافر بيانات خاصة بالبلد ذات استبانة أدق على نحو جزئي، فإنه يجدر بالبلدان استخدام افتراضات س
ة    ة للتحويالت بمرور          .مستمدة من أفضل المعرفة المتاحة الستقراء قاعدة األراضي الكلي ديرات التاريخي تقراء التق ذلك اس ا يمكن آ آم

  . استنادا إلى حكم الخبراء في البلدالوقت

 3المستوى 

ارامترات ) البلد، اإلقليم، ونحو ذلك(السياسية  د .أو المجال الحيوي أو المناخ أو مزيج من هذه الب د يكون ل ر من الحاالت، ق وفي آثي
البلدان معلومات حول 



  األخرىالزراعة والحراجة واستعماالت األرض: 4لمجلد ا
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اط االستخدام والغطاء األرضي     د ألنم شعار عن بع ساحات      ).االست وفر م ا ي شكل دوري بم ر االستخدام ب ويجب وضع مصفوفة لتغي
 .االستخدام األولي والنهائي على مستوى مفصل باالستعانة بالبيانات المستمدة من االستشعار عن بعد أو المسوح الميدانية

 2و 1 المستويين في الحساب خطوات 5-3-1-4

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

ول     ة ح ل المقدم ة العم تخدام ورق ى أراضٍ  باس ة إل ةاألراضي المحول ق   ( زراعي ع الملح ة   1راج ة والحراج ل الزراع ات عم ، ورق
 على النحو  زراعيةاألراضي المحولة إلى أراضٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ، احسب التغير في مخزون الكربون بالكتلة الحيوية في    )رض األخرى واستعماالت األ 

عية المستخدمة في 

 .وقد تمثل بيانات الكتلة الحيوية والكربون قيم افتراضية أو قيم خاصة بالبلد المعني. كل هكتار

ة       ة  (ى أراض زراعي المعادل

 . الحيويةتجميع آافة التغيرات السنوية في مخزون الكربون في الكتلة :8الخطوة 

5-3-1-5

  :التالي

ويمكن استخدام فئات األراضي الزراعية الفر .إدخال الفئات الفرعية من األراضي الزراعية لعام اإلبالغ :1الخطوة 
 . لملء العمود المناسب في ورقة العمل2-5م القس

ة         :2الخطوة  ى أراض زراعي ة إل سنوية المحول ساحة ال ة، إدخال الم ى     .(ATO_OTHERS)فيما يتعلق بكل فئة فرعي ويمكن الحصول عل
ط أو هيئة رسم الخرائط  أو وزارة التخطي، أو وزارة الزراعة،بيانات المساحة السنوية من مصادر متعددة مثل الوزارة المعنية بالحراجة

 .داخل البلد

ة        :3الخطوة  ى أراض زراعي ل إل د التحوي رة بع ة مباش ة الحيوي ي الكتل ون ف زون الكرب ة مخ ال قيم ة، إدخ ة فرعي ل فئ ق بك ا يتعل فيم
(BAFTER)،وقد تكون بيانات الكتلة الحيوية والكربون قيم افتراضية أو قيم خاصة بالبلد المعني.  باألطنان لكل هكتار. 

ة       :4الخطوة  ى أراض زراعي ل إل ل التحوي رة قب ة مباش ة الحيوي ي الكتل ون ف زون الكرب ة مخ ال قيم ة، إدخ ة فرعي ل فئ ق بك ا يتعل فيم
(BBEFORE)،باألطنان ل 

ل إل (CCONVERSION)ن الكربون للمساحة حساب التغير في مخزو    :5الخطوة  د التحوي ل عن لكل نوع تحوي
2-16.(  

 وآذا االنخفاض (ΔCG)الحصول على قيم التغير في مخزون الكربون والمترتبة على عام واحد من نمو األراضي الزراعية  :6الخطوة 
  .المعلومات في العمود المالئم، ثم إدخال 1-5باستخدام الجدول  (ΔCL)في آربون الكتلة الحيوية نتيجة عمليات الفقد 

ى أراضٍ    حساب التغير السنوي في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية في             :7الخطوة  ة إل ة األراضي المحول باستخدام   (ΔCB)  زراعي
  .15-2المعادلة 

 التيقن عدم تقدير 

 1المستوى 
وى      طريق للتحويل  من تق1تأتي مصادر عدم الت مية أو متو ام ال  ف

زراعية ى  االفت .حة المحولة إلى عل يفضي  ك، ى ذل زون  في الإ
وجود درجات عالية نسبيا من عدم التيقن أ          .األولية والنهائية  ات خط ة عل نطاق ذه الطريق ي يم االفتراضية ف م   وتنطوي الق د ت وق

تقاق  ة الش ة الحراجي ة الزراعي ي  ون ف زون الكرب ول مخ شورة ح ة المن ات البحثي ن الدراس ة م ات مجموع بيان
ات عدم        .(Schroeder, 1994) 2-5راضية الواردة في الجدول  إن نطاق ددة، ف ورغم أن القيم االفتراضية ُتشتق من دراسات متع

لقيم لم يتم تضمينها في هذه الدراسات غ          .التيقن المقترنة بهذه يقن افتراضي يبل راح مستوى عدم ت م اقت + ت

ة المست
ضافة إل

يقن المقترنة ب
 أراض 

ديرات 
حاالت     

آما تأتي
ون الكرب

 الوطنية 
ية لمخراض       

سطة العال
ارامترات الب

معدالت ال
اد  االعتم

ي استخد
المسا 

ىفي   ه
األنظم

, 
ال      ى  اد عل االعتم

االفت
 ا
إلى 

الي وبالت
ولة

من مخزون   % 75
زراعيةويرجح أن ُتمثل  .حكم الخبراء راضي المح إلى أراض ا  ا صدر رئيسية للعديد من البلدان ومن هن  فئة 

  .الجهود للحد من عدم التيقن

 2المستوى 
ن يحسن     2طريقة المستوى     ما من شأنه االفتراضية الخاصة بالبلد على األقل، و ديرات ألن     بعض القي ة التق من مستوى دق

ة و         . تمثل بشكل أفضل الظروف المتعلقة بالبلد ات آافي د أحجام عين يم الخاصة بالبل أو استخدام  /ويجب أن يتضمن استخدام الق
التيقن ة           .حكم الخبراء من أ تقييم حاالت ع يقن المقترن ديرات عدم الت جانب تق يم  ذه الق شطة   آما ينبغي استخدام ات األن  ببيان

النحو الموضح في الفصل            3ستخدام المشورة المقدمة  الفصل        المقتربات المعنية بتحليل عدم التيقن على د   3 في المجل ن  م
  . في هذا التقرير1

ا يخص     ب أن توفر بيانات األنشطة المستمدة من نظام حصر متعلق باستخدام وإدارة األراضي أساسًا لتع      ين فيم يين تقديرات عدم التق

ر من القياسات                          ى عدد أآب ة عل ذا المستوى تكون مبني ون به ر في مخزون الكرب

دًا الكربون استنا
ينبغي بذل آافة 

مأل 

ُتستخدم 
هذه القيم

هو  أ م 

دم 
في

ى جل إل  ه
   المستمدة با

 3المستوى 
يج

ا باستخدام          .المساحات المقترنة بتغيير استخدام األراضي ة بهم يقن المقترن شطة وأوجه عدم الت ويمكن الجمع بين بيانات االنبعاث واألن
ام  يقن في ه       .إجراءات مونت آارلو التي تعمل على تقدير متوسطات وفترات ثقة للحصر الع رجح أن يكون عدم الت ل   وُي ذا المستوى أق

ديرات التغي مقارنة بالمستويات األخرى نظرا ألن تق
  .ونماذج أآثر دقة
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ال 5-3-2

 .الفرش الحرجي) 
  .1ول على التعريف المفصل لكل حوض منهما من الفصل 

ذا االضطراب             .ل التحلل وع ه ذ أخر اضطراب ون ذلك بالوقت المنقضي من ة الفرش الحرجي آ وتجدر   .وتتأثر آمي

ادة العضوية                              ون في أحواض الم ة ملموسة من الكرب ى آمي شتمل عل أراض زراعية، والتي يمكن أن ت
ى االستخدام القري                   تنادا إل تيطان اس ب الميتة وآذلك المساحات الحرجية المحيطة بأراضي االستيطان والتي ربما يتم تعريفها آأراض اس

 .وليس الغطاء األرضي

ويتطلب تقدير التغير استخدام المستويات 
ة مصاحبًا لل           األعلى مقتربا من  ادة العضوية الميت اجئ في الم ف ر في   ب ت تغي

ض        ة والحرق   (ص عند ل اإلزال ى      ).مث ن ا المر أم
نظام ذي حالة ثابتة  وعند نقطة زمنية معينة، يجب أن يصل النظام الحيوي في األراضي .بعمليات التحلل والزيادة أث

ولالزراعية إلى حالة توازن
ثن الفترة ا

  .ات أعلىمستوي

ى أن األراضي   ولتضمين الفترة االفترا بمعن
سعة                       ام الت ثان عام معين يج
تم حسابها            ي ي  لهذا العام المحدد إلى مساحة األراضي الت

 الطريقة اختيار 5-3-2-1

 مادة العضوية الميتة
 األخرى أنواع محتملة للتحويل إلى أراض       قد تمثل األراضي الحرجية والمروج الطبيعية وأراضي االستيطان وفئات استخدام األراضي          

ة                               تثناء األنظم ات، باس ة آمي ه أي تج عن د ال ين زراعية وينتج عن ذلك بصفة عامة آميات قليلة من الخشب الميت أو الفرش الحرجي وق
2(الخشب الميت و) 1( :ويشتمل هذا القسم على طرق لنوعين من أحواض المادة العضوية الميتة .الزراعية الحرجية

ويمكن الحص

ة أو               ،ُيعد حوض الخشب الميت حوضًا متنوعًا يصعب قياسه         ويقترن بأوجه عدم تيقن تتصل بمعدالت التحويل إلى فرش حرجي أو ترب
  .انبعاثات إلى الغالف الجوي

 واألزهار واللحاء    ، والثمار ، والفروع الصغيرة  ، واألغصان ،حرجي والذي يشمل األوراق   ويعتمد تراآم الفرش الحرجي على السقوط ال      
مطروحًا منه معد

ة    ى لتنمي ة  اإلشارة إلى أن الفرش الحرجي يتزايد بسرعة خالل المراحل األول ل حصاد      :األراضي الزراعي ؤدي ممارسات اإلدارة مث ت
ق بوضوح                             ة توث ة للغاي ه ال توجد سوى دراسات قليل ر أن ر، غي دل آبي الغطاء النباتي والحرق إلى تغيير مخزون الفرش الحرجي بمع

 .تأثيرات اإلدارة على آربون الفرش الحرجي

الي  .ن الخشب الميت أو الفرش الحرجي أو ال تشتمل على اإلطالق          وبصفة عامة، قد تشتمل األراضي الزراعية على آمية قليلة م          ، وبالت
راض   ذا االفت ستثنى من ه ل، ي د التحوي ى وجه التقريب بع صفر عل ساويان ال ذين الحوضين ي راض أن ه ي أغلب الحاالت افت يمكن ف

ا             األنظمة الزراعية الحرجية والتي يمكن حسابها إما تحت فئة األراضي الزراعية أو األراض              تم تبنيه ي ي ات الت ا للتعريف ة وفق ي الحرجي
ومن المرجح أن يكون نفس األمر صحيحًا بالنسبة للكثير من استخدامات األراضي قبل التحويل، ومن  .بواسطة البلدان في عملية اإلبالغ

ة   وتتمثل االستثناءات في األحراج و .هنا ُيفترض أن أحواض الكربون المناظرة قبل التحويل تساوي الصفر ة الحرجي األراضي الزراعي
واألراضي الرطبة المحولة إلى 

 في مخزون الكربون بالمادة العضوية الميتة بالنسبة لألراضي المحولة إلى أراض زراعية عند
ر م .مرحلتين غي اك في الغال ففي المرحلة األولى، يكون هن

داد األر ات إع ا بعملي ر مقصودًا ومقترن ما يكون التغي ة فُتعاالستخدام، وباألخ ة الثاني حل
ناء فترة انتقالية إلى 

ة    وفي هذه األثناء يمكن اعتباره ضمن             وتنااألراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعي
 عاما، غير أنه يمكن لبعض البلدان تحديد الفترة االنتقالية المالئمة على نحو أآ20النتقالية      

ة     ذه الفئ  .ه تحت ه
د استخدام                 ر دقة عن وُيقترح أن تكو

نوية   .ضية في الحسابات، يجب تناول األراضي المحولة إلى أراض زراعية آمجموعات س
ة ال ل وباستخدام طرق المرحل ام التحوي ة لألعوب حسابها باستخدام طرق المرحلة األولى في ع ي المحولة في 

عاما، يتم إضافة مساحة األراضي) 20(وفي نهاية فترة العشرين      .عشر التالية 
  .األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعيةتحت فئة 

ار  2 بالفصل   3-2تقدم شجرة القرار في الشكل       اج   . المستوى المناسب لتطبيق إجراءات التقدير إرشادات لل ويحت
ضي الخشب الميت والفرش الحرجي                            تقدير التغير في مخزون الكربون بالمادة 

 ).2الفصل 

تم استخدام            ) ب الميت والفرش الحرجي   وتجدر اإلشارة إلى أنه يتم تناول حوضي المادة ال ه ي ر أن آل على حدة، غي
 .طريقة واحدة في تقدير التغيرات بكل منهما

ن التحويل في فئات التحويل الكبرى فقط          1وى     على سبيل المثال، األراضي الحرجية إلى ( تقدير مساحة آل نوع
مخزون الكربون       التغير ال    الميت والفرش الحرجي نتيجة     ) المرحلة األولى (مباشر والمفاجئ بكل من 

وى          ة      1إلى أراض زراعية  ة     في الفصل    23-2 باستخدام المعادل ساوي قيم  في  C0 أن ت
ل            1 المستوى   ويفترض. صفر وأال يكون هناك حاجة  اء التحوي ش الحرجي أثن  إزالة آافة الخشب المي

ة        ى أراض زراعي ة إل ي األراضي المحول ذا        .راآم الخشب الميت أو الفرش حر ا ه ي يكون به دان الت ل
عة القطع والحرق على نطاق واسع   (حًا    د      )على سبيل المثال عندما تمار ى عن تخدام مستوى أعل  فإنه يج

ستقرة                .ي المحولة إلى أراض زراعية      ة الم على ما سبق، يفترض أن األراضي  الكتلة الحيوي و
للمستوى  .ألول بعد التحويل قل األراضي المحولة إلى ، المرحلة الثانية ال توجد مرحلة 1وبالتالي، فإنه 

  .ني بعد التحويل

ة،    .وتجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد قيم افتراضية متاحة للخشب الميت أو الفرش الحرجي في معظم األنظمة    وبالنسبة لألراضي الحرجي
ان       ).2، الفصل  2-2الجدول  (ة عالمية للخشب الميت، لكن توجد قيم للفرش الحرجي   راضي ا بأطن ر عنه يم معب ذه الق وه

مساعدة فيما يتعلق باختي
رات في المخزون بحو دير التغي العضوية الميتة إلى تق

 في 17-2راجع المعادلة (

الخش(عضوية الميتة           

 1المستوى 
 ميتضمن مقترب المست

 ويقدر).أراض زراعية 
تحويل األراضي األخرى 

 في 
لمست

الخشب 
رجح. 2 وي في ا

Tonلتقسيم         
جي ف

هذه المعادلة ال
وعدم بقاء أو ت

ت والفر
سبة للب وبالن

ا اسس زرااالفتراض صال در به
حساب األراض
بها أثناء العام ا

الزراعية تصل إلى
الية وُتنانتق

عالوة 
بالنسبة 

 في العام الثااألراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعيةأراض زراعية إلى 

ال توجد قيم افت
ات                .الكربون لكل هكتار، وليست في صورة مخزون فرش حرجي         ديرات واستخدام البيان ويجب على البلدان أن تسعى لعمل أفضل التق

ا        ديرات للخشب الميت والفرش الحرجي في النظام             المحلية من معاهد األبحاث الزراعية والمعنية ب وفير أفضل التق ألحراج من أجل ت
  .األولي قبل التحويل
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وينبغي اإلبالغ عن بيانات األنشطة وفقا ألنظمة . 1 مستوى أآبر من التجزيء مما هو مستخدم في المستوى 2مقتربات المستوى 

اخ أو األراضي الزراعية المختلفة أو نظام اإلدارة أو العوامل        
تؤثر بشكل ملموس على حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي وآمية الكتلة الحيوية المحولة إلى مخزونات خشب ميت      

األراضي حة 
ا   المحولة إلى أراض زراعية ين هم تم الحصول    .t2و t1 ثم تقدير مخزون حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي عند نقطتين زمنيت وي

ى             ر في المخزون عل سمة التغي ق ق ت والفرش الحرجي لعام الحصر عن طري ر في م
ة  الفا) ام ر    .رق في المخزون البلدان التي تقوم بإجراء عمليات حصر دوري وهي أآث

ادة العضوية                    رات في أحواض الم دير التغي ا لتق صة به
ات األخرى          ى المقترب ة عل ا الطريقتين الموضحتين أعاله أو تكون قائم ق وينبغي توثي   .تكون هذه المنهجيات مشتقة من آلت

 .يف المقترب ثنائي المرحلة الموضح أعاله على توظ2آما يعمل المستوى  .اإلدارة

ل      شطة تحوي ة ألن أثيرات الفوري صفوفة اضطراب لتلخيص الت تخدام م ن اس اله، يمك ة أع ة الحيوي سم الكتل ي ق ه ف و موصى ب ا ه وآم
وتوضح مصفوفة االضطراب عمليات استبقاء وتحويل وإطالق الكربون في األحواض في     .األراضي على مخزون األحواض الخمسة

سبة                         األنظمة الحيوية األصلية بعد التحويل إلى أراض زراعية، آما تعمل على تحديد نسبة مخزون الكربون التي تظل في الحوض والن
ى أحواض أخرى        ة وهي موضحة في مصفوفة االضطراب بالجدول                            .التي تنقل إل ل الممكن واع التحوي ل من أن اك عدد قلي  .7-5وهن

  .التساق في حساب آافة أحواض الكربونويضمن استخدام مصفوفة االضطراب ا

ُيقدر التغير المباشر والمفاجئ في مخزون الكربون في الخشب الميت نتيجة تحويل األراضي األخرى إلى أراض زراعية في المستويين 
ة، تكون األحوا     . 1 آما هو مقترح في المستوى       2 في الفصل    23-2 باستخدام المعادلة    3 و 2 رة االنتقالي ي تكتسب أو   وخالل الفت ض الت

وفيما يتعلق  .تفقد الكربون ذات منحنى اآتساب أو فقد غير خطي في الغالب وهو ما يمكن تمثيله عن طريق مصفوفات التحويل المتتابعة
رب المستوى           2بالمستوى   ر خطي، وينبغي لمقت ة تغي راض دال ة استخدام األشكال الصحيحة من         3، يمكن افت ذه الطريق ى ه ائم عل  الق

ون     .ياتالمنحن ويجب تطبيق هذه المنحنيات على آل مجموعة تخضع للتحويل خالل عام اإلبالغ لتقدير التغير السنوي في حوضي آرب
  .الخشب الميت والفرش الحرجي

  :وهناك طريقتان مقترحتان لحساب التغيرات في آربون الخشب الميت والفرش الحرجي خالل المرحلة االنتقالية

وع من          ):2 في الفصل  18-2الفقد، المعادلة   -ى آذلك طريقة االآتساب   وتسم (الطريقة األولى  ساحة آل ن دير م ة تق ذه الطريق تتضمن ه
ساحة     دير الم ى تق اج إل ا يحت و م ي، وه رش الحرج ت والف ن مخزون الخشب المي ى وم ل إل سنوي للتحوي ل والمتوسط ال واع التحوي أن

فقا ألنواع المن و األراضي المحولة إلى أراض زراعية    المندرجة تحت فئة    
األخرى التي 

  .وفقا ألنواع األراضي الزراعية المختلفةوفرش حرجي وآذلك آمية الكتلة الحيوية المزالة من هذين الحوضين لكل هكتار 

 تتضمن الطريقة الثانية تقدير مسا):2 في الفصل 19-2وتسمى آذلك طريقة الفرق في المخزون، المعادلة  (الطريقة الثانية

خزون آربون حوضي الخشب المي على قيمة التغي
وتناسب طريقة الف .صلة بين القياسينباألعو(الفترة 

د         3وتستخدم طرق المستوى    .3لبلدان التي تتبنى طرق من المستوى مالءمة ل امالت انبعاث خاصة بالبل دان مع دى البل وافر ل دما يت  عن
وقد تكون المنهجية الخاصة بالبلد قائمة على عمليات الحصر المفصلة لمجموعات األراضي الدائمة المستخدمة  .وبيانات وطنية ملموسة

 .و النماذجأ/آعينة لألراضي الزراعية و

 3المستوى 
ارامترات الخا3فيما يتعلق بالمستوى     ات والب ، يجب على البلدان وضع المنهجي

وقد  .الميتة
 .الطريقة المستخدمة على نحو واضح

امالت     3وتستخدم طرق المستوى  .3 البلدان التي تتبنى طرق من المستوى 2وقد تناسب طريقة المستوى  دان مع دى البل وافر ل  عندما يت
ة ة ملموس ات وطني د وبيان اث خاصة بالبل صلة   .انبع ات الحصر المف ى عملي ة عل د قائم ة الخاصة بالبل ون المنهجي د تك لمجموعات وق

 .أو النماذج/األراضي الدائمة المستخدمة آعينة ألراضي المروج الطبيعية و

 اإلزالة/االنبعاث معامالت اختيار 5-3-2-2
وتجدر اإلشارة إلى  .يتسم جزء الكربون من الخشب الميت والفرش الحرجي بأنه متغير وتعتمد قيمته على مرحلة التحلل           :جزء الكربون 

  .آقيمة افتراضية لجزء الكربون) طن مادة جافة( طن آربون 0.50يرًا من الفرش الحرجي ويمكن استخدام قيمة أن الخشب يعد أقل تغ

 1المستوى 
 أن مخزون الكربون في حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي في األراضي المحولة إلى أراض زراعية ُيفقد 1يفترض في المستوى 

وُيجدر بالبلدان التي تشهد تحويالت  . من المادة العضوية الميتة في األراضي الزراعية بعد التحويلآله أثناء التحويل وأنه ال يوجد تراآم
ر من الخشب الميت والفرش الحرجي             آبيرة من األنظمة ال ى مكون آبي وي عل ي تحت ى  (حيوية األخرى إلى األراضي الزراعية الت عل

أن تضع بيانات وطنية لتحديد هذا التأثير       ) نظمة الزراعية الحرجية، ونحو ذلك    ظمة القطع والحرق إلعداد األراضي، واأل       

، أو إلى تغير صاف في أحواض المادة العضوية       )الفقد-طريقة االآتساب (دام الطريقة األولى      
ة    ة الثاني رق في المخزون  (الطريق ة الف وع األراضي      )طريق اة ن ة مع مراع امالت التوسيع الوطني تقاقها من مع يمكن اش ، ف

سبيل المثال أن
 .3 و2واإلبالغ عنه تحت منهجيات المستوى 

 2المستوى 
ة    الممارسة السليمة من   ات األراضي الزراعي أن يتم استخدام بيانات على مستوى البلدان فيما يخص الخشب الميت والفرش الحرجي لفئ

ى جانب     ات                     المختلفة إل بعض فئ وافرة ل ر مت ة غي اطق اإلقليمي ي أو المن د المعن ات الخاصة بالبل ك إذا آانت البيان يم االفتراضية، وذل  الق
ى    .التحويل وبالنسبة للقيم الخاصة بالبلد المعني فيما يتعلق بتحويل الكربون من األشجار الحية والمحاصيل األخرى التي يتم حصادها إل

في حالة استخبقايا حصاد ومعدالت تحلل،     
ع  ة، م الميت

ة وممارس     ة الحيوي ات الحصاد         الزراعية ومعدل استغالل الكتل اء عملي دمير أثن ذي يتعرض للت اتي ال وينبغي   .ات الحصاد والغطاء النب
  .اشتقاق القيم الخاصة بالبلد ألنظمة االضطراب من الدراسات العلمية
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ستخدام  ني ال            
ات                    ى جانب عملي اس الحراري، إل امج مخصص لحصر غازات االحتب وطني أو من برن ى المستوى ال األراضي أو النماذج المعدة عل

سجيل                  وفقا للم اذج من أجل ت ات الحصر بدراسات النم رن بيان ت
ة أحوا

ين األحواض ال        ع الكرب ب ادة توزي ًا إلع دم نمط ة  جدر اإلشارة إلى أن بعض البلدان وضعت مصفوفات اضطراب تق مختلف

بادئ المحددة في الملحق            ويمكن أن تق. 3 بالفصل    3-أ3معاينة دورية 
ض الك   .ربون في األراضي الزراعيةديناميكيات آاف

 تقديرات ذات مستوى أآبر من التيقن مقارنة بالمستويات األدنى، آما توفر إمكانية أآبر للربط بأحواض الكربون 3توفر طرق المستوى 
ون .الفردية وت

وتمثل معدالت التحلل إحدى البارامترات الهامة األخرى في حساب آربون المادة العضوية باستخدام النماذج،  .لكل نوع من االضطراب
على سبيل المثال، الحرق الخاضع للسيطرة    (وقد تتباين وفقا لنوع الخشب وظروف المناطق المناخية الصغرى وإجراءات إعداد الموقع             

  ). القشأو حرق أآوام

 األنشطة بيانات اختيار 5-3-2-3
ى أراض                            ة إل ة باألراضي المحول ة الحيوي رات في الكتل دير التغي ستخدمة لتق شطة الم ات األن ا مع بيان شطة هن يجب أن تتفق بيانات األن

ر اإلحصائيات    آما هو موضح س   3ويمكن الحصول على هذه البيانات، بما يتفق مع المبادئ العامة المحددة في الفصل  ,زراعية ابقا عب
ويجب إجراء عمليات  .الخدمات المعنية باألحراج وهيئات صون الموارد الطبيعية والبلديات وهيئات المسح ورسم الخرائطالوطنية، من 

ة    ا ينبغي    .دق آم

ويمكن، إذا لزم األمر، تجزيء بيانات المساحة المستخدمة  .ب الكتلة الحيوية وتقديرات المادة العضوية الميتة وآربون التربة

ة   الت  ة للهيئ وجيهي

استخد   
ى               3الفصل  لتقدير مساحة األراضي، إجراء مسوح تكميلية لتحديد مساحة األراضي التي يجري تحويلها من أراض حرجية إل

ى نحو            ل عل ي تخضع للتحوي دير المساحات الت ن تق
 . ها عن طريق الفرق بين اإلجمالي ومساحات األراضي في استخدامات معينة عند فترات زمنية مختلفةمباشر إجراًء أآثر دقة من تقدير

 2و 1 المستويين في الحساب خطوات 5-3-2-4

ة                                ة لإلسقاط أو ازدواجي ادي أي حاالت ممكن ا يضمن تف نويا بم ة س سق لألراضي المحول وافي والمت ل ال ضمان التمثي  التدقيق المقارن ل
ة  .الحساب واع األراضي الزراعي ة وأن ة العام ات المناخي ا للفئ ات وفق ستوى  .ويجب تجزيء البيان ات الحصر بالم ب عملي  3وتتطل

ر  ة أآث معلومات أآثر شموًال حول إنشاء األراضي الزراعية الجديدة تتضمن طبقات تربة ومناخ واستبانة زمنية ومكاني
ة         تضمين آافة التغيرات ال    رة االنتقالي دم من الفت رات أق رة االفتراضية   (تي تقع خالل األعوام المحددة آفترة انتقالية في فت اً 20الفت )  عام

  .األراضي الزراعية التي تظل أراض زراعيةويتم اإلبالغ عنها آقسم فرعي من 

ويجب استخدام بيانات المساحة  .راض زراعيةوتجدر اإلشارة إلى أن آافة المستويات تتطلب تقديرات مساحات األراضي المحولة إلى أ
نفسها لحسا

ستويات     في تحليل التربة بما يسمح بالتطابق مع المستوى المكاني المطلوب للتقديرات ذات الترتيب األقل ل               لكتلة الحيوية، غير أنه في الم
وينبغي الحصول على بيانات المساحة باستخدام الطرق الموضحة في الفصل     . األعلى، يجب أن يراعي التصنيف أنواع التربة الرئيسية       

الخطوط وتتطلب المستويات األعلى تفاصيل أآبر غير أن المتطلب األدنى الذي يضمن اتساق عمليات الحصر مع             . 3
ة                   الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ     ادة ذات آثاف  هو تحديد مساحات تحويل األحراج على نحو منفصل، وذلك ألن األحراج تكون ع

ربي    .آربونية أعلى قبل التحويل ام المقت د  االستخدام، وبالتالي، عن نوهو ما يعني الحاجة لمعرفة جزئية على األقل بمصفوفة تغير
 من     2 و 1

و3ومن هنا وآما هو موضح في الفصل  .أراض زراعية ، عند إجراء المسوح، يك

 1المستوى 
ام  :1الخطوة  ل حسب الع ة للتحوي ساحة التمثيلي دير والم ي التق تخدامها ف يتم اس ي س ل األراضي الت ات تحوي د فئ وينبغي  .(Aon)تحدي

ر أن المتطلب         . 3الحصول على بيانات المساحة باستخدام الطرق الموضحة في الفصل               ر غي ى تفاصيل أآث ستويات األعل وتتطلب الم
د استخدام المستوى     الخطوط التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ         األدنى الذي يضمن اتساق عمليات الحصر مع          1عن

  .األحراج إلى أراض زراعية على نحو منفصلهو تحديد مساحات تحويل 

ى حدة     (بالنسبة لكل فئة نشاط، تحديد قيمة مخزون آل من الخشب الميت والفرش الحرجي                     :2الخطوة  ل      ) آل عل ل التحوي ار قب للهكت
(ΔCo).  

للهكتار للنوع المعني من  ) آل على حدة(بالنسبة لكل فئة نشاط، تحديد قيمة مخزون آل من الخشب الميت والفرش الحرجي           :3الخطوة 

التغير الصافي في قيم المخزون الفردية إلى وحدات من أطنان الكربون للهكتار عن طريق ضرب التغير الصافي في   

، يفترض أن قيمة آل من الخشب الميت والفرش الحرجي بعد التحويل           1فيما يتعلق بالمستوى     .(ΔCn)األراضي الزراعية بعد التحويل     
  .تساوي الصفر

ق طرح   حساب التغير الصافي في مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي لكل هكتار لكل نوع من أنواع التحويل عن   :4الخطوة   طري
 .وتشير القيمة السالبة إلى انخفاض في المخزون .قيم المخزون األولية من قيم المخزون النهائية

تحويل   :5الخطوة 
ون     0.05بالنسبة للفرش الحرجي، و    ) طن مادة جافة  ( طن آربون    0.40(جزء الكربون لهذا الكربون       المخزون في  ادة   ( طن آرب طن م

 ).للخشب الميت) جافة

سنوي في مخزون                             :6الخطوة  ر ال ى التغي الغ للحصول عل ام اإلب ة خالل ع ضرب التغير الصافي في آل مخزون في المساحة المحول
 .(ΔCDOM)الكربون في حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي 
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 2لمستوى ا

وتتكون الفئة من تعريفات لنوع التحويل وطبيعة اإلدارة  .يلية

  ".حبوب

يم                     ق طرح ق ل عن طري واع التحوي  الميت والفرش الحرجي لكل هكتار لكل نوع من أن

ال            بيل المث ى س ن، عل توائي    " :الغطاء األرضي السابق وإدارة األراضي الزراعية، إذا أمك ل الحرج االس تحوي

يم المخزون في                       ى ق سابق إل ر ال دل التغي ر في قيم مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي لكل مجموعة بإضافة مع

 . آل مجموعة أثناء عام اإلبالغ

 )2 في الفصل 18-2ر المعادلة طر(ى 

  .الخشب الميت والفرش الحرجي بطرح المخرجات من المدخالت

 )2 في الفصل 19-2طريقة الفرق في المخزون، راجع المعادلة (ة 

ام            :1الخطوة  ل حسب الع ة للتحوي ساحة التمثيلي دير والم ذا التق يتم استخدامها في ه ي س د الحساب    .تحديد فئات تحويل األراضي الت عن
  .بالنسبة لألراضي في المرحلة االنتقالية، ويلزم توافر بيانات المساحات التمثيلية لكل فئة في مراحل التحويل المختلفة

 رات المفاجئةالتغي :2الخطوة 

تحديد فئات األنشطة التي سيتم استخدامها في التقدير والمساحات التمث •
ال     بيل المث ى س ن، عل ة، إذا أمك سابق وإدارة األراضي الزراعي اء األراضي ال ي الغط مي  " :ف توائي الموس رج االس ل الح تحوي

محاصيل المقطوع إلى 

  .للهكتار قبل التحويل) آل على حدة(بالنسبة لكل فئة نشاط، تحديد قيمة مخزون آل من الخشب الميت والفرش الحرجي  •

ى   ) آل على حدة(لكل فئة نشاط، تحديد قيمة مخزون آل من الخشب الميت والفرش الحرجي        • ل إل للهكتار بعد عام واحد من التحوي
  .أراض زراعية

ير الصافي في مخزون الخشبحساب التغ  •
 .وتشير القيمة السالبة إلى انخفاض في المخزون .المخزون األولية من قيم المخزون النهائية

 .1ى النحو الموضح في المستوى تحويل التغير الصافي في المخزون الفردي إلى وحدات من أطنان الكربون للهكتار عل •

 .ضرب التغير الصافي لكل مخزون آربون في المساحة المحولة أثناء عام اإلبالغ •

 التغيرات االنتقالية :3الخطوة 

ل        .تحديد فئات األنشطة والمجموعات التي سيتم استخدامها في التقدير والمساحات التمثيلية • وع التحوي ات لن ة من تعريف تتكون الفئ
اإلدارة في وطبيعة  

  ".الموسمي المقطوع إلى مراعي ماشية باستخدام األعشاب المجلوبة

ى    حسب نوع النشاط با) آل على حدة (تحديد معدل التغير السنوي لمخزون الخشب الميت والفرش الحرجي           • ة األول ستخدام الطريق
ساب( ة االآت د-طريق ة ) الفق ة الثاني زون (أو الطريق ي المخ رق ف ة الف ي) (طريق ا يل ا  ) انظر فيم ر حالي ة أراضي تم ل مجموع لك

 .بالمرحلة االنتقالية بين التحويل والوصول إلى نظام زراعي مستقر

 ).تؤخذ عادة من الحصر السابق(ل العام السابق تحديد قيم مخزون آل من الخشب الميت والفرش الحرجي في المجموعة خال •

حساب التغي •
  .العام السابق

 .1 في المستوى تحويل التغير الصافي في المخزون الفردي إلى وحدات من أطنان الكربون للهكتار على النحو الموضح •

ضرب التغير الصافي لكل مخزون آربون في مساحة •

 

الفقد؛ انظ-يقة االآتسابالطريقة األول
  ).آل على حدة(تحديد متوسط المدخالت السنوية للخشب الميت والفرش الحرجي  •

  ).آل على حدة(تحديد متوسط المخرجات السنوية للخشب الميت والفرش الحرجي  •

تحديد معدل التغير الصافي في  •

 ).وتوثيقها(، استخدام معامالت تغير مخزون خاصة بالبلد وبنظام الزراعة وآذلك أفضل البيانات المحلية المتاحة 2مع المستوى  •

الطريقة الثاني
ي                       • يم مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي في الحصر األول ات الحصر، ومتوسط ق ين عملي ة الفاصلة ب تحديد الفترة الزمني

  .وآذلك متوسط قيم مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي في الحصر النهائي

ى من                    • ق طرح المخزون األول استخدام هذه األرقام لحساب التغير الصافي في مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي عن طري
  .تشير القيمة السالبة إلى انخفاض في المخزون . وقسمة الفرق على عدد السنوات الفاصلة بين الحصرين،المخزون النهائي

ة المتاحة      ، استخدام معامالت ت 2مع مقترب من المستوى      • ات المحلي ذلك أفضل البيان غير مخزون خاصة بالبلد وبنظام الزراعة وآ
 ).وتوثيقها(

 التيقن عدم تقدير 5-3-2-5
ة    ى أراض زراعي ة إل شمل مصادر عدم     .يناقش هذا القسم أوجه عدم التيقن الخاصة بالمصدر فيما يتصل بتقديرات األراضي المحول وت

ة ومعامل          التيقن درجة الدقة في تقديرات مس      ساحة األراضي المحترق ون وم ون ومخزون الكرب احة األراضي والزيادة والفقد في الكرب
أ      (ويجب حساب تقديرات الخطأ  .التوسيع ات الخط اري أو نطاق أ المعي ة أو الخط ات المعياري تم      ) أي االنحراف د ي لكل معامل خاص بالبل

  .سي لعدم التيقناستخدامه في تقدير أسا
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  في معامل االنبعاثاتن

ادة           ون في أحواض الفرش الحرجي والم ة الكرب ف

ة إدارة           ة أو أنظم ة المختلف اطق المناخي ة حسب المن

ن    ان م ي بعض األحي ة،  روج الطبيعي دارة والم راج الم ر واألح ن األراضي البك ة م أراض زراعي
ل   )ضوية      إن تحوي ، ف

األراضي       

ا يخص اإلدارة واستخدام        . أثناء فترة الحصر أراض زراعية ات المتاحة فيم وإذا آانت البيان
التوزيع        د ب ودة، فيمكن استخدام البيانات اإلجمالية مثل إحصائيات الفاو آنقطة بداية، هذا إلى جانب معرفة الخبراء في البل

ة قطاعات استخدام األراضي                 ذلك    ر آاف ة عب ساحة األراضي اإلجمالي ة أن تكون م فإن من األهمي

ة حة  ى أراض زراعي ة إل اطق األراضي المحول ا للمن وفق
ي المناخية وأنواع التربة الرئيسية، وهو ما قد يقوم على التصنيفات االفتراضية أو الخاصة بال ك بمجموعات      .بلد المعن ويمكن تحقيق ذل
 . استخدام األراضي

أوجه عدم التيق
تخدام      ي اس ساحة ف دة م ل وح ت لك رش الحرجي والخشب المي زون الف دير مخ ة بتق ه المرتبط ك األوج ا تل يقن هن دم الت ه ع ل أوج تماث

راض أن آثا .األراضي السابق د افت وال تكون هناك حاجة لتقدير أوجه عدم التيقن عن
ة       .الميتة تساوي الصفر في األراضي الزراعيةالعضوية  ات المحلي ل البيان ق تحلي وفي غير ذلك، يجب تقدير أوجه عدم التيقن عن طري

 .2ويجب أن يتجاوز آالهما معامل يبلغ حوالي 

 أوجه عدم التيقن في بيانات األنشطة
وار   تخدام الطرق ال يقن باس دم الت ديرات ع ساحة وتق ات الم ى بيان صل يجب الحصول عل ي الف ستخدم . 3دة ف ان أن ت إن باإلمك ذلك ف آ

ديرات المساح3 و 2المقتربات من المستويين     ل تق ى، مث  بيانات أنشطة ذات دقة أعل
ترنة بمعامالت زيادة الكربون ومن شأن ذلك أن يعمل على الحد من مستويات عدم التيقن المق .األراضي الزراعية داخل الحدود الوطنية
  .المحددة عند نفس المستوى من االستبانة

 آربون التربة 5-3-3
ى  ادة إل ي الع وفتحول األراضي ف

ة أو ع(ع التربة وبصرف النظر عن نو  .األراضي الرطبة، ونادرا من أراضي االستيطان      ة معدني سواء آانت ترب
ل             د التحوي وام بع دة أع ة لع ون الترب د آرب ى فق وال إل ب األح ي أغل ضي ف ة، ُيف ى أراض زراعي ي إل  ;Mann, 1986)األراض

Armentano and Menges, 1986; Davidson and Ackerman, 1993).       ة في ري األراضي تثناءات الممكن ل االس وتتمث
  .الجافة سابقًا وتحويل األراضي المتدهورة إلى أراض زراعية

سم                ا   (2 من الفصل   3-3-2يمكن الحصول على معلومات وإرشادات عامة فيما يخص تقدير التغيرات في مخزون آربون التربة بالق بم
ة المحددة المعني                  )في ذلك المعادالت   دء في الخطوط التوجيهي ل الب ة في ، وينبغي قراءة هذا القسم قب ون الترب ة بمخزون آرب

ة يقدر التغير اإلجمالي في مخزون آربون التربة في  .الزراعية ة   األراضي المحولة إلى أراض زراعي الفصل   (24-2 باستخدام المعادل
ة العضوية مع التغ                            ) 2 ة والترب ة المعدني واع الترب ة العضوي ألن ون الترب ر في مخزون آرب يم التغي ة   والتي تقوم بجمع ق رات المقترن ي

ون                 ). فقط 3المستوى  (بأحواض الكربون غير العضوي في التربة        رات في مخزون الكرب دير التغي ويقدم هذا القسم إرشادات محددة لتق
سم         ( للحصول على مناقشة حول الكربون غير العضوي بالتربة          1-3-3-2العضوي بالتربة، راجع القسم      ال ُتقدم توجيهات إضافية في ق

 ).زراعية الوارد فيما يلياألراضي ال

ة   ة المقترن ون الترب زون آرب رات مخ ةيجب لحساب تغي ى أراض زراعي ة إل ل،  باألراضي المحول ى األق دان، عل دى البل وافر ل  أن يت
األراضي المحولة إلى تقديرات لمساحات 

األراضي محد
وفي حالة عدم معرفة االستخدامات والتحويالت السابقة  .التقريبي ألنواع استخدام األراضي التي يتم تحويلها واإلدارة المقترنة بكل منها

سم     لأل ي ق ة ف رق المقدم تخدام الط ة باس ون العضوي بالترب زون الكرب ي مخ رات ف ساب التغي ان ح زال باإلمك األراضي راضي، ال ي
ة        ام الحالي                       الزراعية التي تظل أراضي زراعي ة في الع ة لألراضي الزراعي رجح أن تكون مختلف ساحة قاعدة األراضي ي ر أن م ، غي

ورغم  .مقارنة بالعام األولي للحصر   
ى أراض       7على سبيل المثال، في حالة تحويل       (متساوية بامتداد فترة الحصر      ة إل  مليون هكتار من األراضي الحرجية والمروج الطبيعي

دار  د بمق ة تزي إن األراضي الزراعي رة الحصر، ف اء فت ة أثن روج 7زراعي د الم ا تفق ر من الحصر، بينم ام األخي ي الع ار ف ون هكت  ملي
ر  ام األخي ي الع ساحة ف ة نفس الم ة واألراضي الحرجي سا ).الطبيعي سم م وتق

خرائط المناخ والتربة، إلى جانب بيانات محددة مكانية في مواقع تحويل

 الطريقة اختيار 5-3-3-1
يمكن تطوير  .، حيث يتطلب آل مستوى تال تفاصيل وموارد أآثر من السابق3 أو 2 أو 1عمليات حصر باستخدام مقترب من المستوى 

ة             ون الترب صلة من آرب ة المنف ات الفرعي ال،    (آذلك فإن بإمكان البلدان أن تستخدم مستويات مختلفة إلعداد تقديرات للفئ بيل المث ى س عل
ر        ون غي أحواض الكرب ة ب زون المقترن رات المخ ضوية، وتغي ة والع ة المعدني أنواع الترب ضوي ب ة الع ون الترب زون آرب رات مخ تغي

ة   ة        ويمكن   ).العضوي بالترب ة المعدني أنواع الترب رار الخاصة ب شجرات الق تعانة ب ائمين بالحصر االس شكل  (للق ة  ) 4-2ال واع الترب وأن
 .في اختيار المستوى المناسب لعملية حصر آربون التربة التي يقومون بها) 2الفصل  (1-3-3-2في القسم ) 5-2الشكل (العضوية 
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 المعدنية

 (
SOC) صر باستخدام القيم المرجعية لمخزون الكربون العضوي بالتربة  (

  .ثر تجزيئًاالمخزون خاصة بالبلد وربما بيانات بيئية وبيانات أنشطة استخدام أآ

ي و                د المعن ة             /ة بالبل ات عالي ى جانب بيان ى القياسات إل ة عل ات قائم أو مقترب

أنواع التربة 
 1المستوى 

ة                         يمكن تقدير ال   ى أراض زراعي ل استخدام األراضي إل ة نتيجة تحوي ة المعدني واع الترب ون العضوي في أن رات في مخزون الكرب تغي
ة   تخدام المعادل صل  25-2باس ي الف ستوى  . 2 ف سبة للم ي     1وبالن ضوي األول ون الع زون الكرب ساب مخ تم ح ه ي ل (، فإن ل التحوي قب

(SOC فترة الح ومخزون الكربون في العام األخير من ( (0-T)0
(SOCREF)    ومعامالت تغير المخزون االفتراضية) FLU  ،FMG  ،FI.(              رق في المخزون ر المخزون آف وتحسب المعدالت السنوية لتغي

  ). عامًا20الفترة االفتراضية هي (راضي الزراعية  لمعامالت تغير المخزون في األ(D)مقسوما على التبعية الزمنية ) بمرور الوقت(

 2المستوى 
ون و      2، الفصل 25-2 ألنواع التربة المعدنية على المعادلة 2تعتمد طريقة المستوى     ة لمخزون الكرب يم مرجعي ا تتضمن ق أو /، غير أنه

معامالت تغير في 

 3المستوى 
ر تفصيال خاص3تشتمل طرق المستوى       اذج أآث ى نم  عل

ات المستوى     .التجزيء حول اإلدارة واستخدام األراضي ستخدم مقترب ل استخدام          3وُت ة نتيجة تحوي ون الترب ر في آرب دير التغي  في تق
ات و  ا ال طرق         .أو شبكات الرصد  /ألراضي إلى أراض زراعية عن طريق النماذج ومجموعات البيان تم إآم أن ي ن، ب ا أمك ويوصى، م

، نظرا ألن )يشمل ذلك البقايا الخشبية والفرش الحرجي     ( بتقديرات إزالة الكتلة الحيوية ومعالجة مخلفات النباتات بعد إزالتها           3المستوى  
ون في   ) على سبيل المثال، الحرق وإعداد الموقع(الة المخلفات ومعالجتها   االختالف في طريقة إز    من شأنه أن يؤثر على مدخالت الكرب

راق ل واالحت ر التحل ون عب د الكرب ات فق ى عملي ذلك عل ة وآ ة بالترب ادة العضوية الميت وين الم اذج  .تك يم النم تم تقي ة أن ي ومن األهمي
 الحصول عليها من مواقع ميدانية بالبلد أو المنطقة تمثل تفاعالت المناخ والتربة وإدارة األراضي   باستخدام المشاهدات المستقلة التي يتم    

 .الزراعية في التغير بعد التحويل بمخزون آربون التربة

 أنواع التربة العضوية
 2 و1المستويان 

صر مثلما تعامل أنواع التربة العضوية المزروعة   في أنواع التربة العضوية أثناء فترة الح   األراضي المحولة إلى أراض زراعية    تعامل  
ة        .على المدى البعيد ون باستخدام المعادل د في الكرب ات الفق ى إرشادات إضافية       ).2الفصل   (26-2وتحسب عملي ويمكن الحصول عل

 ).3-2-5القسم  (األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعية من قسم 2 و1حول مقتربات المستويين 

 3المستوى 
ات ذات مستوى             / نماذج أآثر تفصيال خاصة بالبلد المعني و       3يتضمن مقترب المستوى     ى جانب بيان ى القياسات إل أو مقتربات قائمة عل

  ).راجع أنواع التربة المعدنية أعاله لمزيد من المناقشة(عال من التجزيء تتعلق باإلدارة واستخدام األراضي 

 واالنبعاث المخزون تغير معامالت اختيار 5-3-3-2

ة المعدنيلتربة 

ام  ي نظ ة ف ون الترب ى مخزون آرب دخالت واإلدارة عل الم

 .لمطلوبة لتغير المخزونحصول على المعامالت االفتراضية ا

ا          .اإلراحة-زون آربون التربة بامتداد دورة المحصول ود فيه ي يع ة الت ى الحال وتشير األراضي المراحة الناضجة إل
 

ل        ي تمث ر المخزون الت امالت تغي إن مع ف
   

 أنواع ا
 1المستوى 

تيطان والمروج                      دارة وأراضي االس ة الم يفترض أن مخزون آربون التربة في آل من األراضي البكر غير المدارة واألراضي الحرجي
ة        يم المرجعي ساوي الق ضة ي طراب منخف ة اض سم بأنظم ي تت ميًا والت دارة اس ة الم تخدام ا (الطبيعي امالت اس ي أي أن مع ألراض

، غير أنه سيكون من الضروري تطبيق معامالت تغير المخزون        )1واإلدارة والمدخالت تساوي    ) بالنسبة لألحراج فقط  (واالضطرابات  
آذلك سيكون  .المالئمة لتمثيل أنظمة استخدام األراضي األخرى التي ال تعتبر حالة مرجعية، مثل المروج الطبيعية المحسنة والمتدهورة         

ضروري  أثير من ال ل ت ر المخزون من أجل تمثي م لتغي ق معامل مالئ تطبي
راجع فصل االستخدام   ).2الفصل  (3-2يمكن الحصول على القيم المرجعية لمخزون الكربون من الجدول     .األراضي الزراعية الجديدة  

المعني لل

ر     امالت تغي ى مع تم الحصول عل ه ي ة، فإن ى أراض زراعي ة إل تخدام األراضي المؤقت ة تحويالت اس ي حال ه ف ى أن ارة إل در اإلش وتج
اتي   (، واعتمادا على فترة دورة اإلراحة       10-5المخزون االفتراضية من الجدول      تم     ) استرداد الغطاء النب ة، ي ة الزراعة المتنقل  في أنظم

تمثيل متوسط لمخ
إلى حالة ناضجة أو شبه ناضجة قبل أن يعاد تهيئتها مجددًا لالستخدام آأراض) األحراج على سبيل المثال(الغطاء النباتي غير الزراعي 

ة      زراعية، بينما ادة التهيئ ل إع اتي قب تعادة الغطاء النب ي       . في األراضي المراحة لفترة قصيرة، ال يتم اس ل األراضي الت ة تحوي وفي حال
، )أو استخدامات األراضي األخرى  (تخضع بالفعل للزراعة المتنقلة إلى أراض زراعية دائمة         

تخدامه   تم اس ة ي ة المتنقل يم الزراع ة"ا آق ون  " أولي زون الكرب ة     (SOC(0-T))لمخ تخدام المعادل رى باس ي تج سابات الت ي الح  25-2ف
  ).2الفصل (
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  10-5 الجدول
 زراعية أراض إلى األراضي استخدام لتحويالت )FLU, FMG, FI( الكربون مخزون تغير معامال

ة  القيم
ية النظام المناخي يالمستو نوع قيمة المعامل  التعريف #الخطأ االفتراض

 للهيئة

 NA 1 الكل
 بكر استخدام األراضي

 )غير متدهورة( 
المدى لم تتعرض للتدهور وتدار على نحو 

 .مستدام

ة  روج طبيعي أحراج أو م

 NA 1 استوائي

ة     ر أو طويل ة بك روج طبيعي راج وم أح

ة  ة متنقل  أراضي -زراع
 %50 + 0.64 استوائي مراحة لفترة قصيرة

 خدام األراضي

ة       تم إزال ث ي ة، حي ة دائم ة متنقل زراع
ة    توائية لزراع جار االس راج أو األش األح

يل  المحاص است
ة  ة متنقل  أراضي -زراع
 %50 + 0.8 استوائي مراحة ناضجة

ال،  بيل المث وام3.5س ا )  أع م إهماله ث
  لتعاود النمو

صيرة     رة ق سنوية لفت ى (ال عل

ي  تخدام األراض اس
 )1القيمة االفتراضية هي ( مدارحرج  واإلدارة والمدخالت

ي  تخدام األراض اس
 )6.2راجع القيم االفتراضية في الجدول ( مروج طبيعية مدارة إلدارة والمدخالت

ي  تخدام األراض

وا

اس
 )5.5راجع القيم االفتراضية في الجدول ( أراض زراعية واإلدارة والمدخالت

ى  NAتشير  .ري، آنسبة مئوية من المتوسطمثل تقدير اسمي للخطأ، يساوي ضعفي االنحراف المعيا ق  " إل ر مطب يم المعامل     " غي ل ق حيث تمث
 .يم مرجعية محددة

ي #
ق

 

 2المستوى 
ويتم في   . أهمية2ربما يعتبر تقدير معامالت تغير المخزون الخاصة بالبلد المعني أآثر خطوات التطوير المقترنة بمقترب من المستوى             

امالت االستخدام                هذا  م      المستوى حساب الفرق بين قيم ة، باستخدام مع F)خزون الكربون العضوي في التربة مقارنة بحالة مرجعي ) ،

سم   األراضي  المخزون هذه من ق
تقاق          ا يخص اش معلومات محددة فيم

سم    ، والمروج 3.2-2-4األراضي الحرجية في القسم (معامالت تغير المخزون لفئات استخدام األراضي األخرى         ة في الق -2-6الطبيعي
-2.(  

ورغم ذلك، يجب أن   .2المستوى         
ة والمروج      واألراضي الزراعي ة الحرجي
ة             ون الترب  بعمليات حصر آرب

  .لمزيد من المناقشة

على 

المس
ا    معامالت  وفر             ذاته ي ت رة الت ى حساب المعدالت المتغي ديرها عل تم تق ل في أن ي ال أق  ذات احتم

تها   . لمزيد من المناقشة1-3-3-2لقسم ، ا2راجع الفصل  .قة لتأثي

LU
دخالت     امالت الم تخدام مع تم اس ك ي د ذل م بع امالت اإلدارة (FI)ث ام    (FMG) ومع ون بنظ زون الكرب د لمخ ن التحدي د م ل مزي ن أج  م

ول آيفية اشتقاق معامالت تغير ويمكن الحصول على إرشادات إضافية ح .األراضي الزراعية الجديدة  
ة      ي تظل أراضي زراعي ة الت سم الزراعي ى  .2-3-2-5، الق راجع الفصل المناسب للحصول عل

3-3-9، واألراضي األخرى في القسم 2-3-2-8، وأراضي االستيطان في القسم 3-2

آذلك فإن باإلمكان اشتقاق القيم المرجعية لمخزون الكربون من البيانات الخاصة بالبلد في مقترب من 
على سبيل المثال، األراضي  ( فئات استخدام األراضي تتسم القيم المرجعية باالتساق عبر آافة   

، وهو ما يتطلب التنسيق بين الفرق المختلفة التي تقوم)الطبيعية وأراضي االستيطان واألراضي األخرى    
  .في قطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى

 3توى المس
ة        ا    تعتبر معامالت معدالت االنبعاث الثابت وفر            في حد ذاته ي ت رة الت ى حساب المعدالت المتغي ديرها عل تم تق ل في أن ي ال أق  ذات احتم

 1-3-3-2، القسم 2راجع الفصل  .تسجيًال أآثر دقة لتأثيرات استخدام األرضي وإدارتها

 أنواع التربة العضوية
 2 و1المستويان 

في أنواع التربة العضوية أثناء فترة الحصر مثلما تعامل أنواع التربة العضوية المزروعة    األراضي المحولة إلى أراض زراعية      تعامل  
امالت االنبعاث      1 على معامالت االنبعاث المستخدمة في طرق المستوى    6-5يشتمل الجدول  .المدى البعيد تقاق مع تم اش ا ي ، بينم
  . من البيانات الخاصة بالبلد أو المنطقة اإلقليمية2 المستوى المستخدمة في

 3توى 
ة        معدالت االنبعاث الثابت في حدتعتبر 

رات استخدام األرضي وإدار تسجيًال أآثر د
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 األنشطة بيانات اختيار 5-3-3-3

 أنواع التربة المعدنية
 2 و1المستويان 

ساحة          ديرات الم سيم تق ة     بون التربة، يجب تق ى أراض زراعي ة إل اً لألراضي المحول اطق  وفق  للمن

  ).3-3-3-9، واألراضي األخرى في القسم 3-3-2-8لقسم 

ة       واإلدارة إحدى القضايا الهامة في تقدير تأثير               ى أراض زراعي ى  األراضي المحولة إل عل
 للحصول على مناقشة 3راجع الفصل  (3 أو 2 بيانات األنشطة المجمعة باستخدام المقترب ربون 

 .ل عام حصر نتيجة التغير في االستخدام

ألغراض تقدير التغير في مخزون آر
ة في      ويمكن ت .المناخية وأنواع التربة الرئيسية ات محددة مكاني حقيق ذلك بمجموعات من خرائط المناخ والتربة المناسبة إلى جانب بيان
، الملحق 3ويمكن الحصول على وصف مفصل ألنظمة تصنيف التربة والمناخ االفتراضية من الفصل  .مواقع تحويل استخدام األراضي

اإلدارة من الفصول المعنية بكل استخدام /نشطة استخدام األراضيفيما يمكن الحصول على معلومات محددة حول معالجة بيانات أ. 5-أ3
سم    (من استخدامات األراضي     سم     3-3-2-4األراضي الحرجية في الق ة في الق ة في    3-3-2-5، واألراضي الزراعي ، والمروج الطبيعي

، وأراضي االستيطان في ا3-3-2-6القسم 

ويعتبر نوع بيانات أنشطة استخدام األراضي
العضوي في التربة وتوفر .مخزون الك

وعلى الجانب اآلخر، توفر البيانات اإلجمالية       .لألراضي المحولة إلى أراض زراعية    ساس لتحديد االستخدام السابق     األ) حول المقتربات 
ا                ) 3، الفصل   1المقترب  ( رة الحصر ونهايته ة فت ال،    (المساحة اإلجمالية فقط في آل نوع من األراضي في بداي بيل المث ى س  1985عل
وفي هذه الحالة يتم اإلبالغ عن آافة األراضي الزراعية في   .ية لمعرفة أشكال التحويل المحددة آاف1وال تعد بيانات المقترب  ).2005و

ر المنظر الطبيعي    فئة األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعية ة عب ا يجعل     . وتصبح التحويالت الجارية تغييرات تدريجي وهو م
ار أن                ذا أهمية خاصة م    ًاتحقيق التنسيق بين آافة القطاعات أمر      ى اعتب ت، عل ن أجل ضمان ثبات قاعدة األراضي اإلجمالية بمرور الوق

مقدار المساحة يتم فقده واآتسابه داخل القطاعات الفردية خالل آ

 

 3المستوى 
ة    ، 3أو الحصر القائم على القياسات المباشرة في المستوى   /لتطبيق النماذج الديناميكية و    ر تفصيال مقارن يلزم توافر بيانات مماثلة أو أآث

ى تصميم                   2 و 1بالمستوى   ة تتوقف عل ات الدقيق ر أن المتطلب ا واإلدارة، غي ة والطبوغرافي اخ والترب ات المن  فيما يخص مجموعات بيان
  .النموذج أو القياس

 أنواع التربة العضوية
 2 و1المستويان 

 في أنواع التربة العضوية خالل فترة الحصر مثلما تعامل أنواع التربة العضوية المزروعة ةاألراضي المحولة إلى أراض زراعيتعامل 
  .3-3-2-5على المدى الطويل، وقد تم مناقشة اإلرشادات المتعلقة ببيانات األنشطة في القسم 

 3المستوى 
ات المس                رجح أن تتطلب مقترب ة        3توى  مثلما عليه الحال بالنسبة ألنواع التربة المعدنية، ُي اخ والترب ر تفصيال من حول المن ات أآث  بيان

  .، فإن المتطلبات الفعلية تعتمد على تصميم النموذج أو القياس2 و1ومقارنة بطرق المستويين  .والطبوغرافيا واإلدارة

 1 المستوى في الحساب خطوات 5-3-3-4

 أنواع التربة المعدنية
ل  ة آ دير قيم ة لتق ن تلخيص الخطوات المطلوب ن يمك ر الSOCو SOCم ار  (T-0)0 والتغي ل هكت ة لك ون الترب ي مخزون آرب صافي ف

 : التربة المعدنية على النحو التاليولة إلى

شطة                    ات األن صر على أساس السنوات التي تم فيها جمع بيان ال،    (ظيم البيا بيل المث ى س  1990عل

المناسب   
 .1وتجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد حاجة لتصنيف استخدامات األراضي األخرى عند استخدام المستوى  .1-6باالستعانة بالشكل 

  . استنادا إلى المناخ ونوع التربة3-2 من الجدول (SOCREF)تعيين قيم مرجعية أصلية لمخزون الكربون  :4طوة الخ

 إلى تصنيف  لكل مرج طبيعي استنادًا(FI) ومستويات مدخالت الكربون (FMG) ومعامل إدارة (FLU)تعيين معامل استخدام  :5الخطوة 
ا      ). 2الخطوة  (اإلدارة   يم المع راد ق ة    2-6 في الجدول      FIو   FMG و FLUمالت  تم إي ساوي        .  للمروج الطبيعي يم ت ة  1ويفترض أن الق  لكاف

  .استخدامات األراضي األخرى

امالت  :6الخطوة  يم المع ون العضوي ) FLU ،FMG ،FI(ضرب ق دير مخزون الكرب ة لتق ون الترب ة لمخزون آرب ة المرجعي ي القيم ف
  . لفترة الحصر(SOC(0-T))" األولي"

في أنواعلألراضي المح أراض زراعية 

نات في فترات زمنية للح :1الخطوة  تن
 ). وهكذا2000-1995، 1995إلى 

رة          ،األراضي المحولة إلى أراض زراعيةتحدد مقدار   :2الخطوة  ة فت د في بداي ة في البل اطق المناخي ة والمن حسب أنواع التربة المعدني
شطة               .الحصر األولي  ات األن ة لبيان ذ        T-0(يعتمد العام األول لفترة الحصر على الخطوة الزمني ال، من بيل المث ى س  20 أو 10 أو   5 ، عل

 ).عامًا

ام اإلدارة  :3الخطوة  ي نظ سابقة ف ة ال روج الطبيعي صنيف الم ة، ت ى أراض زراعي ة إل ة المحول المروج الطبيعي ق ب ا يتعل فيم
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دير مخ :7ة الخطو ة تق ائي بالترب ون العضوي النه ن (SOC0)زون الكرب رار الخطوات م ى 1 بتك يم المخزون 5 إل تخدام نفس ق  باس
ة في    (SOCREF)صلية    ولكن مع معامالت االستخدام واإلدارة والمدخالت التي تمثل الظروف الخاصة باألراضي الزراعي

ى  1990 على سبيل المثال، من ( في حالة وجود فترات حصر إضافية 8 إلى 2تكرار الخطوات من    2001، ومن  2000 إل

ة إ  درج ضمن    ى  األراضي المحول ل
 .األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعية أو 

المرجعية األ
  ).0العام (ن الحصر العام األخير م

C∆)لألراضي المحولة إلى أراض زراعية    تقدير متوسط التغير السنوي في مخزون الكربون العضوي بالتربة           :8الخطوة 
Mineral

 عن (
ائي   (SOC(0-T))في التربة   " األولي"طريق طرح مخزون الكربون العضوي       ة      (SOC0) من المخزون النه ى التبعي اتج عل سمة الن م ق  ث

ر من        :مالحظة ).  عاما عند استخدام المعامالت االفتراضية 20(ن الزمنية لمعامالت تغير المخزو ة للحصر أآب رة الزمني إذا آانت الفت
  . عاما، فإنه يتم القسمة على الفرق بين العام األول واألخير في الفترة الزمنية20

 :9الخطوة 
رة   األراضي المحولة إلى أراض زراعية    الحظ أن    ). وهكذا 2010إلى   ا 20 تحتفظ بهذا الوصف لفت رات الحصر      ً. عام إن فت الي ف وبالت

 عاما قد تحتاج للرجوع إلى فترة الحصر السابقة لتقييم ما إذا آانت قطعة األرض تن20التي تقل عن    
أراض زراعية

ة                  ة باستخدام المعادل يم  25-2وفيما يلي مثال رقمي لحساب األراضي الحرجية المحولة إلى أراض زراعية في أنواع التربة المعدني  والق
 ).5-5الجدول (ومعامالت تغير المخزون ) 3-2الجدول (المرجعية لمخزون الكربون 

ة          :مثال توائية الرطب ة االس ع ضمن البيئ ار   SOCRef = 70 :فيما يتعلق بحرج في تربة برآانية تق ون للهكت .  طن آرب
ة    1جميعها  ) FLU  ،FMG  ،FI(وتساوي القيم االفتراضية لمعامالت تغير المخزون        ة الحرجي واع الترب  بالنسبة لكافة أن

وفي حالة تحويل األراضي  .  طن آربون للهكتار70تساوي  SOC(0-T)، وبالتالي فإن قيمة )والمروج الطبيعية البكر (
ار    SOC0 = 70إلى أراض زراعية سنوية ذات فالحة مكثفة ومدخالت آربون منخفضة فإن قيمة            ون للهكت  طن آرب

ة          . ار    طن آربون للهكت30.9 = 0.92 × 1 × 0.48×  وبذلك ُيحسب متوسط التغير السنوي في مخزون آربون الترب
لهذه المساحة أ  

بو2.0=   طن آ
ار   70 – طن آربون للهكتار 30.9: (ثناء فترة الحصر على النحو التالي ون للهكت ام  20) /  طن آرب  ع

ن للهكتار في العام  .ر

 

 أنواع التربة العضوية
3خطوات  . أعاله4--2-5الحساب والمثال مثل تلك الواردة في القسم 

 التيقن عدم تقدير 5-3-3-5
يالت الخاصة               عدم التيقن ف     ى نحو جوهري للتحل باألراضي   عل

شطة االستخدام        ) 1(تظل أر ات أن يقن في بيان أوجه عدم الت
البيئية؛ و   والبيانات أنواع  (2 أو 1لقيم المرجعية لمخزون الكربون حال استخدام مقترب من المستوى أوجه عدم التيقن في ا) 2(واإلدارة
امالت االنبعاث         ) 3 يقن في مع ات المستوى      /أوجه عدم الت سبة لمقترب ر المخزون بالن أ في   2 أو 1تغي ، والخط

ى      3البارامترات بالنسبة لمقتربات المستوى      /ج  ة عل اس       القائم أ القي اذج أو خط ات          /النم ا يتصل بعملي ة فيم ة المعاين متغيري

 لكتلة الحيوية الكربون من حرق ا

ة معظم                          تم إزال ى ي ررة، حت شائعة المتك ة  (وفي األحراج االستوائية، يعد حرق مخلفات األحراج إحدى الممارسات ال ات  ) أو آاف المخلف
وقد يتم  .وفي بعض األماآن يجب تكرار عملية الحرق إلى ثالث أو أربع مرات .مادة العضوية الميتة، حتى يمكن إقامة نظام زراعي

ى أراضٍ         تحوي ة إل ل األراضي الحرجي ة تحوي ى   ل جزء من الكتلة الحيوية الحرجية فوق األرض والتي يتم إزالتها أثناء عملي ة إل  زراعي
ع    (منتجات خشب محصود، ويمكن إزالة مقدار من الموقع الستخدامه آخشب وقود  الي ُيحرق خارج الموق ى،     ).وبالت ات تتبق ة مخلف وأي

 .يتم حرقها عادة في الموقع

 األراضي المحولة إلى أراض زراعيةويمكن الحصول على الطرق المعنية بتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من الحرائق فيما يخص 
 .2 في الفصل 4-2من القسم 

ة  األراضي المحولة إلى أراضٍ   يما يخص   تعتبر تحليالت ة زراعي  مماثل
ة   اضي زراعي يقن       .الزراعية التي  دم الت ة مصادر عريضة لع اك ثالث  :وهن

  
(؛ و )التربة المعدنية فقط   

ترآيب النموذ
يقن في           .3الحصر القائمة على القياسات بالمستوى       سم عدم الت ة      راجع ق ي تظل أراضي زراعي ة الت ى   األراضي الزراعي  للحصول عل

 ).5-3-2-5القسم (مناقشة إضافية 

 
 

انبعاثات الغازات غير ثاني أآسيد 5-3-4
روج   ة والم األخص األراضي الحرجي ة، وب ر الزراعي ل األراضي غي ن تحوي راري م اس الح ازات االحتب ات غ ل انبعاث رجح أن تمث ي

دان         د من البل ية في العدي ة مصدر أساس ة فئ اس الحراري من األراضي         .الطبيعية، إلى أراض زراعي ات غازات االحتب وتحدث انبعاث
ى أراض زراع     ة                المحولة إل ادة العضوية الميت ة والم ة الحيوي ة للكتل ر الكامل راق غي ة االحت ة نتيجة عملي ة االستخدام    (DOM)ي  في فئ

دة          .األولية قبل التحويل ة االستخدام الجدي ون في فئ سيد الكرب اني أآ ات ث ة    (ويتم حساب انبعاث ى أراض زراعي ة إل  ).األراضي المحول
ى أراضٍ         وتحدث أهم انبعاثات الغازات غير ثاني أآسي       ة إل ل األراضي الحرجي د     د الكربون في هذا القسم من تحوي ا ق ر أنه ة، غي  زراعي

ة من    . زراعيةتحدث آذلك نتيجة للتحويل من مروج طبيعية إلى أراٍض وال يرجح إلى حد بعيد أن يحدث تحويل إلى األراضي الزراعي
  ).اضي األخرىأراضي االستيطان واألراضي الرطبة أو األر(فئات االستخدام األخرى 

وال



  األخرىالزراعة والحراجة واستعماالت األرض: 4لمجلد ا
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د              ر الم ة غي حرق الكتلة الحيوية في األراضي الحرجي ارة، إذا ويجب اإلبالغ عن انبعاثات الغازات غير ثاني أآسيد 
أعقب ذلك تحويل في ا

ة في                             ة الحيوي ون من حرق الكتل الكرب اني  ر ث ازات غي ات الغ ى      ويكون المقترب المستخدم في تقدير انبعاث ة إل األراضي المحول
لذلك المقترب المأ ةال با را الت   .ض

 الطريقة اختيار 5-3-4-1

الكربون الناشئة عن 
 .الستخدام، نظرا ألن األراضي المحولة تعتبر أراضي مدارة

سيد  أآ
ي الزراعية  ااألرستخدم مع  مماثراض زراعية ضي زراعيلضرورة  ي تظل أ

2 بالفصل   6-2شكل       ت             تقدم شجرة القرار في ال يقه ب ول اختيار المستوى الذي  شا
سي ة األراضي المحولة إلى أراٍضال ى        ويجب أن  . زراعي  

اضي الحرجية، إلى أ وباألخ ي طرق من المستوى      نطاق آبير من  لتبن  أو 2راعي
3.  

ر ل الم ات الو ح    ويرتبط اختيار الطريقة 
ة             ومعامالت االحتراق وا بل ات ا البيان س ى، ت أعل ام م

ة للتحويل والمحولة إلى منتجات خشب محصود    ج ، وال)إذا آان ذلك مطبقا(ال
  .الموقع

ستوى      رق الم دى ط تخدام إح الغ باس دها لإلب جه دان أن ى البل اس   أو 2ويجب عل ازات االحتب ات غ  انبعاث
تلة الحيوية في  وفي حالة وضع النماذج واعتمادها، يجب  . تمثل فئة رئيسية زراعيةاألراضي المحولة إلى أراٍضال

ستوى  ها 3ط  . فئة رئيسية زراعيةاألراضي المحولة إلى أراٍض حتى ف

اال ت 

ا الغ عن انبعاث د اإلب واسطة البلدان عن
ل عل ات تحوي شهد عملي ي ت دول الت سعى ال ت

دة  ة جاه

يتم تطب دات ح  إر
بون من د الكر

األراضي غير الزراعية، 
غازات غير ثاني أآ

ص من األر زراضٍ      

ا                 م تحويله ي ت ة الت اق ود المت ة الوق وآتل
ل آمي اح لتمثي ود المت ة الوق د حول آتل

ها خارمزالة لالستخدام آوقود ويتم حرق

ت3  إذا آان

ساحة المحت
لخاصة بال

ة حو طني
 

وافر البيان
ستويات 

على نحو مباشر بمدى ت
تخدموعند استخد .النبعاث

كتلة الحيوية المزال

صارى  ذل ق  تب
حراري من حرق الك

ي الحاالت التي ال تمثل فيريقة من المان استخدام على البلد

 نبعاثمعامال اختيار5-3-4-2

 1لمستوى 
األهمية معرفة 

ا
اس الحراري   ات اال     .آتلة الوقود المحترقة لتقدير انبعاثات غازات االحتب ى البيان دعم   ويمكن الحصول عل فتراضية ل

ق          تق
ق بالمستوى    .أنو مع الفئات العريضة للغطاء النباتي الواردة في الجداول االفتراضية راض ، ينبغي افت  1وفيما يتعل

ل مباشرة             د التحوي د بع سابقة يفق ة األراضي ال ة في فئ ادة العضوية الميت وق األرض والم ويمكن   . آافة الكربون في الكتلة الحيوية ف
ي                      وع االستخدام المعن ل في الفصل المخصص لن ل التحوي ة قب ال، يمكن     ( القيم االفتراضية للكتلة الحيوي بيل المث ى س عل

ل، يجب       د التحوي ور بع ى الف وية الميتة عل

ى                            ون عل سيد الكرب اني أآ ر ث ازات غي ون والغ سيد الكرب اني أآ ات ث انبعاث
  . زراعيةويل إلى أراِضني ألنواع األراضي المختلفة التي تخضع للتح

من 
ى    4-2 في الجداول من     1ديرات االنبعاثات عند استخدام مقترب من المستوى         ة تواف. 2 بالفصل    6-2 إل دير آيفي دان لتق اج البل وتحت

اع الغطاء النباتي بها
أن

الحصول على
ة           الحصول على المع ة في األراضي الحرجي ة الحيوي اول الكتل ذي يتن ة في الفصل ال ولحساب،   ).امالت االفتراضية لألراضي الحرجي

 ).4-2الجدول (انبعاثات الغازات غير ثاني أآسيد الكربون، يجب استخدام تقديرات آمية الوقود المحترقة فعليا 

 2المستوى 
آما يجب تجزيء البيانات وفقا ألنواع األحراج،   .لخاصة بالبلد لكتلة الوقود المتاح، يجب استخدام التقديرات ا2في طريقة من المستوى 

ى         . زراعيةفي حالة األراضي الحرجية المحولة إلى أراٍض ة عل راق وانبعاث تعكس الظروف الوطني امالت احت آذلك ينبغي وضع مع
ى نحو مختلف عن      .ات لعدم التيقنوتوفير نطاق) المنطقة المناخية والمجال الحيوي وظروف الحرق(نحو أفضل  عالوة على ذلك، وعل

 والذي ُيفترض فيه فقد آافة الكربون في الكتلة الحيوية فوق األرض والمادة العض1المستوى  
ود                2في المستوى    ع يحرق خ  ( تقدير عمليات تحويل الكتلة الحيوية إلى منتجات خشب محصود وخشب وق وفير    ) ارج الموق من أجل ت

  .تقدير أآثر موثوقية لكتلة الوقود المتاح لالحتراق

 3المستوى 
، يجب وضع آافة البارامترات الالزمة لتقدير 3في المستوى   
المستوى الوط

 األنشطة بيانات اختيار 5-3-4-3
ذا                               أثرة به ساحة المت ة بالم ة الحيوي راق الكتل ون من احت سيد الكرب اني أآ ر ث ازات غي المطلوبة لتقدير انبعاثات الغ

ى أراضٍ    ة إل ساحة المحول ة في   ى البلدان التقسيم الفرعي للم ة       زراعي ة والمروج الطبيعي ة المحول األراضي الحرجي

ة                   ة الحيوي سام الكتل ستخدمة في أق ك الم ون مع تل سيد الكرب أآ
  .ية الميتة

ة       خدامات األراضي األولي
رب   ).األراضي الحرجية والمروج الطبيعية وغيرها( دة من أجل     3 من الفصل   1آما أن على البلدان التي تستخدم المقت سعى جاه  أن ت

ى أساس سنوي    ويجب تق . من فئات استخدام األراضي المختلفة زراعيةلألراضي المحولة إلى أراٍضالتقسيم الفرعي  ل عل  .دير التحوي
دل   .ويمكن اشتقاق التقديرات بتطبيق معدل تحويل إلى أراض زراعية بالنسبة للمساحة اإلجمالية المزروعة سنويًا ويمكن تقدير هذا المع

ى نحو    .ألرضأو عينات المساحات المحولة إلى وتقدير االستخدام النهائي ل /عن طريق المعرفة التاريخية وحكم الخبراء في البلد و وعل

تتعلق بيانات األنشطة 
وينبغي عل .النشاط

والتحويل األهم بين األنواع المختلفة هو من  . من فئة إلى أخرى آبيرًاالمحولة نظرا ألن آمية الوقود المتاحة لالحتراق قد تختلف اختالفًا
ضمان  الممارسة السليمة وتستلزم  .هكتار لكبر حجم الكتلة الحيوية المحولة في الاألراضي الحرجية إلى األراضي الزراعية وذلك نظرًا

اني  ر ث ازات غي ات الغ دير انبعاث اتساق بيانات المساحة المستخدمة في تق
والمادة العضو

 1المستوى 
ة من المستوى              ق طريق دير المساحات الم   1يجب على البلدان التي تطب ى أراضٍ   تق ة إل ة من استحول  زراعي



 األراضي الزراعية: 5الفصل 

 41-5                        بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 

ة                ة والمروج الطبيعي ساحة األراضي الحرجي المصادر العالمية، مثل الفاو، لتقدير م اشتقاق 
ولة من هذه المساحة إلى أراض زراعية  .، واست

ى أراضٍ            ة إل ل الممكن ات التحوي ة عملي ة لكاف ساحة الفعلي ديرات الم ن، استخدام تق ة أمك وفر    . زراعي وينبغي أن ت
ستخدمة في                           ات الم ل استخدام األراضي من المقترب ديرات أفضل لتحوي ة تق تبانة آافي د باس شعرة عن بع رات المست

وع المجال        ا لن ات وفق يء البيان

التقديرات باستخدام البيانات من  بديل، يمكن 
خدام حكم الخبراء لتقدير النسبة المح المحولة سنويا

 2المستوى 
ا يجب على البلدان،  م
البيانات متعددة الفت

على التغطية الكاملة للمنطقة أو على مساحات مختارة آعينات تمثيلية يتم االستناد إليها في الحصول  وقد يكون التحليل قائمًا. 1المستوى 
  . زراعية في المنطقة آكلعلى تقديرات للمساحة المحولة إلى أراٍض

 3المستوى 
ستوى   ي الم شطة ف ات األن وم بيان صل  3يجب أن تق ي الف ة ف ث المقدم رب الثال ة المقت ى طريق تم3 عل ث ي سنوية  حي ساحة ال دير الم  تق

 أن  الممارسة السليمة ومن  ). من األراضي الحرجية والمروج الطبيعية وفئات االستخدام األخرى       ( زراعية   اإلجمالية المحولة إلى أراضٍ   
ا هو موضح في الفصل        اً   3يتم وضع مصفوفة لتغير االستخدام آم ويجب تجز . بأسلوب واضح مكاني

  . أو مجموعة مؤلفة من هذه البارامترات، أو الحدود السياسية، أو أنواع التربة، أو المناخ،الحيوي

 التيقن عدم تقدير 5-3-4-4

 1المستوى 
ة      ) 1( :تنشأ مصادر عدم التيقن من ساحة األراضي المحول سيئة لم ديرات ال استخدام معدالت متوسط التحويل العالمية أو الوطنية أو التق

وقد تم . معامالت االحتراق واالنبعاث) 4(آتلة الوقود المتاح، و) 3(تقدير المساحة المحولة التي تم حرقها، و    ) 2(اض زراعية، و  إلى أر 
بشكل آبير ) 2(و) 1(صرين تقديم أوجه عدم التيقن المرتبطة بمعامالت االنبعاث واالحتراق، فيما تعتمد أوجه عدم التيقن المرتبطة بالعن

 .لمستخدمة في التقديرعلى الطريقة ا

د عن                   سبة تزي ا بن سبة    % 20ه عدم التيقن هذه فمن غير المرجح أن يكون تقدير المساحة معروف ات بالن وأن تكون االنبعاث

أن يؤدي إلى ) البيانات المستشعرة عن بعد، المقترب القائم على العينة      (وقة  رات المساحة المستمدة من مصادر موث        
رب 1ستوى   صل 1 والمقت ضل    . 3 بالف ديرات أف وفر تق أنها أن ت ن ش صادر م ذه الم إن ه ك ف ى ذل الوة عل ع
ود     ويعمل مراعاة الكتلة المحولة إلى منتجات خشب محص . والمحترقة ود أو المزالة من الموقع في صورة خشب وق

ل، لتتحل الموقع  في

 الجودة واإلبالغمراقبة /ا وضمان 
 . حول هذه القضايا1كميلية لإلرشادات العامة المقدمة في المجلد 

 

واع                  وأن
ة إضافة          والترب

ات              وممارسات دوران المحصول وممارس          سماد الطبيعي وإدارة المخلف ري وإضافة ال ات الفالحة وال
ة ويجب                . ونحو ذلك  ر آامل وفي هذه الحاالت فقد تلجأ البلدان الستخدام حصر يتناول استخدام األراضي فقط، غير أن النتائج ستكون غي

وآنتيجة ألوج
 .1 باستخدام طرق المستوى 2لوحدة المساحة في حدود معامل 

 2المستوى 
من شأن استخدام تقدي

ة بالم ة مقارن سين الدق تح
للمساحات المحولة
ز        والكتلة الحيوية المت ة أحد أوجه التحي ى إزال ع  (روآة   يعمل عل دير المرتف ديرات  ) التق ديرات    .في التق وإذا آانت تق

أ             ات للخط راق مصحوبة بنطاق اري       (معامالت االنبعاث واالحت دي        )في صورة انحراف معي سمح بتق ك ي إن ذل رن       ، ف يقن المقت ر عدم الت
  .باألراضي المحولة إلى أراض زراعية

 3المستوى 
ة   سوح الميداني د والم شعار عن بع ة االست ى دق د عل ل ويعتم يقن أق دم الت ون ع ستخدمة  ،يك اذج الم رب وضع النم ة مقت ى دق ذلك عل  وآ

 .ومدخالت البيانات المقترنة به

الستيفاء والمتسلسالت الزمنية5-4
المادة المقدمة هنا تعتبر ت

 االستيفاء 5-4-1
 1المستوى 

ازات     ) 1( : على ثالثة عناصر1يشتمل الحصر الوافي لألراضي الزراعية في المستوى  ات الغ ون وانبعاث تقدير تغيرات مخزون الكرب
ة         ) مثل الميثان والكربون وأآسيد النيتروز وأآاسيد النتروجين      (يد الكربون   غير ثاني أآس   سبة لكاف األراضي  من حرق الكتلة الحيوية بالن

الحصراألراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعية والمحولة إلى أراض زراعية   ة     ) 2(و.  أثناء فترة أثير آاف ل الحصر لت تناول تحلي
ات         ) 3(، و 1طرق المستوى   ممارسات اإلدارة الموضحة في      ات وعملي ى االنبعاث ؤثر عل مراعاة التحليل الختالف المناخ والتربة الذي ي

  ).1آما هو موضح في المستوى (اإلزالة 

ة اطق المناخي ويتطلب العنصران األخيران توزيع أنظمة اإلدارة على مساحات األراضي الزراعية والتقسيم الفرعي حسب المن
ةالممارسة السليمة  ومن .التربة ة الحيوي  بالنسبة للبلدان أن تحرص على استخدام نفس تصنيفات المساحة ألحواض الكتل

شفافية      ).إلى الحد الذي تكون فيه التصنيفات مطلوبة لفئات المصدر هذه      (إلى حرق الكتلة الحيوية      ساق وال ك أن يضمن االت ومن شأن ذل
ة                  وأن يسمح باالستخدام الفعا    ات إزال ات وعملي ين انبعاث ربط الصريح ب يح ال ل لمسوح األراضي وأدوات جمع البيانات األخرى، وأن يت

 .ثاني أآسيد الكربون في أحواض الكتلة الحيوية والتربة وآذلك انبعاثات الغازات غير ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحيوية

الكربون، فيجب على حصر األراضي الزراعية أن يتناول تأثير تغير استخدام األراضي             وفيما يتعلق بتقديرات الكتلة الحيوية ومخزون       
ورغم ذلك، قد ال تكون بيانات األنشطة أو معرفة الخبراء آافية، في بعض الحاالت،                .واإلدارة) األراضي المحولة إلى أراض زراعية    (

لتقدير تأثيرات الزراعة الحرجية 
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شفافية   ا لل د وجود ح    .تحديد إسقاط ممارسات اإلدارة على نحو في وثائق اإلبالغ تحقيق إن   وعن سليمة  االت إسقاط، ف ستلزم  الممارسة ال  ت
  .جمع بيانات أنشطة إضافية لعمليات الحصر المستقبلية، وباألخص إذا آانت الكتلة الحيوية أو آربون يمثل فئة مصدر رئيسية

رات في م ات وع                       ويمكن أال يتم حساب التغي د أن انبعاث ان يعتق ة إذا آ بعض مساحات األراضي الزراعي ون ل ة   خزون الكرب ات إزال ملي

ا نتيجة                            د للبقاي ات الفق ة، وحساب عملي اج الطاق مثل إنت

د      1ى      ات خاصة بالبل ه يتضمن بيان ر أن ر    لت : غي امالت تغي دير مع ق

ات الحصر         .مكون         وال يزال باإلمكان وصف عملي
1بأنها واف

ت نظام      إضافة إل
ة من     التقييم ال ال

 .اإلدارة
ومصادر       

ات إضافي      السليمة .البيانات د من التطوير للنظام الخاص          تستلزم تجميع بيان ى مزي ة والعمل عل
 .بالبلد

 متسقة
 1المستوى 

ى        . لتقييم االتجاهات في االنبعاثات وعمليات اإلزالة      الت الز ساق، يجب عل ى االت ًا عل وحفاظ
ة       صر اس واع الترب اخ وأن ك المن شمل ذل ا، ي صر بأآمله ة للح رة الزمني الل الفت امالت خ  ،ع

رة                    سق طوال فت ى نحو مت ا عل دها وتطبيقه ة تحدي فرعية االحتفاظ بسجالت تتسم بالشفافية عن آيفي
 . حصر

دة        وافر معلومات جدي ى    .وفي بعض الحاالت، قد تتغير مصادر بيانات األنشطة أو التعريفات أو الطرق بمرور الوقت مع ت ويكون عل
ة تحد         ذه الحال ادة حساب                      القائمين بالحصر في ه ه يجب إع ؤثر، فإن ه م ين أن ات، وإذا تب ى االتجاه ات أو الطرق عل ر البيان أثير تغي د ت ي

مخزون     بالتغي

رنة بدمج المعلومات الخاصة بالبلد في عملية           

 أن يتم إثبات الممارسة السليمةوفي هذه الحاالت، فإن من  .ت جديدة خاصة بالبلد طوال المتسلسالت الزمنية

 .1 من المجلد 5فصل 

ا          ع به ي ال تق ر الخشبية الت غازات االحتباس الحراري الناجمة عن هذه المساحات غير مؤثرة أو ثابتة بمرور الوقت، مثل األراضي غي
  . تستلزم من البلدان توثيق وتعليل حاالت اإلسقاطالممارسة السليمةوفي هذه الحالة، فإن  .تغيرات في اإلدارة أو االستخدام

ات                         وفيما يتع  سية لمخلف ات الرئي ة الفئ ون لكاف سيد الكرب اني أآ ر ث اس الحراري غي دير غازات االحتب ة، يجب تق لق بحرق الكتلة الحيوي
المحاصيل، مع الحرص على حساب إزالة المخلفات من الحقل ألغراض أخرى 

ل من أراضٍ     .مليات الحصاد والحرق الرعي والتحلل خالل الفترة بين ع ة التحوي ة، يجب تضمين      وفي حال ى أراض زراعي ة إل  حرجي
 .االنبعاثات الناجمة عن حرق المادة العضوية الميتة وآتلة األشجار المزالة

 2المستوى 
ستو2يشتمل الحصر الكامل من المستوى    ة للم ى عناصر مماثل  عل

ات                 ديرات المخلف ة وتق ون الترب ة لمخزون آرب ود   (مخزون الكربون والقيم المرجعي راق واالنبعاث لحرق        ) حمل الوق امالت االحت ومع
ة اإلدارة               صنيفات أنظم إن من         .الكتلة الحيوية، ولوضع أوصاف المناخ وفئات التربة إضافة إلى تحسين ت ك، ف ى ذل إجراءات  عالوة عل

 أن يتم إدماج البيانات الخاصة بالبلد لكل 2 في حصر من المستوى      ة السليمة الممارس
  .ية، إذا أمكن لها أن تجمع بين البيانات الخاصة بالبلد والقيم االفتراضية للمستوى 

 3المستوى 
ا3، يعتمد تحقيق عمليات الحصر من المستوى   2 و 1ى االعتبارات المتعلقة بالمستويين       ى مكون تيفاء عل  لمتطلب االس

ات اإلز3ومن الناحية العملية، فإنه يرجح أن تقوم عمليات الحصر من المستوى            .خاص بالبلد   ات وعملي  بحساب االنبعاث
ديدا حول المناخ وأنواع التربة وحرق الكتلة الحيوية وأنظمة األراضي الزراعية على نحو آامل باستخدام بيانات أوفر وأآثر تح

سليمة وتقتضي   رب الممارسة ال تيفاء المقت ا يثبت اس د بم ام الخاص بالبل ق عناصر النظ ائمين بالحصر وصف وتوثي  من الق
الممارسة وفي حالة تحديد فجوات، فإن       

إعداد متسلسالت زمنية  5-4-2

منية المتسقة مطلباً      ضرورياً تعتبر المتسلس
صنيفات     س الت تخدام نف ائمين بالح والمالق

ون     ،وتصنيفات أنظمة اإلدارة   ون       ، ومعامالت تغير مخزون الكرب ة لمخزون الكرب يم المرجعي ات   ، والق ديرات المخلف ود  ( وتق ) حمل الوق
م       .نومعامالت االحتراق ومعامالت انبعاث الغازات غير ثاني أآسيد الكربو ذه الخصائص ومن ث ة ه وهناك قيم افتراضية متوافرة لكاف

تثناء          .فإن االتساق يجب أال يمثل قضية ذات شأن    ت، باس سقة بمرور الوق األراضي  إضافة إلى ذلك، يجب أن تظل قاعدة األراضي مت
 . أو األراضي الزراعية المحولة إلى استخدامات األراضي األخرىالمحولة إلى أراض زراعية

ة طوال الحصر                 وينب  .غي للبلدان أن تستخدم مصادر متسقة لبيانات األنشطة فيما يخص استخدام األراضي واإلدارة وحرق الكتلة الحيوي
سقاً     ا مت ا يضمن مقترب  .وفيما يتعلق بالمقتربات القائمة على المعاينة، حال استخدامها، فيجب استخدامها طوال فترة استمرار الحصر بم

ال إنشاء فئات ويجب على البلدان ح   
ال

 .1 من المجلد 5االنبعاثات وعمليات اإلزالة للمتسلسالت الزمنية باستخدام الطرق المقدمة في الفصل 

رات في مخزون الكربون، فثمة عنصر أساسي في إنتاج متسلسالت زم             يم وفيما يتعلق  نية متسقة هو ضمان االتساق بين ق
ذه                 الكربون بالنسبة لألراضي المحولة إلى أراضٍ      سبة له يم بالن ذه الق ة ه سابقة وحال الغ ال رات اإلب ا في فت الغ عنه م اإلب ي ت  زراعية الت

وق      طن  50على سبيل المثال، في حالة تحويل        .األراضي التي تظل أراضي زراعية في فترة اإلبالغ الحالية         ة ف ة الحي ة الحيوي من الكتل
إن                            سابقة، ف الغ ال رة اإلب ة في فت ى أراض زراعي األرض إلى حوض المادة العضوية الميتة في األراضي المحولة من أراض حرجية إل
ادة                        ون في حوض الم ة لمخزون الكرب يم األولي ذه األراضي يجب أن يفترض أن الق ا يخص المخزون به  اإلبالغ في الفترة الحالية فيم

 . طن50العضوية الميتة 

 2المستوى 
، ثمة بعض االعتبارات اإلضافية المقت1عالوة على القضايا التي تم مناقشتها في المستوى         

ستمدة من المعلو  الممارسة السليمةوعلى وجه أآثر تحديدًا، تستلزم  .الحصر ر      استخدام قيم أو تصنيفات جديدة م د عب مات الخاصة بالبل
وبغير ذلك، قد تكون االتجاهات اإليجابية أو السلبية في مخزونات الكربون أو  .الفترة الكاملة للحصر وإعادة حساب المتسلسالت الزمنية

ة وليست ت                         سالت الزمني ة في المتسل رًا عن   حرق الكتلة الحيوية في جزء منها نتاج للتغيرات المقترنة بطرق الحصر عند نقطة معين عبي
  .اتجاهات فعلية

ومن الممكن أال تتاح معلوما
ادات المعنية بإعادة ويمكن الحصول على اإلرش .تأثير التغيرات في مستويات األنشطة مقارنة بالبيانات أو الطرق المحدثة الخاصة بالبلد

الحساب في هذه الحاالت من ال
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 3المستوى 
ة  تطبيق نظام التقدير الخاالممارسة السليمة، تقتضي 2 و1على نحو مماثل للمستويين  ويجب   .ص بالبلد بامتداد آافة المتسلسالت الزمني

 جودة 

د تكون اإلحص    .مراقبة الجودة الفحص البصري وآذلك دوال البرامج المضمنة لتدقيق إدخال البيانات والنتائج وجزة  وق ائيات الم

سير                              ائق الحصر وتف ستخدم في الحصر وشمولية وث رب الم مدى صحة المقت مراجع
ى           ت المساحة اإلجم         ية  ة، وعل ساحة الفعلي ر عن الم الية لألراضي الزراعية تعب

ة والمروج    (المراجعين القيام بتدقيق مقارن لتقديرات المساحة عبر فئات االستخدام المختلفة          أي األراضي الحرجية واألراضي الزراعي
 .عوام في فترة الحصر عبر آل عام من األلضمان أن مجموع قاعدة األراضي الكلية للبلد متساٍو) رها

 
دان أخرى ذات ظروف         بل

  .الفتراضية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخبالمعامالت ا

ستخدمة                /ات ضمان          ة الم ى األنظم ك يتوقف عل ر أن ذل ة جودة إضافية، غي  .مراقب
فة          / لضمان  أن يتم العمل على وضع بروتوآول       السليمة  د وأرش دم الخاص بالبل ة الجودة يناسب نظام الحصر المتق مراقب

 

سليمة          ام بأر   الممارسة ال ذلك القي ستلزم آ ة     ت ات الفعلي ة    , شفة قواعد البيان ات اإلحصاءات الزراعي ل بيان , مث
والتعريفات المستخدمة في تصنيف أو تجميع بيانات األنشطة فضًال عن    ) آالبرامج اإلحصائية (المتبعة في معالجة البيانات      

أو النظام القائم على النموذج طوال      /و)  المعاينة والطريقة ونحو ذلك    استراتيجية(على هيئات الحصر استخدام نفس بروتوآوالت القياس        
  .فترة الحصر آلها

ضمان ومراقبة ال5-4-3
 1المستوى 

ات حصر   / في هذا المستوى أن يتم تطبيق آليات ُتعنى بضمانالممارسة السليمةمن   مراقبة الجودة مع المراجعة الداخلية والخارجية لبيان
ةاألراضي الزراع ة    .ي ا تجرى المراجع سؤولة عن الحصر، بينم ة الم ة بواسطة الهيئ ة الداخلي ات المراجع ام بعملي تم القي ويجب أن ي

  . أو خبراء أو مجموعات أخرى ال يشارآون بصورة مباشرة في جمع بيانات الحصر،الخارجية على يد هيئات

م        ) 1( :ل ضمان وينبغي أن ترآز المراجعة الداخلية على عملية تطبيق الحصر من أج  ى نحو مالئ شطة عل ات األن سيم الفرعي لبيان التق
نقل بيانات األنشطة ) 3(وصف ممارسات اإلدارة على نحو مالئم، و/تطبيق طرق تصنيف) 2(حسب المناطق المناخية وأنواع التربة، و   

ر مخزون ال   ) 4(إلى ورقات العمل أو برامج حساب الحصر على نحو مالئم، و         امالت تغي يم االفتراضية لمخزون     تعيين مع ون والق كرب
وقد تتضمن إجراءات    .ومعامالت حرق الكتلة الحيوية واالحتراق واالنبعاث بطريقة مناسبة       ) حمل الوقود (الكربون وتقديرات المخلفات    

/ضمان
ذات فائدة هي األخرى، مثل تلخيص المساحات حسب الطبقة في ورقات عمل من أجل معرفة ما إذا آانت متسقة مع إحصائيات استخدام 

ة فقط حسب تصنيف                                 .األراضي ا تختلف المساحات حسب الطبق رة الحصر، بينم ة طوال فت ة ثابت ويجب أن تظل المساحات اإلجمالي
  ).يجب أن ظل مساحات المناطق المناخية وأنواع التربة ثابتة( اإلدارة استخدام األراضي أو

اول  ة الخارجية، فإنها ينبغي أن تتن وفيما يتعلق بال
الكلية   ومن األهمية أن يتم تقييم ما إذا آان. الطرق والشفاف

الطبيعية وغي

 2المستوى 
ا في المستوى             /إضافة إلى إجراءات ضمان    ي ينبغي تطبيقه اطق        1مراقبة الجودة الت ة المن ة بالحصر مراجع ة القائم ى الهيئ ، ينبغي عل

بون وتقديرات   ومعامالت التغير في مخزون الكربون والقيم المرجعية لمخزون الكر         ، وتصنيفات أنظمة اإلدارة   ، وأنواع التربة  ،المناخية
ة             /ومعامالت االحتراق و  ) حمل الوقود (المخلفات   ة الحيوي ون من حرق الكتل سيد الكرب اني أآ ر ث وفي   .أو معامالت انبعاث الغازات غي

ي للظروف                  ل النطاق الفعل ا تمث ضمان أنه ة القياسات ل ة مراجع ى الهيئ ى قياسات مباشرة، يجب عل حالة استخدام المعامالت استنادا إل
، ما أمكن، مقارنةالممارسة السليمةوتقتضي  .(IAEA, 1992) وظروف اإلدارة وأنه تم تطويرها وفقا للمعايير المتعارف عليها البيئية

 التي يجري استخدامها بواسطة 2المعامالت الخاصة بالبلد مع معامالت تغير المخزون واالنبعاث بالمستوى          
مشابهة، وآذا 

ى                             م عل ة للحك ة الخارجي ة المراجع ة، فيجب إشراك أحد المتخصصين في عملي ه اتجاهات االنبعاث واإلزال ونظرا للتعقيد الذي تتسم ب
عاث وآذا المناطق المناخية الخاصة بالبلد  تقديرات حمل الوقود المرتبط بالمخلفات ومعامالت تغير المخزون ومعامالت االحتراق واالنب          

 . أو توصيفات أنظمة اإلدارة/وأنواع التربة و

 3المستوى 
يرجح أن تتطلب أنظمة الحصر الخاصة بالبلد إجراء

الممارسةومن  
 .التقارير وتضمين نتائج موجزة في وثائق اإلبالغ

 اإلبالغ والتوثيق5-4-4
 1المستوى 
ديرات الحصر الو      الممارسة السليمة تقتضي  , بوجه عام  اج تق ة إلنت ة  القيام بأرشفة وتوثيق آافة البيانات والمعلومات الالزم سبة  . طني بالن
ة                    , 1للمستوى   ة باألراضي الزراعي يقن المتعلق ى جانب أوجه عدم الت شطة إل ات األن ق اتجاهات بيان  .يتعين على القائمين بالحصر توثي

ة     ة وممارسات الزراعة الحرجي تخدام األراضي واستخدام المخصبات المعدني ي اس ر ف ى آل من التغي سية عل شطة الرئي شتمل األن وت
ات والمحسنات  ة وإدارة النفاي دورات الزراعي ة وال ك الحرق(العضوية وإدارة الفالح ي ذل ا ف ري ونطاق ) بم ى جانب ممارسات ال إل

 . األنظمة الزراعية المختلطة وإدارة المياه في أنظمة زراعة األرز والتغير في استخدام األراضي

إن ا سبق، ف وعالوة على م
واإلجراءات 

اطق المناخي               ة   اإلجراءات المتبعة في تصنيف بيانات األنشطة في فئات فرعية حسب المن واع الترب ستويين  (ة وأن د من    ). 2و1للم وال ب
 .المخرجات التي تم إنشاؤها بهدف تقديم النتائج/توثيق أوراق العمل وبرامج الحصر مع ملفات المدخالت

ن إعطاء  فال بد م , وإذا لم تكن بيانات األنشطة متاحة بشكل مباشر من خالل قواعد البيانات أو إذا تم تجميع مجموعات البيانات المتعددة      
مع العلم بأن هذا التوثيق ال بد أن ينطوي        , وصف للمعلومات واالفتراضات واإلجراءات التي تم اتباعها من أجل اشتقاق بيانات األنشطة           

  .وال بد أيضًا من توثيق معرفة الخبراء وأرشفة المراسالت .على مرات تكرار جمع وتقييم البيانات فضًال عن حالة عدم التيقن
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ة             رات في الكتل ين التغي ط المباشر ب
ى     , ي أو التغييرات في ممارسات الزراعة الحرجية      دام األراض   د ُتعزى إل مع مراعاة أن اتجاهات مخزون آربون التربة ق

ات ا                        ا من عملي دى انتهائه ة      ل ضايا المتعلق ا والق لحصر الخاصة به
 .مراقبة الجودة/هذا إلى جانب وضع ملخص بمقاييس ونتائج ضمان, سلة الزمنية أو عدم اتساقها

إن من    , وعالوة على ذلك  .  التربة          ف
ا في       ليمةالممارسة الس  تعانة به تم االس ي ي  المتبعة في هذا الصدد القيام بأرشفة البيانات الوصفية ومصادر البيانات بالنسبة للمعلومات الت

م الخا

ي    د المعن يقن    (وال بد أن يشتمل توثيق اإلبالغ على المعامالت الخاصة بالبل ائل وأوجه عدم الت سليمة  المومن   ).آالوس ذا   مارسة ال  في ه
يم االفتراضية للمستوى          ى  1ن مناقشة في تقرير الحصر حول أوجه االختالف بين المعامالت الخاصة بالبلد المعني والق  إل

يمكن تقسيم ممارسات إدارة الفالحة إلى فئات فرعية إضافية ال تندرج ضمن , فعلى سبيل المثال .ة

رات في     , بمناقشة االتجاهات في االنبعاثات وعمليات اإلزالة        شطة والتغيي ستويات األن فال بد من التفريق بين التغييرات في م

ات                 يالت البيان ا تحل ي أفرزته ائج الت اس والنت ات المستوى        .أرشفة بيانات القي سبة لمقترب  3وبالن
سخ         الممارسة السليمة فإن  , النماذج   ة لن  تقتضي القيام بتوثيق نسخة النموذج وتقديم وصف للنموذج إلى جانب األرشفة الدائم

 انبعاثات غاز الميثان من زراعة األرز 5-5

Takai, 1970; Cicerone and Shet
ة المحاصيل   ى آمي ة األرز عل ة لزراع معين

ة       , المزروعة ومدتها ر العضوية بالترب ديالت العضوية وغي  Neue(إلى جانب أنظمة المياه المستخدمة قبل وأثناء فترة الزراعة والتع
a ina.(   أ ات    ًاثيرعالوة على ذلك، فإن لنوع التربة ودرجة الحرارة وصنف األرز ت ى انبعاث ضًا عل  أي

ية الجديدة المتعلقة بحساب انبعاثات غاز الميثان على العديد من التغييرات إذا ما ُقورنت .  بالخطوط وتش
ام  و1996  سليمة لع ل الممارسات ال ي , 2000دلي رات ف ذه التغيي ل ه امالت االنبع) 1(وتتمث ة مع اس مراجع ات والقي اث

 .11وقد تم تناول هذه المسألة في الفصل , )ربة الُمدارة

ات             

الحيوية باستخ
ة من    . آما تم توضيحه سابقًا, استخدام األراضي أو إلى التغييرات في أنشطة اإلدارة الرئيسية  ة الحيوي وسوف تعتمد انبعاثات حرق الكتل

ى      .حرق آإحدى الطرق المستخدمة في تجهيز الحقول و إعدادها للزراعة  المخلفات على مدى االستعانة بعملية ال ارة إل ا تجدر اإلش وهن
 . أن التذبذبات ذات األهمية في االنبعاثات بين السنوات يجب أن يتم تناولها بالشرح والتوضيح

ق  إجراء التوثي دول ب وم ال ى أن تق ومما يذآر أن هناك حاجة ماسة إل
باتساق المتسل

 2المستوى 
ام                   , 1باإلضافة إلى االعتبارات التي يجب مراعاتها في المستوى          ه مع وم علي ذي تق ق األساس ال ائمين بالحصر توثي ى الق ين عل الت يتع

درة             ات الُمق ي والمخلف د المعن ود (التغير في مخزون الكربون الخاصة بالبل ود      ) أوزان الوق امالت الوق ون المرجعي ومع ومخزون الكرب
 إلى جانب نظام تصنيف اإلدارة والمناطق المناخية وأنواع،واالحتراق الخاصة بحرق الكتلة الحيوية    

صة بالبلد المعني  .الحكم على القي

الصدد تضمي
عاث وفي حالة استخدام معامالت االنب    .  من المناطق التي تنطوي على ظروف مشابهة للدولة القائمة باإلبالغ          2جانب معامالت المستوى    

ا   ات وتوثيقه ك    .والمعلمات والوسائل لألعوام المختلفة، فال بد من شرح أسباب تلك االختالف ى جانب ذل ة     , وإل ات المعني ى الهيئ يجب عل
آما ُيوصي بتوثيق التحسينات التي تطرأ على طرق        , أو أنواع التربة الخاصة بالبلد    /بالحصر إعطاء وصف لتصنيفات اإلدارة والمناخ و      

زًا إلى التصنيفات الجديدالحصر ارتكا
ديرات     , )آفئة الفالحة المخفضة والكاملة وفئة بال فالحة (1فئات المستوى    ى تحسين تق غير أن األقسام الفرعية األخرى ستعمل فقط عل

 . رأت على تغير المخزون أو معامالت االنبعاث اختالفات واضحة بين الفئات الجديدةالحصر في حالة ما إذا ط

وعند القيام 
 .ه التغييراتمع توثيق األسباب الداعية إلى هذ, األساليب من عام آلخر

 3المستوى 
ات      3تحتاج عملية الحصر الخاصة بالمستوى       ل مقترب ة مث ات اإلزال  إلى توثيق مماثل حول بيانات األنشطة واتجاهات االنبعاثات وعملي

دير الخاص                     , المستويات األدنى  ا نظام التق وم عليهم ذين يق شرح األساس واإلطار الل ق اإلضافي ل د  إال أنه ال بد من تضمين التوثي  بالبل
اس        .المعني ى القي سليمة   تقتضي   , ومع عمليات الحصر القائمة عل ى         الممارسة ال ة إل ة واإلجراءات المعملي ق تصميم المعاين ام بتوثي  القي

وال بد من  .جانب تقنيات تحليل البيانات   
لتي تستخدم ا

 .من آافة ملفات مدخالت النماذج وآود المصدر والبرامج القابلة للتنفيذ

ى الغالف الجوي    يؤدي تحلل المواد العضوية ب     حقول األرز المغمورة في ظروف غياب األآسجين إلى إنتاج غاز الميثان الذي ينطلق إل
ات األرز         ر نب ال عب سية من خالل االنتق  ;ter, 1981; Conrad, 1989(بصورة رئي

Nouchi et al., 1990.( ان المنبع از الميث سنوي لغ دار ال د المق ة ويعتم ن منطق ث م

nd Sass, 1994; M mi, 1995
تمل الخطوط التوجيهغاز الميثان

ام ة لع التوجيهي
 من أجل إتاحة درجة     – بدًال من الموسمية     –استخدام معامالت االنبعاثات اليومية     ) 2(, المأخوذة من التحليالت الُمحّدثة للبيانات المتاحة     

قبل فترة معامالت القياس الجديدة الخاصة بنظام المياه ) 3(, مرونة أآبر في عملية الفصل بين المواسم الزراعية وفترات إراحة األرض
ادئ        3إدراج المقترب الخاص بالمستوى     ) 4(, الزراعة وأوقات دمج القش بالتربة     ة المب ة الخاصة بمراجع  بما يتماشى مع المبادئ العام

روز    .2006التوجيهية لعام  سيد النت هذا فضًال عن أن المبادئ التوجيهية الُمراجعة تحتفظ هي األخرى بالحسابات المنفصلة النبعاثات أآ
آأحد أشكال الت(ادرة عن زراعة األرز الص

 اختيار الطريقة 5-5-1
ة         ,  المعادلة األساسية لتقدير انبعاثات الميثان من زراعة األرز        1-5تعتبر المعادلة    والتي تتم من خالل ضرب معامالت االنبعاثات اليومي

وهذه المعادلة يتم تنفيذها في أبسط صورها من خالل استخدام بيان. 4ومساحات األراضي المحصودة سنوياً    3في فترة زراعة األرز   
ى جانب معامل انبعاث واحد     ) مثل المعدل الداخلي لفترة زراعة األرز ومساحات األراضي المحصودة  (األنشطة الوطنية    ك   . إل ومع ذل

                                                 
 .بإضافة عدد األيام ذات الصلة" فترة الزراعة" في حالة محصول الخلفة، يجب مد 3
مساوية لمجموع المساحة المحصودة لمرات زراعة " احة المحصودةالمس"في حالة تعدد زراعة المحاصيل في نفس العام، تكون  4

 .المحصول
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ساحات  

 

رة الزراعة ذات        علمًا بأن مساحات األراضي ا, )محصودة في ظل أنظمة المياه المختلفة   تم ضربها في فت ة ي لمحصودة لكل وحدة فرعي
ة      ي تحدد الوحدة الفرعي ي     ). Sass, 2002(الصلة ومعامل االنبعاثات الذي يمثل الظروف الت رب التجزيئ ذا المقت تكون  , ومن خالل ه

 .ات األراضي المحصودةاالنبعاثات السنوية مساوية لمجموع االنبعاثات الصادرة من آل وحدة من الوحدات الفرعية لمساح

 

 

1-5المعادلة 
 األرز زراعة من الميثان غاز انبعاثات
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  :حيث

CH4 Rice  =االنبعاثات السنوية لغاز الميثان من زراعة األرز ,Ggميثان عام  

EF  = معامل انبعاث يومي لكل منIو  jو  k ,آجم ميثان لكل هكتار في اليوم 

  

وتشمل الظروف المختلفة التي ينبغي مراعاتها على نوع النظام الحيوي الخاص باألرز ونمط الغمر قبل وأثناء فترة الزراعة إلى جانب             
ة وصنف األرز    , ظروف األخرى     المح وع الترب ل ن ي يمكن   , مث الت

المعني حول العالقة بين هذه الظروف وانبعاثات غاز الميثان هذا  . عمل
رات الزراعة        12-5ول  اء فت ة أثن ة المائي ألرز واألنظم وي ل اج       . على أنواع النظام الحي سيم اإلنت ان من الممكن تق وإذا آ

الهيئة  االستعانة بها في تطبيق مقترب 

 .تالي لشجرة القرار

ا       ا فيه ل بم ى األق سية عل مائية رئي

ijk

tijk  = زراعة األرز لكل من فترةIو  jو  k ,يوم 

Aijk  = مساحة األزر السنوية المحصودة لكل منIو  jو  k ,هكتار في العام 

Iو j  وk  =    ب بعض الظروف ى جان ضوية إل سنات الع دار المح وع ومق ة ون ة المائي ة واألنظم ة المختلف ة الحيوي األنظم
الميثان الصادرة عن زر انبعاثات  .اعة األرز تبعًا لهااألخرى التي قد تختلف

سنات العضوية   ا سبق     .نوع ومقدار ى م اك بعض ال, وإضافة إل هن
ية التجزيء إذا ما توافرت المعلومات الخاصة بالبلد مراعا تها في

ويحتوي الجد
 مع آل منطقة على 1-5فيجب استخدام المعادلة , )آنماذج الغمر(فرعيًا إلى مناطق مناخية مع أنظمة اإلنتاج المختلفة الوطني من األرز    

ا       .حدة امالت األخرى بم ز ممارسات اإلدارة أو المع وينطبق األمر ذاته إذا ما توافرت إحصائيات األرز أو أحكام الخبراء من أجل تميي
ة  , وعالوة على ذلك ).المناطق أو األقاليم (يتماشى مع الوحدات اإلدارية نة معين د من    , إذا تم حصاد أآثر من محصول واحد في س فال ب

ة                      ة في الممارسات الزراعي ات المحتمل ديالت    (تقدير االنبعاثات بالنسبة لكل موسم زراعة مع األخذ في االعتبار االختالف آاستخدام التع
  ).لزراعةالعضوية ونمط الفيضان قبل وأثناء فترة ا

 بمثابة خطوط إرشادية ينبغي للهيئات المعنية بالحصر2-5هذا وتعد شجرة القرار الواردة بالشكل 
اخ  ر المن ة بتغي ة المعني ة الدولي سليمةالحكومي ة ال ق بالممارس ة   ,  والمتعل ي لعملي سل هرم ى تسل شجرة ضمنيًا عل ذه ال تملت ه ث اش حي

سيعتمد مستوى التفصيل الُمستخدم من قبل الهيئة المعنية بالحصر , وفي هذا التسلسل الهرمي .زيء في تنفيذ الطريقة الخاصة بالهيئةالتج
ساهم في         , على مدى توافر بيانات األنشطة وبيانات معامل االنبعاث       امًال ي اره ع ا األرز باعتب ي يمثله ة الت ى األهمي آما سيعتمد أيضًا عل

, واألساس المنطقي لها, وقد تمت مناقشة الخطوات والمتغيرات المحددة في هذه الشجرة . الوطنية لغازات االحتباس الحرارياالنبعاثات
في النص ال

 1المستوى 
د بها معامالت انبعاث  على البلدان التي ال تمثل انبعاثات الميثان الصادرة عن زراعة األزر بها فئة رئيسية أو ال توج                 1ينطبق المستوى   

وال بد من القيام بعملية فصل مساحة أراضي حصاد األرز السنوية لثالثة أنظمة  .خاصة بالبلد المعني
ة   د من الظروف        .المروية والمطرية واألراضي المرتفع دمج العدي ا ُيوصى ب ل  (آم ات ا     ) kو jو Iمث ى انبعاث أثير عل ا ت ي له ان  الت لميث

ومما يذآر أن االنبعاثات الصادرة عن آل وحدة فرعية يتم تعديلها من خالل ضرب معامل   .متى أمكن ذلك) 2-5الُملخصة في اإلطار (
اث افتراضي  ن  (انبع ل م م بأق ابقة للموس ضانات س دون في ل ب تمرار دون  180لحق ورة باس ة األرز واألراضي المغم ل زراع ًا قب  يوم
ديل       .2-5في معامالت قياس عديدة آما هو موضح بالمعادلة ) EFc, محسنات عضوية ائي وتع هذا وتتم الحسابات الخاصة بكل نظام م

  .1-5عضوي بشكل منفصل آما هو موضح بالمعادلة 
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 2-5 اإلطار
 األرز زراعة من الميثان غاز انبعاثات على المؤثرة الظروف

د  يجب مراع ة األرز عن ة الخاصة بزراع ام  اة الخصائص التالي د القي ذا عن ان وآ از الميث ات غ ساب انبعاث ام بح القي
 :بتطوير معامالت االنبعاث

ة في ممارسات زراعة األرز      ات اإلقليمي :االختالف
تمتع بمناخ مختلف و     آنما(أو أنظمة إنتاج   /متم

ة           اليم زراعي ة وأق ا مساحات شاسعة ومترامي ة به إذا آانت الدول
صلة من الحسابات لكل      فال بد من القيام بمجم, )ذج الغمريزة ت وعة منف

منطق .ة على حدة

ام    :المحاصيل المتعددة رات الع اء فت مع اختالف   , في حالة حصاد أآثر من محصول واحد في مساحة أرض معينة أثن
 .فال بد من إجراء الحسابات لكل موسم على حدة, ظروف الزراعة بين المواسم

وي و  ) 1(على أنه مجموعة مؤلفة من , ذا الفصلفي سياق ه, ُيعّرف النظام المائي :النظام المائي ) 2(نوع النظام الحي
 .نمط الغمر

وي    وع النظام الحي صلة     :ن ألرز     , بحد أدنى  , يجب إجراء الحسابات المنف وي ل ى    (لكل نظام حي ائم عل المروي والق آ
 ).األمطار وإنتاج األرز المعتمد على المياه العميقة

 Sass et al., 1992; Yagi et(ول األرز بشدة على انبعاثات غاز الميثان يؤثر نمط الغمر الخاص بحق :نمط الغمر
al., 1996; Wassmann et al., 2000.(    ى نحو ويمكن تصنيف األنظمة الحيوية لألرز إلى أنظمة يتم غمرها عل

اف وأن                    ) األرز المروي  (مستمر ومتقطع    اه األمطار وأخرى معرضة للجف ى مي تظم عل شكل من د ب ة تعتم ة  وأنظم ظم
اة  .وذلك وفقًا ألنماط الغمر أثناء فترة الزراعة, المياه العميقة ضًا من مراع د أي رة الزراعة          وال ب ل فت اط الغمر قب أنم

 ).Yagi et al., 1998; Cai et al., 2000; 2003a; Fitzgerald et al., 2000(وأخذها في االعتبار 

ات غاز       تعمل المواد العضوية التي  :المحسنات العضوية للتربة ادة انبعاث ى زي ا عل يتم تزويد تربة محصول األرز به
ان   أثير المحسنات     ).Schütz et al., 1989; Yagi and Minami, 1990; Sass et al., 1991(الميث د ت ويعتم

ى  ًا لمنحن دها وفق ي يمكن تحدي ستخدمة الت واد الم االستجابة                    العضوية على انبعاثات غاز الميثان على نوع ومقدار الم
تم   ).Denier van der Gon and Neue, 1995; Yan et al., 2005(عة لجرل وقد تكون المواد العضوية التي ي

ة         ا         (استخدامها في التربة من مصادر داخلي ل القش واألسمدة الخضراء ونحوه ة    ) مث سميد      (أو خارجي ط الت ل خالئ مث
ات االنبعاثات تأثير المحسنات العضوية وتأخذها  ال بد أن تراعي حساب, وفي هذا الصدد ).واألسمدة الحيوانية ونحوها

 .في االعتبار

 ,.Sass et al., 1994; Wassmann et al(مثل نوع التربة , من المعروف أن هناك عوامل أخرى :ظروف أخرى
1998; Huang et al., 2002 (  وصنف األرز)Watanabe and Kimura, 1998; Wassmann and 

Aulakh, 2000 (كبريتية والمحسنات ال)Lindau et al., 1993; Denier van der Gon and Neue, 2002 (
ذل   يجب , لذا .وبعض العوامل األخرى يمكنها التأثير على انبعاثات غاز الميثان على جميع الهيئات المعنية بالحصر ب

ي ح                     د المعن وافرت المعلومات الخاصة بالبل ا ت ذه الظروف إذا م اة ه ك    آافة الجهود الممكنة لمراع ين تل ة ب ول العالق
 .الظروف وانبعاثات غاز الميثان
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 شجرة قرار انبعاثات غاز الميثان من زراعة األرز 2-5الشكل 

 

 ابدأ

 
 
 

 

هل تتوافر الوسائل الخاصة بالبلد 
قم بحساب االنبعاثات باستخدام 

الطرق الخاصة بالبلد المعني 
بما في ذلك مقترب النماذج, المعنينعمللموصول إلى مستوي أعلى من 

 ر؟أو القياس المباش

هل تتوافر معامالت االنبعاث
الخاصة بالبلد المعني ألنظمة

 المياه المختلفة؟

هل يعد إنتاج األرز فئة 
 ؟1مصدر رئيسي

قم بجمع البيانات الخاصة 
 أو 2بطريقة المستوى 

 .3المستوى 

قم بحساب االنبعاثات باستخدام معامل 
االنبعاث االفتراضي ومعامل القياس 

 إلى جانب بيانات األنشطة 2للمستوى 
 .للمنطقة المحصودة وفترة الزراعة

ال

ال

 2المستوى : 2طار اإل

نعم

.3زئة آأساس لطريقة المستوى التج

قم بحساب االنبعاثات باستخدام 
نعم 2طريقة المستوى 

ال  3المستوى : 3اإلطار 

 1المستوى : 1اإلطار 

 قم بحساب االنبعاثات لكل محصول 
 والموسم, الموسم الجاف(

 المطير والمحصول المبكر والمفرد 
 )والمتأخر

هل يتم زراعة محصول األزر 
 .أآثر من مرة في عام واحد؟

ال

نعم

قم بحساب االنبعاثات لكل منطقة
 بيئية مختلفة بالبلد؟ زراعية بيئية

ال

نعم
عية هل هناك مناطق  زرا

 :الحظة
 :
م
1
ال

 الخاص بالموارد 2 -1 -4مع مالحظة القسم " (د الفئات الرئيسيةياختيار  المنهجيات وتحد" من المجلد األول 4الفصل  راجع
 .الفئات الرئيسية واستخدام شجرات القراراتلمناقشة , )محدودة
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 :ث

EFi = ة معينةمعامل االنبعاث اليومي المعدل لمساحة محصود 

EFc = معامل االنبعاث الرئيسي للحقول المغمورة باستمرار بدون أية تعديالت عضوية 

SFw = 12-5ن الجدول معامل توسيع لحساب االختالف( 

SFp = 13-5من الجدول (لزراعة معامل توسيع لحساب االختالفات في نظام المياه في الفترة السابقة للموسم قبل فترة ا ( 

SFo =                 ستخدم ة     (ينبغي أن يتغير معامل التوسيع بالنسبة لكل من نوع ومقدار المحسن العضوي الم  والجدول   2-5من المعادل
5-14 ( 

Fعا

 

المستوى 
ي و   يطبق ال د المعن أو / غير أنه ال بد من استخدام معامالت االنبعاث الخاصة بالبل

ي للظروف            أثير المحل ار الت  k  وj  وI(ل إظه
 عوغيرها

على انبعاثات 

cc
وقد تم تقدير هذه القيمة من خالل تحليل إحصائي لبيانات القياس الميدانية المتاحة , )5.11الجدول , 2.20

Yan e5ة على أحد مواقع الويب، مجموعة البيانات المستخدمة في هذا التحليل متاح.( 

                                                

حي

م(ات في نظام المياه أثناء فترة الزراعة 

S s,r = مل التوسيع لنوع التربة وصنف األرز ونحوه  حال توافره, م

2 
1بالمستوى  نفس المقترب المنهجي الخاص   2مستوى   
ي من أج .معامالت القياس د المعن وال بد من االستعانة بمعامالت االنبعاث الخاصة بالبل

لى انبعاثات غاز الميثان)  ة     والتي يفضل أ, التي تؤثر ات الميداني ق جمع البيان ا هو الحال مع      .ن يتم تطويرها عن طري ومثلم
أثير  )  وغيرهاk  وj  وI(يوصى بتنفيذ الطريقة عند أآثر المستويات تجزيئًا مع دمج أآبر آّم ممكن من الظروف , 1المستوى  التي لها ت

  .غاز الميثان

 3المستوى 
ا  , ت رصد يتم تصميمها خصيصًا للتوافق مع الظروف الوطنية، وتكرراها بمرور الوقت على نماذج وشبكا   3يشتمل المستوى    وإجراؤه

غير , ومن الممكن أن تكون هذه النماذج تجريبية أو ميكانيكية .باستخدام بيانات أنشطة عالية الدقة، وتجزيئها على المستوى دون الوطني
مشاهدات المستقلة التي يتم الحصول عليها من الدراسات التي تتم داخل البلد أو المنطقة أنه يجب في آلتا الحالتين التحقق منها باستخدام ال

ة    ).Cai et al., 2003b; Li et al., 2004; Huang et al., 2004(والتي تغطي نطاق خصائص زراعة األرز  إن عملي ومن هنا ف
ات    .ت والنماذج المستخدمة تمثل أهمية بالغةالتوثيق المالئمة لصالحية واستيفاء البيانات واالفتراضات والمعادال ذآر أن المنهجي ومما ُي

ستوى  ة  3الخاصة بالم ة عن األعاصير المداري ة لألضرار الناجم سنوات نتيج ين ال ي تحدث ب رات الت د تراعي هي األخرى التغيي  ق
 .مرتكزًا على أحدث بيانات لألقمار الصناعيةفإن التقييم النموذجي في هذه الحالة ينبغي أن يكون , ومن هنا. وضغوط الجفاف ونحو ذلك

 اختيار معامالت االنبعاث والقياس 5-5-2
 1المستوى 

ستمرة       180 للحقول التي ال ُتغمر قبل ما يقل عن معامل االنبعاث الرئيسي ُيستخدم   صفة م ي ُتغمر ب ول الت  يومًا من زراعة األرز والحق
ديالت عضوية           EF)أثناء فترة زراعة األرز دون تع دء   , ( ة    -آنقطة ب ى   EF وتصل قيم ام     30-1 االفتراضية إل ار ع ان هكت  آجم ميث

 -0.80بنطاق خطأ يصل إلى (
)t al., 2005

شتها في اإلطار                      EFcتجدر اإلشارة إلى أن معامالت التوسيع تستخدم لضبط           ي تمت مناق ة الت , 2-5 من أجل حساب الظروف المختلف
ة    (EFi)للحصول على معامالت انبعاث يومية ُمعّدلة    ًا للمعادل ك وفق د   .2-5 لوحدة فرعية معينة من المساحة المحصودة الُمجزئة وذل وق

 13-5 و12-5في الجدولين , وهي النظام المائي أثناء وبعد فترة الزراعة والمحسنات العضوية  , تم تمثيل معامالت التوسيع األآثر أهمية     
وال بد من االستعانة بمعامالت التوسيع الخاصة بالبلد المعني إذا آانت معتمدة على بيانات قياس . على التوالي من خالل القيم االفتراضية

 .آما ُيوصى بدراسة نوع التربة وصنف األرز إلى جانب بعض العوامل األخرى متى توافرت. حيحة وموثقةص

 

 
5 http://www.jamstec.go.jp/frcgc/ 
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 11-5 الجدول
,األرز زراعة من يومًا 180 عن يقل ما قبل الغمر عدم بافتراض ساسي

 ضويةع محسنات أية بدون
 األرز زراعة أثناء المتواصل والغمر األ الميثان النبعاث االفتراضي المعامل

 نطاق الخطأ معامل االنبعاث

 )آجم ميثان لكل هكتار في اليوم(ات الميثان 
1.30 0.80 - 2.20 

an et al., 2005 :المصدر

انبعاث

Y 

 

ة  النظام  األنظم
يس  , ة الالمائي ول

ا هو موضح بالجدول       , وفي الحالة الُمجزئة ).2-5إلطار ألنماط ا ة آم ات فرعي -5يمكن تمييز أنماط الغمر في صورة فئ
12.  

 

 معامالت التوسيع االفتراضية ونطاقات الخطأ التي تقوم بتوضيح 12-5يقدم الجدول  ):SFw(المائي أثناء فترة الزراعة 
ألرز فقط      .مختلفة ة ل ة الحيوي واع األنظم وتشير الحالة اإلجمالية إلى المواقف التي تكون فيها بيانات األنشطة متاحة ألن
راجع ا(لغمر 

 . متى آان ذلك ممكنًاSFw جمع المزيد من بيانات األنشطة المجزئة وتطبيق الحالة المجزئة مارسة السليمةالموتقتضي أن 

 12-5 الجدول
 باستمرار المغمورة بالحقول يتعلق فيما الزراعة فترة أثناء المائية باألنظمة الخاصة الميثان النبعاثات االفتراضية التوسيع معامالت

 الحالة الُمجزئة ة اإلجماليةالحال

ل  النظام المائي معام
يع  التوس

)SFw( 
 نطاق الخطأ

ل  معام
يع  التوس

)SFw( 
ن

 - 0 - 0 أرتفعة 

79 1 مغمورة باستمرار 

 0.98 - 0.62 0.78مغمورة 

 طاق الخطأ

األراضي الم

0. - 1.26 

 بالمروية  0.80 - 0.46 0.60  تهوية فردية–بصورة متقطعة 

1 0.52  تهوية متعددة–مغمورة بصورة متقطعة 

21 0.28 معتمدة على مياه األمطار المنتظمة 

18 0.25 معرضة للجفاف ار  ط
 جالعميقة 

 مياه عميقة

0.27 0.21 - 0.34 

0.31 

0.4 - 0.66 

0. - 0.37 

ذاة باألم 0.36 - .0 المغ
والمياه 

ND 

:ND غير محدد 
  .ال ُتغمر الحقول إطالقًا في فترة زمنية معينة أ
  .ُتغمر الحقول لفترة زمنية محددة ويتم التحكم في النظام المائي بشكل آامل ب
 ).التصريف في نهاية الموسم(تظل المياه قائمة بالحقول طوال موسم زراعة األزر وقد تجف فقط ألغراض الحصاد  : مغمورة باستمرار• 
 . على ثالثة أيام أثناء موسم الزراعةيتم تهوية الحقول مرة واحدة لفترة تزيد:  مغمورة بصورة متقطعة• 
 ).عدا عند التصريف في نهاية الموسم(يتم تهوية الحقول مرة واحدة أثناء موسم الزراعة في أية مرحلة من مراحل النمو  : التهوية المفردة- 
 ).اية الموسمعدا عند التصريف في نه(يتم تهوية الحقول أآثر من مرة أثناء موسم الزراعة  : التهوية المتعددة- 
  .ُتغمر الحقول لفترة زمنية محددة ويعتمد النظام المائي على التهطال فقط ج

 . سم أثناء فترة الزراعة50قد يرتفع مستوى المياه ليصل إلى  :معتمدة على مياه األمطار المنتظمة 
 .يحدث الجفاف على فترات في آل موسم من مواسم الزراعة :معرضة للجفاف 
 . سم في فترة زمنية معينة أثناء موسم الزراعة50ترتفع مياه الفيضان إلى ما يزيد عن  :د على المياه العميقةاألرز المعتم 

 .داخل آل فئة فرعية, آالمستنقعات واألراضي الرطبة الداخلية أو الملحية أو المدّية, يمكن تمييز فئات النظام الحيوي األخرى لألرز :مالحظة
 Yan et al., 2005 :المصدر
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الزراعة   معامالت القياس 13-5يقدم الجدول  ):SFp(النظام 
انات الخاصة بالبلد غير متاحة ويفرق هذا الجدول بين .استخدامها 

رة الزراعة   المائي قبل فترة  ل فت ي يمكن   , االفتراضية للنظام المائي قب والت
  :وهي,  ثالثة أنظمة مائية مختلفة قبل زراعة األرزعندما تكون البي

 , وغالبًا ما يحدث في حالة الزراعة المزدوجة لألرز,  يومًا180<  الغمر قبل الموسم عدم

 ,آزراعة محصول األرز مرة واحدة في أعقاب فترة إراحة األرض,  يومًا180> عدم الغمر قبل الموسم 

داد   (ت الغمر القصيرة آفترا,  يومًا30الغمر قبل الموسم والذي يتم من خالله تحديد الحد األدنى لفترات الغمر عند               عادة ما تتم بهدف إع
  .التي ال يتم إدراجها ضمن هذه الفئة) التربة للحرث

ل الموسم      اه قب ة المي ة     , وفي حالة عدم توافر بيانات األنشطة الخاصة بحال ة اإلجمالي امالت الحال أن   , يمكن استخدام مع ًا ب الممارسة  علم
ضالسليمة  ة     طة     تقت ة المجزئ حال ة وتطبي اصة       .SFp المجزئ ذآ جدير بال

ن تطبيقها إذا ما توافرت البيانات الخ بالبلد المعني  .باألنظمة المائ

 

شي  ات األن د من بيان  جمع المزي
ية اإلضافية يمك

ق ال
اصة

امالت التوسيع الخ ر أن مع

 13-5 الجدول
 الزراعة فترة قبل المائية باألنظمة الخاصة الميثان النبعاثات االفتراضية القياس معامالت

 الحالة الُمجزئة الحالة اإلجمالية

اس    ل الْقي نطامعام

عر(راعة محصول األرز        رات        النظام المائي قبل ز ض تخطيطي يوضح فت
اس   )الغمر آما هو مظلل ل القي معام

)SFp( نطاق الخطأ)SFp( ق الخطأ 

< عدم الغمر قبل الموسم      
  يومًا180

 1 0.88 - 1.14 

ل   ر قب دم الغم م ع  الموس
  يومًا180>

 0.68 0.58 - 0.80 

ل الموسم        30>(الغمر قب
 ب, أ) يومًا 

 

1.22 1.07 - 1.40 

1.90 1.65 - 2.18 

يقل عن   أ  SFp يومًا عند اختيار 30ال يتم مراعاة 
 )ءالقسم المتعلق باالستيفا(انظر أدناه , لحساب االنبعاثات الصادرة قبل الموسم  ب

al., 2005 :المصدر

فترات الغمر القصيرة قبل الموسم لما 

CROP
> 30 d

Yan et  

 

سليمة تقتضي   ):SFo(المحسنات العضوية   دار     الممارسة ال وع ومق ة بن ات المتعلق دمج المعلوم وم ب ي تق يع الت امالت التوس  تطوير مع
ة واألسمدة الخضراء وقش األرز      المحسن العض بعث  تنألسمدة الحيواني

ى من الكربون القابل للتحلل المحتوية على  ضًا  آميات أآبر م ت أي
عضوي دار    14-5 والجدول 3-5تقدم المعادلة , وفي هذا السياق .مع استخدام  ًا لمق  مقتربًا لتغي وفق

ان    نواع الماأل اء من الحصاد        , وفي بعض األحي د االنته ة بع ط قش األرز بالترب تم خل ة إراحة     .ي وفي حال
ل     , األرض لفترة  بها     األرض قب فإن الموسم التالي لنمو األرز سيكون أقل من الحالة التي يتم فيها دمج القش ب

ويمكن استخدام عدم تيقن  .فقد تم تمييز توقيت إضافة قش األرز,  على ذلك ًاوبناء ).Fitzgerald et al., 2000(رة زراعة األرز مباش
 .3-5 في المعادلة 0.59 لألس 0.64و0.54يتراوح بين 

 

 3-5 ة

سميد وا(وي المستخدم  خالئط الت
ن غاز الميثان نتيجة للمحسنات 

المزيد من آل تعديل 

ساوٍ     ). ي مت ى أساس آتل , وعل
آما تتزايد االنبعاثا,  بسهولة      

اس ير معامل القي
آميات أعل

ستخدم    ديل الم .ختلفة من التع
طويلة بعد خلط قش األرز

المعادل
 العضوية للمحسنات بالنسبة الميثان غاز النبعاثات المعدلة التوسيع معامالت
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 :حيث

 ل من نوع ومقدار المحسن العضوي المستخدم

ROAi =  معدل إضافة المحسن العضويI ,1-طن هكتار ,بالوزن الجاف للقش والوزن الطازج لما سواه 

ة  ) رة قليل

SFo = معامل التوسيع لك

 

CROP
< 180 d

CROP
> 180 d
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 14-5 الجدول
العض المحسنات ألنواع االفتراضي التحويل  المختلفة وية معامل

 نطاق الخطأ )CFOA(معامل التحويل  المحسن العضوي

 1.04 - 0.97 1القش المخلو أ) يومًا30<(ط بالتربة قبل الزارعة بفترة قصيرة 

0.29 أ) يومًا30>(زارعة بفترة طويلة  بالتربة قبل ال  0.40 - 0.20 القش المخلوط

 0.08 - 0.01 0.05 خالئط التسميد

07. 0.20 - 0 0.14األسمدة الحيوان ية

األسمدة الخ 0.60 - 0.30 0.50 ضراء
ُيقصد بإضا أ

l., 2005 :المصدر
 .وال يشمل ذلك وضع القش على سطح التربة أو حرق القش داخل الحقول, فة القش دمجه بالتربة

Yan et a 

 

ة وصنف األرز     , في بعض البلدان ):SFr(وصنف األرز ) SFs(نوع التربة  ة المختلف واع الترب ات ألن , تتوافر البيانات الخاصة باالنبعاث
ة         . على التواليSFr و SFsاستخدامها من أجل اشتقاق  ى األهمي دان عل ة يؤآ ة الميكانيكي رغم من أن التجارب والمعرف  وعلى ال

 

ى                              ي تعمل عل ة الت ستمدة من القياسات الميداني ي والم د المعن امالت االنبعاث الخاصة بالبل  االستعانة بمع
ة       الممارسة السليمةومن  .الظروف الخاصة بزراعة األرز في البلد ذات الصلة       ات المتعلق ام بجمع أسس البيان صدد القي  في هذا ال

6

 .آانت الظروف مختلفة عن الخط األساسي

 
 ).راجع أعاله(لفهم الشامل للمحفزات والبارامترات تربا

ى        ممارسات الزراعة للحصول عل

 أهمية بالغة وذلك عند 
ة   .ابطها مع البيانات المتاحة فيما يخص عوامل االنبعاث تحت الظروف المختلفة مثل المناخ والممارسات الزراعية وخصائص الترب

ة  ة             وفي حال ات الدولي ا من مصادر البيان يمكن الحصول عليه د، ف ات في البل ذه البيان وافر ه دولي ألبحاث األرز      : عدم ت د ال ل المعه مث
وع النظام    7بالمعهدوإحصائيات األرز العالمية من على موقع الويب الخاص         ) 1995( ، والتي تشتمل على مساحة حصاد األرز حسب ن

ى                          الحيوي بالنسبة للبلدان الرئيسية    ذه إضافة إل ة، ه ذلك المعلومات األخرى الهام د، وآ ويم لمحصول األرز لكل بل  المنتجة لألرز، وتق
ات      .8 على موقع الفاوFAOSTATقاعدة بيانات  ا مع البيان د ترابطه ويكون استخدام المساحات المحققة محليا ذو أهمية بالغة وذلك عن

ا يخص عوامل االنبعاث تحت الظروف المخ       ة     المتاحة فيم ة وخصائص الترب اخ والممارسات الزراعي ل المن ة مث د يكون من    .تلف وق
ان     ات الميث صلة بانبعاث ة ذات ال ات الزراعي سح الممارس د م ين عن راء المحلي شارة الخب ضروري است ضوية، اإلدارة (ال سنات الع المح

 ).المائية، ونحو ذلك

                                                

ويمكن 
المعامالت   التي تمثلها  ة           , هذه إال أن االختالفات الكبيرة والتباين الواضح في البيانات المتاحة ال تسمح ألحد بتحديد أية قيم افتراضية دقيق

اس محددة لكل من            .على نحو معقول امالت قي ق مع ستقبل القريب من خل  SFsوتشير التوقعات إلى أن نماذج المحاآاة ستتمكن في الم
 .SFrو

 2مستوى ال
يمكن للهيئات المعنية بالحصر

تغطية 
ا    ) آالبرامج الوطنية( عن طريق برامج قياس أخرى  دانية المتاحة التي تكّمل قاعدة بيانات معامل االنبعاث        لميبالق تم إدراجه م ي ل

انظر (مراقبة الجودة التي يتم تطبيقها على تلك القياسات الميدانية /هناك بعض متطلبات ضمان , ومع ذلك .بعد ضمن قاعدة البيانات هذه
  ).5-5-5القسم 

د    , 2في المستوى    سائدة في البل امالت     , يمكن للهيئات المعنية بالحصر تحديد إدارة الخط األساسي وفقًا للظروف ال د مع ا تحدي ا يمكنه آم
ذا الخط  ي له د المعن اث الخاصة بالبل ك .االنبع رار ذل ى غ ي   , وعل د المعن يع الخاصة بالبل امالت التوس د مع ات تحدي ذه الهيئ ن له يمك

دا الخط األساسيلممارسات اإل ا ع د .دارة فيم امالت توسيع خاصة بالبل وافر مع ة عدم ت ي حال يع , وف امالت التوس تخدام مع يمكن اس
ا إذا    14-5 إلى 12-5قد يتطلب ذلك إعادة حساب معامالت التوسيع الموضحة في الجداول من , ومع ذلك .االفتراضية ة م  وذلك في حال

ياسات ا

3المستوى 
ت المستوى  ولكنها تعتمد على ا,  اختيار معامالت االنبعاث3ال تتطلب مق

 اختيار بيانات األنشطة 5-3-3
إن من               ة أعاله، ف شطة الضرورية المطلوب سليمة  إضافة إلى بيانات األن ات حو    الممارسة ال ة البيان تم مطابق ل المحسنات العضوية    أن ي

وقد يكون من الضروري استيفاء مسح من  .وأنواع التربة مع نفس مستوى تجزيء بيانات األنشطة
 .بيانات حول نوع وآمية المحسنات العضوية المطبقة

ت              ة            وتقوم بيانات األنشطة بصفة رئيسية على إحصائيات المساحة المحصودة، والتي يجب أن ي ة إحصاء وطني ا من هيئ م الحصول عليه
ة     رة الزراعة والممارسات الزراعي ة في          .وآذلك معلومات تكميلية حول فت ات اإلقليمي شطة حسب االختالف ات األن ويجب تصنيف بيان

ائي  ام الم ع الظ ).2-5راجع اإلطار (ممارسات زراعة األزر أو النظ ق م ي تتواف ساحة الت ديرات الم ى تق ن الحصول عل روف ويمك
ويكون استخدام المساحات المحققة محليًا ذو .المختلفة على أساس يشمل البلد آلها من خالل طرق اإلبالغ المقبولة

تر

 
6 http://www.jamstec.go.jp/frcgc/ 
7 http://www.irri.org/science/ricestat/ 
8 http://faostat.fao.org/ 
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ة معامالت دق
البلد باستخدام البيانات المستشع) أجزاء من(سباب عديدة وينبغي على البلدان التحقق من إحصائيات المساحة المحصودة فيما يخص 

زة     .االنبعاثوفي الغالب، تكون بيانات األنشطة أآثر موثوقية بالنظر إلى  ساحة متحي ورغم ذلك، فقد تكون إحصائيات الم
رة أل

  .عن بعد

ه من            ة أعاله، فإن ات الضرورية المطلوب سليمة الممارسة  وإضافة إلى البيان ات من المال تم  ،المقترب  أن ي
  .والظروف األخرى، مثل أنواع التربة، بنفس المستوى من التفصيل آبيانات األنشطة

 تقدير عدم التيقن 5-5-4
ات                   ا يتصل بعملي يقن فيم دير عدم الت ة لتق ة في الفصل        توضيح المبادئ العام د   3الحصر الوطني يقن     . 1 من المجل أثر عدم الت د يت وق

امالت االنبعاث       ة والمحسنات        (وقد ال تتوافر بيانات األنشطة الهامة الضرورية لتعيين مع ات الممارسات الثقافي ال، بيان بيل المث ى س عل
ستخدمون ممارسة      .اإلحصائيات الحالية/قواعد البياناتفي ) الطبيعية ذي ي زارعين ال يرات المعنية بجزء الم ت ومن هنا ي
راضية   أو تعديل

بحوالي           لعدم  در يق
ي الممارسة    1 من المجلد 3ويقدم الفصل  ,)0.6 - 0.2، ونطاق عدم التيقن 0.4 لتحديد الكمي ألو  المش

نات التجريبية في تقديرات ذلك الجمع بين أحكام الخبراء والبيا

ث واوفي حالة انبعاثات الميثان من زراعة األرز، فإن نطاقات عدم التقين  عا
اري حول المتوس .14-5 إلى 11-5من الجداول من  عدم التيقن المقترن ويتم تحديد النطاقات باعتبارها االنح ط، بما ي

ق عدم تيقن ي  3-5ويشتمل األس في المعادلة  .لهذه الفئة المصدر يقن     64. – 0.54  م الت دير  د تق ويعتم
ستويين      ستخدم      3 و2ن الم لم ة والنم ات المعني ى قاعدة البيان إن    . عل الي، ف سليمة المما  وبالت ق   ال ست تطبي  ت

ما هي محددة في الفصل               د   3المبادئ العامة ل ي محددة في1 من المجل اذج آ ات النم ذلك مقترب  وآ
 .4، المجلد 3بالفصل 

إلبالغ/ت الزمنية وضمان5-5-5 مراقبة الجو

حال ية  المصدر تقدير االنبعاثات من األنشطة التالية، الفئة

ات  زراعة         • غير مقصور على الموسم الفعلي لزراعة األرز، فيجب تضمين االنبعاث ى  إذا آان  عل
ورة  اجي       ).مثال، االنبعاثات من فترة إراحة مغم ات، راجع ي د من المعلوم اي  1998، ينوآخر لمزي ، 2000، وآخرين ، آ

د                         أراضي الم

ي                    ف المحل
األرز تحت      حاصيل
ل    رى مث سنات األخ سبة للمح ة بالن ف

ي           ام ف ل ع سق لك و مت ى نح
ادة حساب        

د   5قا لإلرشادات المقدمة في الفصل      ة من         . 1 من المجل ة في الممارسات الزراعي رات هام د حدوث تغي وعن
د مستوى                دير عن ة التق ق طريق ة، فيجب تطبي من التجزيء آاف يوضح     انبعاثات الميثان خالل المتسلسالت الزمني

، مثل تبني أنواع جديدة من األرز، )األسيوي(على سبيل المثال، قد تفضي االتجاهات المتنوعة في زراعة األرز  .تأثيرات هذه التغيرات
ادة أو  وزيادة استخدام المخصبات غير العضوية، واإلدارة المائية المحسنة، وتغيير استخدام المحسنات الطبيعية، والبذار المباشر      إلى زي

 .ولتقدير تأثير هذه التغيرات قد يكون من الضروري استخدام دراسات النماذج .نقص االنبعاثات الكلية

 اإلبالغ والتوثيق

 أن يتم توثيق وأرشفة آافة المعلومات المطلوبة إلنتاج تقديرات حصر االنبعاثات الوطنية آما هو محدد في الفصل                الممارسة السليمة من  
ة         الممارسة السليمة عالوة على ذلك فإن     . 1د   من المجل  8 ة لملء ورق  تستلزم توثيق تقدير االنبعاث عن طريق إبالغ المعلومات المطلوب

ة تجزيء    .وعلى هيئات الحصر التي ال تستخدم ورقات العمل تقديم معلومات قابلة للمقارنة .المبادئ التوجيهيةعمل األرز في  وفي حال
 .قة، فيجب اإلبالغ عن المعلومات الخاصة بكل منطقةتقدير االنبعاث حسب المنط

2ستويين       األخص في  3 و، وب
مطابقة البيانات الخاصة بالمحسنات العضوية 

تم 
ي يفترض                            ة داخل الوحدات الت اخ والمتغيري سنوية في المن ة ال ل المتغيري ة مث المقترن بمعامالت االنبعاث والتوسيع بالمتغيرية الطبيعي

ة المص    .تجانسها، مثل المتغيرية المكانية في وحدة الحقل أو التربة سبة لفئ إن   وبالن ذه، ف سليمة  در ه د    الممارسة ال سمح بتحدي  ينبغي أن ت
د الكمي     .أوجه عدم التيقن باستخدام الطرق اإلحصائية القياسية وذلك عند توافر بيانات تجريبية آافية ى التحدي والدراسات التي تعمل عل

ة الناتجة عن    (لهذا الوجه من عدم التيقن نادرة لكنها متاحة  ال، للمتغيري ة  على سبيل المث وع الترب ة الموجودة     ). ن ويفترض أن المتغيري
 ).2002(لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى ساس  .بهذه الدراسات صالحة بصفة عامة

قد جب أن تقوم ال
راء   م الخب ة افت . معين على حكم الخبراء، ويجب آذلك أن يكون نطاق عدم التيقن في الجزء المقدر قائمًا على حك وآقيم

ستخدمون المحسنات العضوية   (0.2±  باعتباره التيقن في تقدير الجزء  ذين ي زارعين ال ال، جزء الم بيل المث على س
يقن ف جه عدم الت ورة فيما يتعلق با

 .آلية لعدم التيقنبما في 

م (1لقيم المستوى 
راف المعي

يمكن ) لتوسيع
لى 

تبنيها مباشرة مالت االنبعا
شير إ

بقيمة افتراضية 
ات آل م لمقترب

غ بل  .0على نطا
سة

عد
لزمروذج ا

سم         لتحليل اإلحصائي آ ا ه 3.5 الق م

 دة وااالستيفاء والمتسلسال 
 االستيفاء

  :وجودهاذه  الوافية لهتتطلب التغط

(األزر خارج موسم غمر التربة 
سبيل ال
 أ؛2003 .وآخرينوآاي 

ة أو  مث • ل المستنقعات وحقول األرز في األراضي المحلي
 والجزر، داخل آل فئة فرعية وفقا لقياسات االنبعاث المحلية؛
قد يتم تمييز فئات األنظمة الحيوية األخرى لزراعة األرز،

ا للتعريوفي حالة زراعة أآثر من محصول أرز سنو        • ستقل وفق ى نحو م ا عل الغ عنه يًا، فإن هذه المحاصيل يجب اإلب
درج م  ). د تن وق ر، أرز الموسم الجاف     ( أخر، أرز الموسم المطي على سبيل المثال، األرز المبكر، األرز المت

صحيح م      امالت ت ميًا ومع دمج موس ف م اث مختل ل انبع تخدام معام ع اس ة م ات مختلف ختلفئ
 .المحسنات الطبيعية

 إعداد متسلسالت زمنية متسقة

ول األرز عل ن حق ان م ات الميث دير انبعاث رق تق ق ط ب تطبي رى، فيج صادر األخ ات الم ا يخص فئ فيم
ى نفس المستوى من التجزيء       ة وعل وافر بيا     .المتسلسالت الزمني ة عدم ت رة، فيجب إعوفي حال شطة لألعوام المبك ات أن ن

االنبعاثات لهذه األعوام وف
شأنها أن تؤثر على 
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 :وضمانًا للشفافية، يجب اإلبالغ عن المعلومات اإلضافية التالية، حال توافرها

 ممارسات اإلدارة المائية؛ •

ستخدمة      • العضوية الم ات  واع وآمي ار دمج قش األرز أو( .أن يجب اعتب سابق        المحسنات  ا المحصول ال ر األرز ( بقاي محسن  ) غي
ه الحال                      ذية بالتربة مثلما علي

•

ذه               وينبغي على ه   ة ه ل، ومقارن وفير معلومات حول أصل وأساس آل معام د ت يئات الحصر التي تستخدم معامالت انبعاث خاصة بالبل
  .المعامالت مع معامالت االنبعاث األخرى المنشورة، وشرح أية اختالفات مؤثرة، والعمل على وضع حدود ألوجه عدم التيقن

مراقبة جودة ال/ضمان

تقديرات االنبعاث 1 من المجلد قق الهادفة إلى مراقبة الجودة آما هي يعد تطبيق عمليات التح    ، إضافة 
حو المحدد في إجراء  من  6بالفصل  ب

رضمان نبعاث  .ت

ص القياسات الميدانية/معالجة مفصلة لعملية ضمان) 2002(ويقدم ساس  يز الضوء على بعض  .مراقبة الجودة  وفيما يل
 .ا

ية    ان القياس ات الميث د بواسطة             ُتحدد   : انبعاث ى حد بعي ول األرز إل ى مستوى حق ستخدمة عل ة جودة الحصر الم إجراءات مراقب
العالمي الشتق أن هناك بعض اإلجراءات المحددة على ال ياسيةير " الن

ية ويمكن الحصول على  .مشترآة بالنسبة لكافة برامج المراقبة امالت االنبعاث القياس مع التعليمات المتعلقة 
IGAC )1994.(           ضمان ى معامل االنبعاث القياسي ل الغ للحصول عل د إب ويفضل أن يسعى آل معمل في آل بل

 .البلدالبينية لمجموعات البيانات الممتدة المستخدمة لوضع معامالت انبعاث خاصة ب

ة               ات وإجراءات المعاين يم لجودة البيان  .الحصر بعمل تقي
 .جل الحصول على معلومات آافية للتحقق من االنبعاثات المبلغة

لى إعادة حساب العينات وتقييم موثوقية البيانات الزراعية وبيانات المناخ وتحديد التحيز المحتمل في المنهجية      

 

يعي، على الرغم من أنها قد تكون ممارسة إنتاج طبيعية وال تهدف إلى زيادة مستويات المواد المغطب
 ؛)مع إضافات السماد الطبيعي

 أنواع التربة المستخدمة في زراعة األرز؛ 

 عدد محاصيل األرز التي تزرع يدويا؛ •

 .أهم أصناف األرز المزروعة •

 حصر 

6محددة في الفصل   
ة الجودة على الن

إلى مراجعات 
ويمكن آذلك تطبيق عمليات تدقيق إضافية لمراق .على يد الخبراء 2ات المستوى    

ات من هذا المصدباألخص في حالة اس وآذلك إجراءات  الجودة، و1المجلد 

ي يتم ترآ

خدام طرق مستوى أعلى لتقدير اال

فيما يخ

 

القضايا الهامة وتلخيصه

قياسات
غ .الخبراء المحليين

تكون 
معامالت ا"اق 

تقاق  باش
مستوى  ي يجب أن   بعاث الق  والت

دى آل من         ل
IAEA) 1992 (و

المقارنة والمعايرة 

ة  :تجميع االنبعاثات الوطنية وم هيئ ات، يجب أن تق ات االنبعاث ول بيان ل قب قب
ويتطلب هذا النوع من المراجعة تعاون وثيق مع المعامل الوطنية من أ

ن يشتمل التقييم عويجب أ 
 .وتوصيات للتحسين

ة    ر القياسات الخارجي لتقديرات االنبعاث من فئة المصدر هذه عب ك، يجب أن     .وفي الوقت الحالي، ال يمكن عمل تدقيق مقارن ورغم ذل
 :تضمن الهيئة المعنية بالحصر خضوع تقديرات االنبعاثات لعملية مراقبة الجودة عن طريق

ة أو المصادر   • ة الوطني يم اإلجمالي ع الق ة م ق المقارن ة عن طري ساحة الحقلي الي والم اج المحصولي اإلجم دقيق إحصائيات اإلنت ت
 المساحة؛/األخرى لبيانات اإلنتاج المحصولي

 ت االنبعاث الوطنية من االنبعاثات اإلجمالية والبيانات األخرى؛ الحساب العكسي لمعامال •

 .مقارنة القيم اإلجمالية الوطنية مع القيم االفتراضية والبيانات الخاصة ببلدان أخرى •
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ضية النبعاثات 1-أ 5الملحق  عمليات /تقدي
ضي   إزالة الكربون في الترب

ة                ائج التجريبي نت ا حسابها باستخدام مجموعة بيان تراضية والتي
د            .األراضي د  يحدث بع استخدام األراضي الفق ل   20ويمث

د       .ة المستمرةالزراع ون بع ى مخزون الكرب عل ر في اإلدارة    فيما يمثل معامال الفالحة والمدخالت   .التغي
ى          د إل د تمت ق إدخالها في الغطاء الدائم لفت  20ل اإلراحة تأثير اإليقاف المؤقت لألراضي الزراعية عن ا

ة     البيا    ات التجريبي ة ال(ن شهادات موجودة في قائم وحساب آل من           ) االست أثيرات المخ اذج الت في نم
وع  .الثابتة والعشوائية ر اإلدارة ون ذ تغي ال    وقد شملت التأثيرات الثابتة العمق وعدد السنوات من بيل المث ى س عل

ادة      ون المقاسة لكل زي مخزونات الكرب
ات     )  سم 30—1 سم،  5.10 سم،  0.5ال   صلة في قاعدة البيان ال        .آنقطة منف تم إجم م ي ل، ل ى نحو مماث وعل

شوائية    .جراء القياسات على قطع األراضي نفسهابيانات المتسلسالت الزمنية، وذلك على الرغم من إ أثيرات الع وبالتالي، تم استخدام الت
ة من نفس الدراسة             اق مختلف ل أعم ي تمث ات الت اط البيان ين نق ة وب سالت الزمني ة    .لحساب حاالت االعتمادية في بيانات المتسل وفي حال

دير ال       1مستخدمي طريقة المستوى      سمة تق ة ق ى    تقريب التغير السنوي في مخزون الكربون عن طريق اً 20حصر عل تم  .  عام وي
لكل قيمة من قيم المعامل، ويمكن استخدامه مع طريقة توليد الخطأ البسيطة أو لبناء دوال توزيع االحتمالية باستخدام آثافة 

ر معامالت تغير المخزون االفترا
زراعيةال ة المعدنية لألرا

ة من ال على معامالت تغير المخزون االف5-5يشتمل الجدول    ت عالمي  تم 
ذيللفالحة والمدخالت واألراضي المراحة واستخدام  ون ال في الكرب معامل 

عاما من 
 عام

أثير  الت
إلنتاج و

ا من 20  عام
رة من الوقت  ويمثل

 .عامًا

وقد تم تحليل 
التأثيرات 

ة، مراجع          تلطة الخطي
ر اإلدارة      (تغي

وفيما يتعلق بالعمق، فلم يتم إجمال البيانات لكنها تضمنت  ).فالحةالفالحة المخفضة مقابل عدم ال
على سبيل المث(في العمق 

دير عد        د لتق د          األهمية، يتم استخدام تأثير عشوائي على مستوى البل ى بل المي عل ة االفتراضي الع ق قيم رن بتطبي يقن اإلضافي المقت م الت
يقن االفتراضية   (معين   ة افتراضات              ).مضمن في أوجه عدم الت ة عدم تلبي سجل الطبيعي في حال ل ال ات باستخدام تحوي د نقلت البيان وق

 عاما 20وتمثل المعامالت تأثير ممارسة اإلدارة في  ).تشتمل الجداول على القيم المحولة عكسيًا(النموذج بسبب تعادل وتجانس التفاوت 
ون في        30عبر  د الكرب ل متوسط فق ذي يمث د الزراعة     20 سم عليا من التربة، باستثناء معامل االستخدام، وال رة أطول بع ا أو فت  . عام

ويمكن ل
حساب التباين 

 .طبيعية
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