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 المروج الطبيعية 6

 ةمقدم 6-1
 وتضم مجموعة متنوعة من األنظمة المناخية بدءا من المناخ (Ojima et al., 1993)تغطي المروج الطبيعية حوالي ربع مساحة سطح األرض 

وتتنوع المروج الطبيعية على نحو آبير من حيث درجة وآثافة اإلدارة، بدءًا من المراعي الفسيحة المدارة على نحو انتشاري  .الجاف حتى الرطب
 إلى المراعي ومناطق زراعة العلف المستمرة - حيث تمثل معدالت رعي الحيوانات وأنظمة الحرائق متغيرات اإلدارة الرئيسية –ى السافانا إل

وتشتمل المراعي الطبيعية بصفة عامة على غطاء نباتي  ).على سبيل المثال، باستخدام المخصبات والري وتغيير األنواع(والمدارة على نحو مكثف 
  .تكون في الغالب من األعشاب الدائمة ويعتبر الرعي نوع االستخدام السائد فيهاي

بوصفها أنظمة حيوية ذات ظلة شجرية أقل من عتبة معينة، وتختلف قيمة هذه العتبة من " األحراج"ويتم تمييز المروج الطبيعية بصورة عامة عن 
 الطبيعية في الكتلة تحت األرض، ويترآز بصورة أساسية في الجذور والمادة ويوجد الكربون بصورة أساسية في المروج .منطقة إلى أخرى
ويمكن اعتبار الكثير من  .ويكون االنتقال المصاحب لألمطار أو تحدر التربة من مروج طبيعية إلى أحراج تدريجيا في الغالب .العضوية في التربة

ة الخشبية نوعا من المروج الطبيعية، وبإمكان البلدان اختيار حساب بعض أو آل أراضي الجنبات التي تحتوي على نسب عالية من الكتلة الحيوي
 .أراضي الجنبات هذه في فئة المروج الطبيعية

تالؤم مع الرعي واالضطرابات الشائعة المترتبة على الحرائق   وقد قامت العديد من أنواع نباتات المروج الطبيعية بتطوير بعض خصائص ال
 Milchunas) من الغطاء النباتي وآربون التربة يتسمان بمقاومة نسبية لالضطرابات المعتدلة الناتجة عن الرعي وأنظمة الحرائق وبالتالي فإن آًال

and Lauenroth, 1993). في مقاومة غزو األنواع الشجرية التي ًا أساسيوفي أنواع آثيرة من المروج الطبيعية، يمثل وجود الحرائق عامًال 
  .(Jackson et al., 2002)ثر بشكل آبير في مخزون الكربون باألنظمة الحيوية يمكنها أن تؤ

 االنبعاثات من حرق السافانا االستوائية وتغيرات الكتلة الحيوية المرتبطة بتحويل المروج الطبيعية إلى 1996الخطوط التوجيهية للهيئة لعام وتتناول 
: وعات من الحسابات إلنتاج تقديرات انبعاثات ثاني أآسيد الكربون نتيجة تحويل المروج الطبيعيةوُتستخدم ثالث مجم .أنواع االستخدام األخرى فقط

ثاني أآسيد الكربون المحرر عن طريق تحلل الكتلة الحيوية فوق ) 2(ثاني أآسيد الكربون المنبعث من حرق الكتلة الحيوية فوق األرض، و) 1(
ولم يتم تقديم أية مناقشات حول اإلبالغ عن التغيرات في مخزون الكربون بالمروج الطبيعية  . التربةثاني أآسيد الكربون المحرر من) 3(األرض، و

 .والتي تقترن بالتغيرات في غطاء الكتلة الحيوية الخشبية الدائمة أو بالتغيرات في إدارة هذه األنظمة

 وتسمح بتقدير انبعاثات وعمليات إزالة الكربون في المروج الطبيعية 1996الخطوط التوجيهية للهيئة لعام  تقوم بتحديث الخطوط التوجيهيةوهذه 
نتيجة التغيرات في مخزون الكتلة الحيوية فوق األرض وتحت األرض، وانبعاثات الغازات غير ثاني أآسيد الكربون نتيجة حرق الكتلة الحيوية، 

 وتضم هذه الخطوط التوجيهية عدة منهجيات .ت في مخزون آربون التربةوانبعاثات وعمليات إزالة الكربون في المروج الطبيعية نتيجة التغيرا
وتشتمل  ).IPCC, 2003 (إرشادات الممارسات السليمة المتصلة باستخدام األراضي وتغير استخدام األراضي والحراجةجديدة تم تطويرها في 

 :1996بالخطوط التوجيهية للهيئة لعام العناصر الجديدة مقارنة 

 الكتلة الحيوية وأنواع التربة؛ :اول التغير في مخزون الكربون في الحوضين األساسيين بالمروج الطبيعيةمنهجيات لتن •

 • التضمين الصريح لتأثيرات االضطرابات الطبيعية والحرائق على المروج الطبيعية المدارة؛

 ؛األراضي المحولة إلى مروج طبيعيةتقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة في  •

ق تقدير انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد الكربون نتيجة حرق الكتلة الحيوية من السافانا إلى آافة المروج توسيع طر •
 الطبيعية؛

 تقدير انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد الكربون نتيجة حرق الكتلة الحيوية أثناء التحويل إلى مروج طبيعية؛ و •

 .دة لمعدل تغير المخزون وقيم مرجعية جديدة لمخزون الكربون فيما يتعلق بالكربون العضوي في التربةمعامالت جدي •

 .يقدم هذا الفصل خطوط توجيهية للمقتربات االفتراضية والمتقدمة المعنية بتقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة من المروج الطبيعية واإلبالغ عنها
-6القسم  (األراضي المحولة إلى مروج طبيعيةو) 2-6القسم  (المروج الطبيعية التي تظل مروجًا طبيعيةلكل من فئة ويتم تقديم الطرق واإلرشادات 

، تعتمد انبعاثات وعمليات إزالة الكربون على تقدير تأثيرات التغيرات في ممارسات بالمروج الطبيعية التي تظل مروجًا طبيعيةوفيما يتعلق  ).3
، فتعتمد انبعاثات وعمليات إزالة الكربون على تقدير تأثيرات باألراضي المحولة إلى مروج طبيعيةأما فيما يتعلق  .كربوناإلدارة على مخزون ال

المروج وفي حالة عدم توافر البيانات الالزمة لفصل المروج الطبيعية في فئتي  .استبدال أحد أنواع الغطاء النباتي بالغطاء النباتي للمروج الطبيعية
، فإن المقترب االفتراضي يقوم بحساب آافة المروج الطبيعية تحت فئة األراضي المحولة إلى مروج طبيعية وية التي تظل مروجًا طبيعيةالطبيع

  .المروج الطبيعية التي تظل مروجًا طبيعية

وقد تحدث تغيرات آبيرة في  .للمروج الطبيعيةوتعتبر تغيرية المناخ بين السنوات معامًال هامًا ينبغي مراعاته عند القيام بحصر للكربون بالنسبة 
آما قد تؤثر تغيرية التهطال على قرارات اإلدارة  .الكتلة الحيوية الواقفة من عام آلخر حيث تكون مصاحبة لالختالفات في معدل التهطال السنوي

 .لتأثيرات في الحصر عند اللزومويحتاج القائم بالحصر إلى مراعاة هذا التأثير وتوضيح هذه ا .مثل الري وإضافة المخصبات
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 المروج الطبيعية التي تظل مروجًا طبيعية 6-2
 على المراعي المدارة التي تتميز بالغطاء النباتي للمروج الطبيعية، وباالستخدام الرعوي أو فئات المروج الطبيعية التي تظل مروجًا طبيعيةتشتمل 

للمروج الطبيعية التي ويتضمن حصر غاز االحتباس الحراري بالنسبة  . عامًا20يزيد على األراضي األخرى المحولة إلى مروج طبيعية منذ ما 
الكتلة الحيوية فوق األرض، والكتلة الحيوية تحت ( تقدير التغيرات في مخزون الكربون من أحواض الكربون الخمسة (GG)تظل مروجًا طبيعية 

 .وآذلك انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد الكربون) ة بالتربةاألرض، والخشب الميت، والفرش الحرجي، والمادة العضوي
ويتم  .وتقترن المصادر الرئيسية النبعاثات وعمليات إزالة غازات االحتباس الحراري في هذه الفئة بإدارة المروج الطبيعية والتغيرات في اإلدارة

وتقدم شجرة القرار بالشكل . 2 في الفصل 3-2 باستخدام المعادلة ة التي تظل مروجًا طبيعيةالمروج الطبيعيتقدير التغيرات في مخزون الكربون في 
 .لتطبيق إجراءات التقدير لهذه الفئة) مستوى التعقيد المنهجي(إرشادات فيما يخص اختيار المستوى المناسب ) 1الفصل  (1-2

 الكتلة الحيوية 6-2-1
حصاد الكتلة الخشبية، وتدهور المراعي  : الدائمة باألنشطة البشرية واالضطرابات الطبيعية، بما في ذلكيتأثر مخزون الكربون في المروج الطبيعية

وقد يكون اإلنتاج السنوي من الكتلة الحيوية في المروج الطبيعية . الفسيحة، والرعي، والحرائق، وتعمير المراعي، وإدارة المراعي ونحو ذلك
ع وعمليات الفقد عبر الرعي والحرائق وآذلك الهرم السنوي للغطاء النباتي العشبي، نادرا ما يتجاوز المخزون آبيرًا، ولكن نظرا للدوران السري

وقد تتراآم آميات أآبر في المكون الخشبي من الغطاء  .الواقف للكتلة الحيوية فوق األرض بالكثير من المروج الطبيعية بضعة أطنان للهكتار
ويتأثر مدى الزيادة أو النقص في مخزون الكربون بكل حوض من هذين الحوضين بممارسات  .يوية وفي أنواع التربةالنباتي، في جذور الكتلة الح

  .اإلدارة مثل تلك الموضحة أعاله

بما في ذلك ، للمروج الطبيعية التي تظل مروجًا طبيعيةويقدم هذا القسم إرشادات لتقدير التغيرات في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية بالنسبة 
وترتبط المفاهيم األساسية المتعلقة  . الخشبية، وتأثيرات إضافة المواد العضوية وتأثيرات اإلدارة واإلصالح بالكلساتالغطاء المتزايد من النبات

 2-2ة القرار في الشكل وتقدم شجر . بممارسات اإلدارةالمروج الطبيعية التي تظل مروجًا طبيعيةبالتغير في مخزون الكربون بالكتلة الحيوية في 
  .إرشادات حول اختيار المستويات المناسبة لإلبالغ عن التغيرات في مخزون الكربون بالكتلة الحيوية) 2الفصل (

ونظرا ألنه غالبا ما يكون هناك نقص في البيانات الخاصة بالكتلة الحيوية تحت األرض فيما يتعلق بأنظمة حيوية محددة، فقد تم استخدام مقترب 
وباستخدام هذا المقترب، يتم الربط الوثيق بين تقديرات الكتلة الحيوية تحت  .مبسط يقوم على نسب الكتلة الحيوية تحت األرض إلى فوق األرض

ر ومن هنا، وألغراض التبسيط، يتم الجمع بين الكتلة الحيوية فوق األرض وتحت األرض عند التقدي .األرض وتقديرات الكتلة الحيوية فوق األرض
  .واإلبالغ

ورغم أن الطرق المستخدمة لتقدير التغيرات في الكتلة الحيوية متماثلة من الناحية المفاهيمية بين المروج الطبيعية واألراضي الزراعية واألراضي 
رة التي تؤثر على وفرة تتعرض مساحات آبيرة من المروج الطبيعية للحرائق المتكر .الحرجية، إال أن المروج الطبيعية تعتبر فريدة من طرق عدة

ويمكن أن تؤثر تغيرية المناخ وأنشطة  . ومعدالت وفيات وتجدد نمو الغطاء الخشبي والعشبي وتقسيم الكربون فوق وتحت األرض،الغطاء الخشبي
 . الكتلة الحيويةاإلدارة األخرى، مثل إزالة األشجار واألجمة، وتحسين المراعي، وغرس األشجار، والرعي الجائر والتدهور على مخزونات

، فإن عالقات قياس النمو تختلف عن تلك العالقات المستخدمة في )المروج الطبيعية التي تشتمل على أشجار(وبالنسبة لألنواع الخشبية في السافانا 
 والنسبة العالية من ،، الجوفاء واألشجار، واألعداد الكبيرة من الجنبات، وذلك نظرا لألعداد الكبيرة من األشجار متعددة الساق،األراضي الحرجية

 . وارتفاع نسب المجموع الجذري إلى الخضري وتجدد نمو األخياس،األشجار الميتة الواقفة

 اختيار الطريقة 6-2-1-1
غيرات في ويتطلب تقدير الت . إرشادات للمساعدة في اختيار المستوى المناسب لتطبيق إجراءات التقدير1 بالفصل 2-1تقدم شجرة القرار في الشكل 

 .مخزون الكربون بالكتلة الحيوية تقدير التغيرات في مخزون الكتلة الحيوية فوق األرض والتغيرات في مخزون الكتلة الحيوية تحت األرض

 .دارةواستنادا إلى المستوى المستخدم وتوافر البيانات، يمكن تجزيء المروج الطبيعية حسب النوع، والمنطقة أو المنطقة المناخية، ونظام اإل
 من البلدان أن تبذل قصارى جهدها لتحسين مقتربات الحصر واإلبالغ عن طريق تطوير أعلى المستويات الممكنة في الممارسة السليمةوتستلزم 

المروج  إذا آانت انبعاثات وعمليات إزالة الكربون في 3 أو 2 أن يتم استخدام مقترب من المستوى الممارسة السليمةومن  .ضوء الظروف الوطنية
الطبيعية التي تظل مروجًا طبيعية فئة رئيسية وآذلك إذا آانت الفئة الفرعية من الكتلة الحيوية تعتبر ذات أهمية استنادا إلى المبادئ المحددة في 

 .1 من المجلد 4الفصل 

 1المستوى 
وفي المروج الطبيعية حيث ال يوجد  . مروجا طبيعيةالمروج الطبيعية التي تظل عدم حدوث تغير في الكتلة الحيوية في 1يفترض مقترب المستوى 

أي يتم موازنة تراآم الكربون عبر نمو النباتات على نحو تقريبي بعمليات (تغير في نوع أو آثافة اإلدارة، تكون الكتلة الحيوية في حالة ثابتة تقريبا 
على سبيل المثال، عن طريق إدخال (ات في اإلدارة بمرور الوقت وفي المروج الطبيعية التي تشهد تغير ).الفقد عبر الرعي والتحلل والحرائق

، قد تكون التغيرات في مخزون )األجمة إلدارة الرعي أو إدارة المراعي المحسنة أو الممارسات األخرى/أنظمة حرجية رعوية أو إزالة األشجار
 الذي 1سيا افتراضا معقوًال، يمكن للبلد تطبيق افتراض المستوى وإذا آان االفتراض بأن المروج الطبيعية ال تمثل مصدرا رئي .الكربون آبيرة

ورغم ذلك، فإذا آانت هناك معلومات متوافرة بما يسمح بوضع تقديرات موثوقة لمعدالت التغير في  .يقضي بعدم وجود تغير في الكتلة الحيوية
المروج الطبيعية التي تظل مروجا استخدام مستوى أعلى، وحتى إذا آانت ، فيمكن للبلد المروج الطبيعية التي تظل مروجا طبيعيةالكتلة الحيوية في 

 . ال تمثل فئة رئيسية، وباألخص في حالة احتمال حدوث تغيرات في اإلدارةطبيعية

 2المستوى 
 التغير في مخزون الكربون وهناك طريقتان يمكن استخدامها لتقدير . بتقدير التغيرات في الكتلة الحيوية نتيجة ممارسات اإلدارة2يسمح المستوى 
  .بالكتلة الحيوية

تتضمن هذه الطريقة تقدير مساحة المروج الطبيعية وفقا لفئات اإلدارة ومتوسط النمو  ):2 في الفصل 7-2راجع المعادلة (الفقد -طريقة االآتساب
 أو ، وفقا للمناطق المناخيةتي تظل مروجا طبيعيةالمروج الطبيعية الوهو ما يتطلب تقدير مساحة  .والفقد السنوي في مخزون الكتلة الحيوية
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 تتضمن طريقة الفرق في المخزون تقدير مساحة المروج الطبيعية وقيم مخزون ):2 في الفصل 8-2راجع المعادلة (طريقة الفرق في المخزون 
عن طريق ويتم الحصول على القيم المتوسطة السنوية للفرق في مخزون الكتلة الحيوية لعام الحصر . t2 وt1الكتلة الحيوية عند نقطتين زمنيتين هما 

وتعد هذه الطريقة مالئمة للبلدان التي تجرى بها عمليات  .الفاصلة بين عمليتي الحصر) باألعوام(قسمة الفرق في المخزون على الفترة الزمنية 
 بظروف مناخية وقد ال تكون مناسبة على نحو جيد للمناطق التي تتسم .3حصر دورية، وهي تالئم بشكل أآثر البلدان التي تتبنى طرقا من المستوى 

  .متغيرة للغاية، آما قد تؤدي إلى نتائج زائفة ما لم يمكن القيام بعمليات حصر سنوية

 3المستوى 
وقد تكون المنهجية المحددة للبلد قائمة على  . عندما يتوافر لدى البلدان معامالت انبعاث خاصة بالبلد وبيانات وطنية مؤثرة3تستخدم طرق المستوى 

 .أو النماذج/مفصلة لمجموعات األراضي الدائمة المستخدمة آعينة ألراضي المروج الطبيعية وعمليات الحصر ال

وهذه المنهجيات يمكن  .، يجب على البلدان وضع المنهجيات والبارامترات الخاصة بها لتقدير التغيرات في الكتلة الحيوية3وفيما يتعلق بالمستوى 
 .وينبغي توثيق الطريقة التي المستخدمة على نحو واضح .أو قد تكون قائمة على مقتربات أخرى أعاله، 8-2 أو 7-2اشتقاقها من المعادلة 

ويجب تحديد تقديرات مخزون الكربون في الكتلة الحيوية على المستوى الوطني آجزء من عملية حصر خاصة بالمروج الطبيعية، أو من النماذج 
ويمكن أن . 1از االحتباس الحراري، مع المعاينة الدورية وفقا للمبادئ المحددة في المجلد على المستوى أو الوطني أو من برنامج حصر معني بغ

  .تستخدم بيانات الحصر إلى جانب دراسات النماذج لتسجيل ديناميكيات آافة أحواض الكربون في المروج الطبيعية

وتجدر  .األدنى وتتضمن ارتباطًا أآبر بين أحواض الكربون الفردية تقديرات ذات مستوى أآبر من التيقن مقارنة بالمستويات 3توفر طرق المستوى 
 .اإلشارة إلى أن بعض البلدان وضعت مصفوفات اضطراب تقدم نمطا إلعادة توزيع الكربون بين األحواض المختلفة لكل نوع من االضطراب

 اإلزالة/اختيار معامالت االنبعاث 6-2-1-2
 وفقد الكتلة ،طلوبة لتقدير التغيرات في الكتلة الحيوية والتي تنتج من تغير اإلدارة على معدل نمو الكتلة الحيويةتشتمل معامالت االنبعاث واإلزالة الم

وتستخدم معامالت االنبعاث واإلزالة لتقدير النمو والفقد في الكتلة الحيوية نتيجة تعد الغطاء  . ومعامل التوسيع للكتلة الحيوية تحت األرض،الحيوية
 . والتدهور الناتج عن الرعي الجائر وتأثيرات اإلدارة األخرى،لخشبي الدائم على المروج الطبيعيةالنباتي ا

 1المستوى 
ويفترض المستوى  .المروج الطبيعية التي تظل مروًجا طبيعيةيجب اختيار المستوى عندما ال توجد انبعاثات أو عمليات إزالة ذات حجم ملموس في 

وينبغي للبلدان التي تشهد تغيرات مؤثرة في إدارة المروج الطبيعية أو  . ثابتةالمروج الطبيعية التي تظل مروجا طبيعيةفة  أن الكتلة الحيوية في آا1
  .3أو      2اضطرابات تطوير بيانات وطنية لتقدير هذا التأثير واإلبالغ عنه باستخدام منهجية المستوى 

 2المستوى 
البيانات الخاصة بالبلد فيما يتعلق بمخزون الكربون في الكتلة الحيوية لفئات المروج الطبيعية المختلفة إلى أن يتم استخدام الممارسة السليمة من 

ويمكن  .جانب القيم االفتراضية، وذلك إذا آانت البيانات الخاصة بالبلد المعني أو المناطق اإلقليمية غير متوافرة لبعض فئات المروج الطبيعية
 وآذلك عمليات الفقد من األشجار الحية واألعشاب المحصودة إلى بقايا الحصاد ،البلد للزيادة الصافية في الكتلة الحيويةاشتقاق القيم الخاصة ب

الفقد، أو التغير الصافي في مخزون الكتلة الحيوية، في حالة استخدام طريقة الفرق في -ومعدالت التحلل، في حالة استخدام طريقة االآتساب
قاقها من البيانات الخاصة بالبلد مع مراعاة نوع المرج الطبيعي ومعدل استغالل الكتلة الحيوية وممارسات الحصاد والكمية المخزون، يمكن اشت

  .وينبغي اشتقاق القيم الخاصة بالبلد ألنظمة االضطراب من الدراسات العلمية .الغطاء النباتي الذي يتعرض للتدمير أثناء عمليات الحصاد

كتلة الحيوية تحت األرض مكونًا هامًا من مسوح الكتلة الحيوية المعنية بالمروج الطبيعية غير أن القياسات الميدانية تعتبر مجهدة قد يمثل تقدير ال
وقد أدت عمليات . وبالتالي، يتم في الغالب استخدام معامالت توسيع لتقدير الكتلة الحيوية تحت األرض من الكتلة الحيوية فوق األرض .وصعبة
ؤم للحرائق والرعي إلى نسب أعلى للمجموع الجذري إلى الخضري مقارنة بالعديد من األنظمة الحيوية األخرى، وبالتالي ال يمكن تطبيق التال

وتتباين نسب المجموع الجذري إلى الخضري على نحو آبير على  .معامالت توسيع الكتلة الحيوية من األنظمة الحيوية غير الموزعة دون تعديل
 ;Jackson et al., 1996على سبيل المثال، (والمجتمعات النباتية ) Anderson et al., 1972على سبيل المثال، (نواع الفردية مستوى األ

Cairns et al., 1997.(  ومن هنا، يوصى أن ُتستخدم، إلى أبعد حد ممكن، نسب المجموع الجذري إلى الخضري المشتقة تجريبيا والخاصة
لألنظمة ) لكافة أنواع الغطاء النباتي( نسب المجموع الجذري إلى الخضري االفتراضية 1-6يقدم الجدول  .طاء نباتي معينبمنطقة محددة أو نوع غ

المناطق المناخية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مأخوذة من الملحق (الحيوي في المروج الطبيعية في المناطق المناخية الرئيسية للعالم 
 .ويمكن استخدام القيم الواردة في الجدول آقيم افتراضية عندما ال تتوافر لدى البلدان معلومات محددة بشكل أآبر لوضع نسب خاصة بالبلد ).5-أ3

ليات السافانا والجنبات لالستخدام من قبل البلدان التي تقوم بإدراج هذه األراضي ضمن قسم المروج الطبيعية في عم/آما تم تضمين نسب المشجرات
  .الحصر الخاصة بها

 
 1-6 الجدول

 بالعالم الطبيعية المروج في الكبرى الحيوية لألنظمة (R) األرض فوق إلى األرض تحت الحيوية الكتلة بنسبة الخاصة االفتراضية التوسيع معامالت

R 
المنطقة المناخية التقريبية وفقا لتصنيف  حيوية طن ما[

 1الهيئة
فئة استخدام 
 األراضي

دة جافة آتلة
طن مادة جافة (تحت األرض 

 )]آتلة حيوية فوق األرض

n 2الخطأ نوع النبات 
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 استعماالت األرض األخرىالزراعة والحراجة و: 4المجلد 
 

مروج طبيعية من   جافة ومطيرة–شمالية 
  مطيرة-معتدلة باردة  البراري/التندرا/السهوب

  مطيرة-معتدلة دافئة 
4.0 7 + 150% 

  جافة-معتدلة باردة  مروج طبيعية شبه جافة
المروج  %95 + 9 2.8  جافة- استوائية جافة – دافئة معتدلة 

 الطبيعية

شبه /مروج طبيعية استوائية
 %130 + 7 1.6  رطبة ومطيرة–استوائية  استوائية

 %80 + 19 0.5  السافانا/المشجرات

 أخرى

 %144 + 9 2.8  الجنبات

  .لتوافق مع المناطق المناخية للهيئة يعتبر على وجه التقريبتم تصنيف بيانات المصدر حسب أنواع المجال الحيوي للمروج الطبيعية وبالتالي فإن ا 1
  .تقديرات معطاة باعتبارها ضعف االنحراف المعياري، آنسبة مئوية من المتوسط 2

 

 3المستوى 
وهذا المقترب ال  . من استخدام مجموعة من النماذج الديناميكية وقياسات الحصر للتغيرات في مخزون الكتلة الحيوية3تتكون مقتربات المستوى 

اإلزالة باستخدام المقتربات القائمة على النموذج من /وتشتق تقديرات االنبعاثات .في حد ذاتهايستخدام معامالت تغير المخزون أو االنبعاث البسيطة 
ماذج، إلى جانب تقديرات المخزون ويمكن استخدام الن .تفاعل معادالت متعددة تقوم بتقدير التغير الصافي في مخزون الكتلة الحيوية داخل النماذج

القائمة على المعاينة الدورية والمماثلة لتلك التقديرات المستخدمة في عمليات الحصر المفصلة لألحراج، لتقدير تغيرات المخزون أو المدخالت 
سبيل المثال، يمكن استخدام نماذج النمو على  . من أجل القيام باستقراء مكاني لمساحات المروج الطبيعية2والمخرجات آما هو الحال في المستوى 

المحققة الخاصة باألنواع والتي تشتمل على تأثيرات اإلدارة مثل آثافة الرعي والحرائق والتخصيب، إلى جانب البيانات المناظرة حول أنشطة 
  .وقتاإلدارة، لتقدير التغيرات الصافية في مخزون آربون الكتلة الحيوية في المروج الطبيعية بمرور ال

 اختيار بيانات األنشطة 6-2-1-3
 ، والتي يتم تلخصيها حسب أنواع المروج الطبيعية الرئيسية،المروج الطبيعية التي تظل مروجًا طبيعيةتتألف بيانات األنشطة من مساحات 
 ويجب أن تتوافق 3محددة في الفصل ويجب تحديد مساحات المروج الطبيعية اإلجمالية وفقا للمقتربات ال .وممارسات اإلدارة وأنظمة االضطراب

المروج مع تلك المساحات المبلغ عنها في األقسام األخرى من هذا الفصل، وباألخص في أقسام آربون المادة العضوية الميتة وآربون التربة من 
انية استخدام هذه المعلومات إلى جانب ويسهل تقدير التغيرات في الكتلة الحيوية على نحو آبير في حالة إمك .الطبيعية التي تظل مروجا طبيعية

  .بيانات التربة والمناخ الوطنية، وعمليات حصر الغطاء النباتي والبيانات الفيزيائية الحيوية األخرى
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 2 و1خطوات الحساب في المستويين  6-2-1-4
فيما يلي ملخص بالخطوات الالزمة لتقدير التغير في مخزون الكربون 

 ( CB∆)في الكتلة الحيوية 

 1المستوى 
، ال تكون هناك حاجة إلى إجراءات إضافية، إذ يفترض أن النظام الحيوي في حالة ثابتة، 1في حالة اختيار البلدان الستخدام مقترب من المستوى 

 .وبالتالي، ال توجد ورقة عمل للكتلة الحيوية .وال يتوقع حدوث تغيرات في مخزون الكربون

 )2 في الفصل 7-2 المعادلة –قد الف-طريقة االآتساب (2المستوى 
على (وتتألف الفئات من تعريفات لنوع المرج الطبيعي  .تحدد فئات المروج الطبيعية التي سيتم استخدامها في التقدير والمساحات التمثيلية :1الخطوة 

" براري أعشاب طويلة متدهورة"يل المثال، على سب[وحالة أو إدارة هذا النوع ) سبيل المثال، مقسمًا حسب المنطقة المناخية وترآيب األنواع
وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب الحصول على بيانات المساحة باستخدام الطرق  )]البرازيل" (حقول رعي خالية"أو ) الواليات المتحدة، آندا(

 .3الموضحة في الفصل 

لكل طبقة واستخدام القيم الناتجة في ) 11-2 و9-2باستخدام المعادلتين (ة تحديد الزيادة في الكتلة الحيوية والفقد في الكتلة الحيوية الخشبي :2الخطوة 
وفي حالة توافر البيانات للكتلة الحيوية فوق األرض فقط، يمكن للبلدان استخدام  ).7-2باستخدام المعادلة (تقدير التغير الصافي الكتلة الحيوية 

يوية تحت األرض إلى فوق األرض بما يمكن من تقدير جزء الكتلة الحيوية تحت األرض معامالت توسيع الكتلة الحيوية الستخراج نسب الكتلة الح
وتستخدم قيمة افتراضية  .بعد ذلك، يتم ضرب التغير في الكتلة الحيوية في محتوى الكربون في الكتلة الحيوية الجافة .من الكتلة الحيوية اإلجمالية

 أن يستخدم معامالت التوسيع االفتراضية المقدمة في 2ويمكن لمقترب من المستوى  ).فوزن جا( طن آربون لكل طن آتلة حيوية 0.50تبلغ 
 . لتقدير الكتلة الحيوية تحت األرض عندما ال تكون المعامالت الخاصة بالبلد متاحة1-6الجدول 

القيم الناتجة في تقدير التغير الصافي الكتلة الحيوية تحديد متوسط الزيادة في الكتلة الحيوية والفقد في الكتلة الحيوية العشبية واستخدام  :3الخطوة 
وفي حالة توافر بيانات الكتلة  . فيما يخص الكتلة الحيوية العشبية11-2 و9-2ويمكن وضع مقترب قائم على المعادلتين  .7-2باستخدام المعادلة 

ة الستخراج نسب الكتلة الحيوية تحت األرض إلى فوق األرض بما الحيوية فوق األرض فقط، يمكن للبلدان استخدام معامالت التوسيع للكتلة الحيوي
بعد ذلك، يتم ضرب التغير في الكتلة الحيوية في محتوى الكربون في  .يمكن من تقدير جزء الكتلة الحيوية تحت األرض من الكتلة الحيوية اإلجمالية

وتختلف هذه القيمة االفتراضية عن تلك  ).وزن جاف( لكل طن آتلة حيوية  طن آربون0.47وُتستخدم قيمة افتراضية تبلغ  .الكتلة الحيوية الجافة
، غير أنها تعد (IPCC, 2003) إرشادات الممارسات السليمة المتصلة باستخدام األراضي وتغير استخدام األراضي والحراجةالقيمة الواردة في 

ويمكن لمقترب  . معامالت توسيع خاصة بالبلد أو النظام الحيوي3ب من المستوى ويتطلب استخدام مقتر. أآثر واقعية بالنسبة للكتلة الحيوية العشبية
 لتقدير الكتلة الحيوية تحت األرض في حالة عدم توافر المعامالت 1-6 أن يستخدم معامالت التوسيع االفتراضية المقدمة في الجدول 2من المستوى 
 .الخاصة بالبلد

على أساس آل مساحة، يجب تقدير التغير اإلجمالي في مخزون آربون الكتلة الحيوية لكل فئة عن طريق في حالة حساب الزيادة الفقد  :4الخطوة 
 .5الخطوة  وفي غير ذلك، يجب االستمرار إلى  .ضرب المساحة التمثيلية لكل فئة في التغير الصافي في الكتلة الحيوية لهذه الفئة

ن الكربون في الكتلة الحيوية عن طريق استخراج مجموع قيم التغير الصافي في الكتلة الحيوية تقدير التغير اإلجمالي الصافي في مخزو :5الخطوة 
 .العشبية والخشبية الدائمة

 

 2 في الفصل 8-2 المعادلة –طريقة الفرق في المخزون  (2المستوى 
  ).راجع أعاله(الفقد -تماثل ما هو متبع في طريقة االآتساب :1الخطوة 

 ومتوسط الكتلة الحيوية الخشبية في (t1)لفترة الزمنية الفاصلة للحصر، ومتوسط الكتلة الحيوية الخشبية في الحصر األولي تحديد ا :2الخطوة 
وفي حالة توافر البيانات للكتلة  ).8-2المعادلة (استخدام هذه القيم في تقدير التغير السنوي الصافي في الكتلة الحيوية الخشبية . (t2)الحصر النهائي 

 لتقدير (R)حيوية فوق األرض فقط، يمكن للبلدان استخدام معامالت التوسيع للكتلة الحيوية لنسب الكتلة الحيوية تحت األرض إلى فوق األرض ال
لحيوية بعد ذلك، يتم ضرب التغير في الكتلة الحيوية في محتوى الكربون في الكتلة ا. جزء الكتلة الحيوية تحت األرض من الكتلة الحيوية اإلجمالية

 معامالت توسيع 3ويتطلب استخدام مقترب من المستوى  ).وزن جاف( طن آربون لكل طن آتلة حيوية 0.50وُتستخدم قيمة افتراضية تبلغ  .الجافة
الكتلة  لتقدير 1-6 أن يستخدم معامالت التوسيع االفتراضية المقدمة في الجدول 2ويمكن لمقترب من المستوى  .خاصة بالبلد أو النظام الحيوي

 هي قيم 1-6 في الجدول R وينبغي مالحظة أن قيم .الحيوية تحت األرض أو معامالت توسيع خاصة بالبلد أو بالنظام الحيوي، إذا آان ذلك متاحًا
 Rضربها في قيمة وبالتالي، فإنه يجب الستخدام هذه القيم القيام أوال بجمع الكتلة الحيوية العشبية والخشبية فوق األرض ثم . للنظام الحيوي آكل

 .للحصول على قيمة الكتلة الحيوية تحت األرض

 ومتوسط الكتلة الحيوية العشبية في (Ct1)تحديد الفترة الزمنية الفاصلة للحصر، ومتوسط الكتلة الحيوية العشبية في الحصر األولي  :3الخطوة 
المعادلة (ة للحصر، لتقدير التغير الصافي السنوي في الكتلة الحيوية العشبية استخدام هذه القيم، وقيمة الفترة الزمنية الفاصل. (Ct2)الحصر النهائي 

وفي حالة توافر البيانات للكتلة الحيوية فوق األرض فقط، يمكن للبلدان استخدام معامالت توسيع الكتلة الحيوية الستخراج نسب الكتلة الحيوية  ).2.8
بعد ذلك، يتم ضرب التغير في الكتلة  . الكتلة تحت األرض من الكتلة الحيوية اإلجماليةتحت األرض إلى فوق األرض بما يمكن من تقدير جزء

وتختلف هذه القيم  ).وزن جاف( طن آربون لكل طن آتلة حيوية 0.47والقيم االفتراضية هي  .الحيوية في محتوى الكربون في الكتلة الحيوية الجافة
 ,IPCC)  الممارسات السليمة المتصلة باستخدام األراضي وتغير استخدام األراضي والحراجةإرشاداتاالفتراضية عن تلك القيمة الواردة في 

 إلى معامالت توسيع خاصة بالبلد أو 3ويتطلب استخدام مقترب من المستوى . ، غير أنها تعد أآثر واقعية بالنسبة للكتلة الحيوية العشبية(2003
 لتقدير الكتلة الحيوية تحت األرض 1-6 يستخدم معامالت التوسيع االفتراضية المقدمة في الجدول  أن2ويمكن لمقترب من المستوى  .النظام الحيوي

 .في حالة عدم توافر معامالت خاصة بالبلد

 .8-2تقدير التغير اإلجمالي في مخزون آربون الكتلة الحيوية لكل فئة باستخدام المعادلة  :4الخطوة 

افي في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية عن طريق جمع قيم التغير الصافي في الكتلة الحيوية العشبية تقدير التغير اإلجمالي الص :5الخطوة 
 .والخشبية الدائمة
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 استعماالت األرض األخرىالزراعة والحراجة و: 4المجلد 
 

 تقدير عدم التيقن 6-2-1-5
 الطبيعية التي تظل المروجيناقش هذه القسم أوجه عدم التيقن الخاصة بالمصدر فيما يتصل بالتقديرات التي تم القيام بها لكربون الكتلة الحيوية في 

أوجه عدم التيقن في بيانات استخدام وإدارة األراضي والبيانات ) 1( :وهناك مصدران لعدم التيقن في عمليات حصر الكربون .مروجا طبيعية
االنبعاث بالنسبة /خزونأوجه عدم التيقن في الزيادة والفقد في الكربون وقيم مخزون الكربون ومعامل التوسيع في معامالت تغير الم) 2(البيئية، و

 القائمة على النماذج، أو خطأ 3خطأ البارامترات بالنسبة لمقتربات المستوى /، وأوجه عدم التيقن في ترآيب النموذج2للمقتربات من المستوى 
حصر وتضيق نطاقات الثقة مع وبصفة عامة، تزداد دقة ال .3تغيرية المعاينة المقترنة بعمليات الحصر القائمة على القياسات في المستوى /القياس

من خالل تطوير حصر باستخدام مستوى أعلى يعمل ) أي تحسن الدقة(آثافة المعاينة األآبر لتقدير القيم لكل فئة، فيما يرجح أن يتم الحد من التحيز 
افات المعيارية أو الخطأ المعياري أو أي االنحر(يجب حساب تقديرات الخطأ  وتجدر اإلشارة إلى أنه .على دمج المعلومات الخاصة بالبلد المعني

  .لكل فترة من الفترات الخاصة بالبلد والمستخدمة في تقدير أساسي لعدم التيقن) نطاقات الخطأ

ة ويكون على القائم بعملية الحصر التعامل مع أوجه عدم التيقن في بيانات االستخدام واإلدارة ثم إضافتها بعد ذلك إلى أوجه عدم التيقن المقترن
، يتم 2وبالنسبة لطرق المستوى  .بالمعامالت االفتراضية والقيم المرجعية للمخزون باستخدام الطريقة المناسبة، مثل المعادالت البسيطة لتوليد الخطأ

بعية بين المعامالت  أن يتم تقييم حاالت التالممارسة السليمةومن  .االستعانة بالمعلومات الخاصة بالبلد في تحليل الحصر ألغراض الحد من التحيز
وباألخص، تكون حاالت التبعية القوية سمة عامة في بيانات أنشطة  .والقيم المرجعية لمخزون الكربون وبيانات أنشطة استخدام وإدارة األراضي

معامالت تغير ويمكن جمع أوجه عدم التيقن في  .استخدام وإدارة األراضي نظرا ألن ممارسات اإلدارة تميل للترابط في الزمن والمكان
 أو إجراءات مونت آارلو من ،االنبعاث والقيم المرجعية للمخزون وبيانات األنشطة باستخدام طرق مثل معادالت توليد الخطأ البسيطة/المخزون

 .(Ogle et al., 2003; Vanden Bygaart et al., 2004)أجل تقدير المتوسطات واالنحرافات المعيارية للتغير في مخزون آربون التربة 

 ويمكن . وقد ال تكون معادالت توليد الخطأ البسيطة فعالة في التحديد الكمي لعدم التيقن في التقديرات الناتجة أآثر تعقيدًا3وتعد نماذج المستوى 
نماذج قد بعض ال(، غير أنه قد يصعب تطبيقها إذا آان للنموذج معامالت آثيرة (Smith and Heath, 2001)استخدام تحليالت مونت آارلو 

نظرا ألن دوال توزيع االحتمالية المشترآة يجب بناؤها بما يعمل على التحديد الكمي للتباين وآذلك التباين  )يكون بها عدة مئات من البارامترات
ى القياسات من والتي تعتمد عل) Monte et al., 1996 ( وهناك طرق أخرى متاحة مثل المقتربات القائمة على التجريب.المشترك بين المعامالت

. (Falloon and Smith, 2003)شبكة رصد من أجل التقييم اإلحصائي للعالقة بين النتائج المحصلة من القياسات وتلك المحصلة من النماذج 
ين العينة وخطأ  مباشرة من تبا3وعلى النقيض من إعداد النماذج، يمكن تحديد أوجه عدم التيقن في عمليات الحصر القائمة على القياسات بالمستوى 

 .القياس المقدر ومصادر عدم التيقن األخرى ذات الصلة

 أوجه عدم التيقن المقترنة بمعامل التوسيع
 . فيما يخص عدم التيقن بالنسبة لمعامالت توسيع الكتلة الحيوية تحت األرض1-6يمكن استخدام تقديرات عدم التيقن االفتراضية المقدمة في الجدول 

 في 6 إلى 2لتيقن المقترنة بمعامالت التوسيع لمحتوى الكربون في الكتلة الحيوية الخشبية والعشبية صغيرة نسبيا، وتتراوح بين وتعتبر أوجه عدم ا
ن وقد تشتمل قيم مخزون الكربو .، يتم استخدام البيانات المشتقة على مستوى البلد أو المناطق اإلقليمية3 و2وفيما يتعلق بتقديرات المستويين  .المائة

وتمثل القيم  .المرجعية ومعامالت تغير المخزون هذه على أوجه عدم تيقن متأصلة عالية، وباألخص التحيز، عند تطبيقها على بلدان معينة
 أن الممارسة السليمةومن  .االفتراضية قيم متوسطة لتأثيرات استخدام األراضي واإلدارة أو قيم مخزون مرجعية قد تختلف عن القيم الخاصة بالموقع

  .تقوم البلدان بتحديد أوجه عدم التيقن للمعامالت االفتراضية التي تستخدمها فيما يتعلق بالكتلة الحيوية فوق األرض وتحت األرض

 أوجه عدم التيقن المقترنة ببيانات األنشطة
 2مكن أن تستخدم المقتربات من المستويين آما ي. 3يجب الحصول على بيانات المساحة وتقديرات عدم التيقن باستخدام الطرق الواردة في الفصل 

 . بيانات أنشطة ذات استبانة أعلى، مثل تقديرات المساحة للمناطق المناخية المختلفة أو ألنظمة إدارة المروج الطبيعية داخل الحدود الوطنية3و
الت تراآم الكربون المحددة لقواعد البيانات ذات النطاق وتؤدي البيانات ذات االستبانة األعلى إلى الحد من مستويات عدم التيقن عندما تقترن بمعام

، فقد يكون )بيانات الفاو، على سبيل المثال(وفي حالة استخدام اإلحصائيات اإلجمالية لمساحة استخدام األراضي بالنسبة لبيانات األنشطة  .األصغر
الممارسة ورغم ذلك، فإن %). 50 ±(خص تقديرات مساحة األراضي على الهيئة القائمة بالحصر استخدام مستوى افتراضي من عدم التيقن فيما ي

وبالنسبة  . تستلزم من القائم بالحصر اشتقاق أوجه عدم التيقن من بيانات األنشطة الخاصة بالبلد المعني بدال من استخدام مستوى افتراضيالسليمة
مثل تقديرات المساحة لألقاليم المناخية المختلفة أو ألنظمة إدارة المروج (، فإن استخدام بيانات األنشطة ذات االستبانة األعلى 3 و2للمستويين 

فقد الكربون /من شأنه أن يفضي إلى الحد من مستويات عدم التيقن عندما يتم تقسيم آافة البارامترات الالزمة لزيادة) الطبيعية داخل الحدود الوطنية
ائيات أنشطة استخدام األراضي من خالل نظام وطني أفضل، مثل وضع أو توسيع مسح ويمكن تحسين أوجه عدم التيقن في إحص .على نحو مالئم

ويعتبر تصميم نظام تصنيف يستوعب غالبية  .أو االستعانة بأنظمة االستشعار عن بعد لتوفير تغطية إضافية/أرضي يتضمن مواقع معاينة إضافية و
 .الممارسة السليمةدم التيقن على المستوى الوطني من  للحد من عفأنشطة استخدام وإدارة األراضي مع حجم عينة آا

 المادة العضوية الميتة 6-2-2
) 1( : لنوعين من أحواض المادة العضوية الميتة(DOM)تم تقديم طرق لتقدير تغيرات مخزون الكربون المقترنة بأحواض المادة العضوية الميتة 

   مفصلة لهذه األحواضتعريفاتا التقرير  من هذ1ويقدم الفصل  .الفرش الحرجي) 2(الخشب الميت و

يعد حوض الخشب الميت حوضًا متنوعًا يصعب قياسه في الميدان ويكون مقترنا بأوجه عدم تيقن فيما يخص معدالت التحويل إلى فرش حرجي أو 
في وقت ) الوفيات(لمدخالت وتعتمد آميات الخشب الميت على توقيت االضطراب األخير ومقدار ا .تربة أو انبعاثات إلى الغالف الجوي

 . ومعدالت التحلل واإلدارة، ومعدالت الوفيات الطبيعية،االضطراب

 ، والثمار، والفروع الصغيرة، واألغصان،ويمثل تراآم الفرش الحرجي دالة للمقدار السنوي من السقوط الحرجي، والذي يشمل آافة األوراق
وتتأثر آمية الفرش الحرجي آذلك بالوقت المنقضي منذ أخر اضطراب ونوع  .لل هذه المدخالتواألزهار واللحاء، مطروحا منه المعدل السنوي لتح

آما تؤدي ممارسات اإلدارة إلى تغيير خصائص الفرش الحرجي، غير أن هناك القليل من الدراسات التي توثق على نحو واضح  .هذا االضطراب
 .تأثيرات اإلدارة على آربون الفرش الحرجي
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 المروج الطبيعية: 6الفصل 

 يار الطريقةاخت 6-2-2-1
راجع (يتطلب تقدير التغيرات في مخزون الكربون بالمادة العضوية الميتة تقدير التغيرات في المخزون بحوضي الخشب الميت والفرش الحرجي 

اءات  إرشادات للمساعدة في اختيار المستوى المناسب لتطبيق إجر2 بالفصل 2-1تقدم شجرة القرار في الشكل  ).2 في الفصل 17-2المعادلة 
  .التقدير

 .ويعامل حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي آل على حدة، غير أنه يتم استخدام الطريقة نفسها لتقديرات التغيرات بكل منهما

 1المستوى 
  أن مخزون الكربون في أحواض الخشب الميت والفرش الحرجي في حالة توازن، ومن ثم فليست هناك حاجة لتقدير1تفترض طريقة المستوى 

المروج الطبيعية التي تظل مروجا ولذا، لم يتم تقديم أية أوراق عمل للمادة العضوية الميتة في  .التغيرات في مخزون الكربون لهذه األحواض
ن تضع ويجدر بالبلدان التي تشهد تغيرات آبيرة في أنواع المروج الطبيعية أو االضطرابات أو أنظمة اإلدارة في المروج الطبيعية بها أ .طبيعية

  .3 أو 2بيانات وطنية للتحديد الكمي لهذه التأثيرات واإلبالغ عنها باستخدام منهجيات المستوى 

 3 و2المستويان 
وهناك طريقتان يمكن  . بحساب التغيرات في آربون الخشب الميت والفرش الحرجي نتيجة ممارسات اإلدارة3 و2يسمح آل من المستويين 

  . مخزون الكربون بالمادة العضوية الميتةا لتقدير التغير فيماستخدامه

تتضمن هذه الطريقة تقدير مساحة فئات إدارة المروج الطبيعية والمتوسط السنوي للتحويل  ):2 في الفصل 18-2المعادلة (الفقد -طريقة االآتساب
 ، وفقا للمناطق المناخيةلتي تظل مروجا طبيعيةالمروج الطبيعية اتقدير مساحة ) 1( :ويتطلب هذا .إلى ومن مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي

 أو نظام اإلدارة أو المعامالت األخرى التي تؤثر بشكل ملموس على ، أو نظام االضطراب، أو أنواع المروج الطبيعية،أو اإليكولوجية المختلفة
آمية الكتلة ) 3(لخشب الميت والفرش الحرجي وآمية الكتلة الحيوية المحولة إلى حوضي ا) 2(أحواض آربون الخشب الميت والفرش الحرجي، و

 .الحيوية المحولة من آال الحوضين لكل هكتار وفقا ألنواع المروج الطبيعية المختلفة

 تتضمن هذه الطريقة تقدير مساحة المروج الطبيعية ومخزون حوضي الخشب الميت ):2 في الفصل 19-2المعادلة (طريقة الفرق في المخزون 
ويتم الحصول على التغير في مخزون آربون حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي لعام  .t2 وt1عند نقطتين زمنيتين هما والفرش الحرجي 

وتناسب طريقة الفرق في المخزون البلدان التي تقوم  .الفاصلة بين القياسين) بالسنوات(الحصر عن طريق قسمة التغير في المخزون على الفترة 
وقد ال تكون مناسبة على نحو جيد للمناطق التي تتسم بظروف مناخية متغيرة للغاية، آما قد تؤدي  .ة للمروج الطبيعيةبإجراء عمليات حصر دوري

 3وتستخدم طرق المستوى  .3وهي أآثر مالءمة للبلدان التي تتبنى طرق من المستوى  .إلى نتائج زائفة ما لم يمكن القيام بعمليات حصر سنوية
وقد تكون المنهجية الخاصة بالبلد قائمة على عمليات الحصر  .لدان معامالت انبعاث خاصة بالبلد وبيانات وطنية ملموسةعندما يتوافر لدى الب

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

 اإلزالة/اختيار معامالت االنبعاث 6-2-2-2
ويعد الخشب أقل تغيرا من الفرش  .ء الكربون من الخشب الميت والفرش الحرجي متغيرًا ويعتمد على مرحلة التحلليعتبر جز :جزء الكربون

وتتراوح قيم جزء الكربون للفرش الحرجي في  .لجزء الكربون) طن مادة جافة( طن آربون 0.50الحرجي إلى حد بعيد ويمكن استخدام قيمة 
وفي حالة عدم توافر البيانات الخاصة بالبلد أو  .(Naeth et al., 1991; Kauffman et al., 1997) 0.50 إلى 0.05المروج الطبيعية من 

 . لجزء الكربون0.40النظام الحيوي، فإن يقترح استخدام قيمة 

 1المستوى 
المروج دة العضوية الميتة في آافة  أن مخزون الكربون في الما1اإلزالة، إذ يفترض المستوى /ال تكون هناك حاجة إلى تقديرات معامالت االنبعاث

  . ثابتًاا طبيعيةالطبيعية التي تظل مروًج
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 استعماالت األرض األخرىالزراعة والحراجة و: 4المجلد 
 

 2المستوى 
أن يتم استخدام بيانات المادة العضوية الميتة الخاصة بالبلد لفئات المروج الطبيعية المختلفة إلى جانب القيم االفتراضية إذا الممارسة السليمة من 

ويمكن اشتقاق القيم الخاصة بالبلد المعني فيما  .ني أو المناطق اإلقليمية غير متوافرة لبعض فئات المروج الطبيعيةآانت البيانات الخاصة بالبلد المع
الفقد أو -يتعلق بتحويل الكربون من األشجار الحية واألعشاب التي يتم حصادها إلى بقايا حصاد ومعدالت تحلل، في حالة استخدام طريقة االآتساب

أحواض المادة العضوية الميتة، في حالة استخدام طريقة الفرق في المخزون، من معامالت التوسيع الوطنية مع مراعاة نوع إلى تغير صاف في 
وينبغي اشتقاق  .المرج الطبيعي ومعدل استغالل الكتلة الحيوية وممارسات الحصاد وآمية الغطاء النباتي الذي يتعرض للتدمير أثناء عمليات الحصاد

  . بالبلد ألنظمة االضطراب من الدراسات العلميةالقيم الخاصة

 3المستوى 
 .، يجب على البلدان وضع المنهجيات ومعامالت االنبعاثات الخاصة بها والالزمة لتقدير التغيرات في المادة العضوية الميتة3فيما يتعلق بالمستوى 

وينبغي توثيق الطريقة المستخدمة  . قد تكون قائمة على المقتربات األخرىوقد تكون هذه المنهجيات مشتقة من آلتا الطريقتين الموضحتين أعاله أو
 .على نحو واضح

 آجزء من الحصر الوطني للمروج الطبيعية أو النماذج المعدة ،ويجب تحديد التقديرات المجزأة لكربون المادة العضوية الميتة على المستوى الوطني
-أ3ر غازات االحتباس الحراري، مع عمليات معاينة دورية وفقا للمبادئ المحددة في الملحق  أو من برنامج مخصص لحص،على المستوى الوطني

  .ويمكن أن تقترن بيانات الحصر بدراسات النماذج من أجل تسجيل ديناميكيات آافة أحواض الكربون في المروج الطبيعية. 3 بالفصل 3

 .ما توفره المستويات األدنى وتتضمن روابط أآبر بين أحواض الكربون الفردية تقديرات ذات مستوى أآبر من التيقن م3توفر طرق المستوى 
تقدم نمطًا إلعادة توزيع الكربون بين األحواض ) 2 بالفصل 1-2راجع الجدول (وتجدر اإلشارة إلى أن بعض البلدان وضعت مصفوفات اضطراب 

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

  ).حرق الكومات 

 اختيار بيانات األنشطة 6-2-2-3
والتي يتم تلخصيها وفقًا ألنواع المروج الطبيعية الرئيسية وممارسات المروج الطبيعية التي تظل مروجًا طبيعية نشطة من مساحات تتألف بيانات األ

ويجب أن تكون المساحات اإلجمالية للمروج الطبيعية متسقة مع المساحات المبلغ عنها في األقسام األخرى بهذا  .اإلدارة وأنظمة االضطراب
ويكون من السهل تقدير التغيرات في الكتلة الحيوية على  .المروج الطبيعية التي تظل مروجًا طبيعيةخص في قسم الكتلة الحيوية من  وباأل،الفصل

ية نحو آبير في حالة إمكانية استخدام هذه المعلومات إلى جانب بيانات التربة والمناخ الوطنية، وعمليات حصر الغطاء النباتي والبيانات الجيوفيزيائ
 .3وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب الحصول على بيانات المساحة باستخدام الطرق الموضحة في الفصل  .األخرى

 2 و1خطوات الحساب في المستويين  6-2-2-4
فيما يلي ملخص للخطوات المتبعة لتقدير التغير في مخزون الكربون 

 :بأحواض المادة العضوية الميتة

 1المستوى 
، ال يكون هناك حاجة للقيام بأي عمل إضافي نظرا لالفتراض بأن النظام الحيوي 1 عن هذه الفئة باستخدام مقترب من المستوى بعد اختيار اإلبالغ
 . وال توجد أية تغيرات متوقعة في مخزونات آربون الخشب الميت والفرش الحرجي،يكون في حالة ثابتة

 2 الفصل  في18-2 المعادلة –) الفقد-طريقة االآتساب (2المستوى 
آل على حدة، غير أنه يتم استخدام الطريقة نفسها في تقدير التغيرات بكل ) الخشب الميت والفرش الحرجي(يتم تناول حوضي المادة العضوية الميتة 

 .منهما

 .تحديد فئات المروج الطبيعية التي سيتم استخدامها في التقدير والمساحات التمثيلية :1الخطوة 

تحديد قيم من عمليات الحصر أو  .دالت المدخالت والمخرجات للخشب الميت والفرش الحرجي بالنسبة لألحواض المعنيةتحديد مع :2الخطوة 
وال توجد معامالت افتراضية فيما  .الدراسات العملية فيما يخص متوسط مدخالت ومخرجات حوض الخشب الميت أو الفرش الحرجي لكل فئة

حساب التغير الصافي أحواض المادة  .بالتالي ينبغي على البلدان استخدام البيانات المتاحة محليًايخص مدخالت ومخرجات هذه األحواض، و
  .تشير القيم السالبة إلى انخفاض صاف في المخزون .العضوية الميتة عن طريق طرح قيمة المخرجات من قيمة المدخالت

تحويل التغير  .ة لكل فئة عن طريق طرح قيمة المخرجات من قيمة المدخالتتحديد التغير الصافي في مخزون المادة العضوية الميت :3الخطوة 
وُتستخدم قيمة افتراضية تبلغ  .الصافي في مخزون الكتلة الحيوية بالمادة العضوية الميتة إلى مخزون آربون لكل فئة بالضرب في جزء الكربون

 2ويتطلب استخدام مقترب من المستوى  .للفرش الحرجي) مادة جافةطن ( طن آربون 0.40للخشب الميت و) طن مادة جافة( طن آربون 0.50
  .معامالت لمعدل تغير المخزون خاصة بالبلد أو النظام الحيوي

تحديد التغير الكلي في أحواض آربون المادة العضوية الميتة لكل فئة عن طريق ضرب المساحة التمثيلية لكل فئة في التغير الصافي في  :4الخطوة 
  .لكربون بالمادة العضوية الميتة لهذه الفئةمخزون ا

تقدير التغير اإلجمالي في مخزون الكربون في المادة العضوية الميتة عن طريق استخراج مجموع التغيرات اإلجمالية في المادة  :5الخطوة 
 .العضوية الميتة عبر آافة الفئات

 2فصل  في ال19-2 المعادلة –) طريقة الفرق في المخزون (2المستوى 
 .يجب تناول آل حوض من حوضي المادة العضوية الميتة على نحو منفصل غير أن الطريقة المستخدمة مع آل منهما تعتبر واحدة

 .تحديد فئات المروج الطبيعية التي سيتم استخدامها في التقدير والمساحات التمثيلية :1الخطوة 
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 المروج الطبيعية: 6الفصل 

 من بيانات الحصر، حدد الفاصل الزمني للحصر، ومتوسط مخزون .وية الميتة لكل فئةتحديد التغير الصافي في مخزون المادة العض :2الخطوة 
استخدام هذه القيم في حساب . (t2) ومتوسط مخزون المادة العضوية الميتة عند الحصر النهائي (t1)المادة العضوية الميتة عند الحصر األولي 

 من قيمة مخزون المادة t1وذلك بطرح قيمة مخزون المادة العضوية الميتة عند النقطة التغير السنوي الصافي في مخزون المادة العضوية الميتة 
وتشير القيمة السالبة إلى انخفاض في ). 19-2المعادلة ( وقسمة الفرق على الفترة الزمنية الفاصلة بين القياسين t2العضوية الميتة عن النقطة 
  .مخزون المادة العضوية الميتة

التغير الصافي في مخزون آربون المادة العضوية الميتة لكل فئة، ثم تحديد التغير الصافي في مخزون الكربون في المادة تحديد  :3الخطوة 
ويتطلب استخدام  .العضوية الميتة عن طريق ضرب التغير الصافي مخزون المادة العضوية الميتة لكل فئة في جزء الكربون للمادة العضوية الميتة

  . معامالت توسيع خاصة بالبلد أو النظام الحيوي2 مقترب من المستوى

 .الفقد-على نحو مماثل لما هو متبع في طريقة االآتساب 5 و4الخطوتان 

 تقدير عدم التيقن 6-2-2-5
وج الطبيعية التي تظل المريناقش هذه القسم أوجه عدم التيقن المقترنة بالمصدر فيما يتصل بالتقديرات التي تم القيام بها للمادة العضوية الميتة في 

أوجه عدم التيقن في بيانات استخدام وإدارة األراضي والبيانات البيئية، ) 1( :هناك مصدران لعدم التيقن في عمليات حصر الكربون .مروجًا طبيعية
االنبعاث بالنسبة للمقتربات /لمخزونأوجه عدم التيقن في الزيادة والفقد في الكربون وقيم مخزون الكربون ومعامل التوسيع في معامالت تغير ا) 2(و

تغيرية / القائمة على النماذج، أو خطأ القياس3خطأ البارامترات بالنسبة لمقتربات المستوى /، وأوجه عدم التيقن في ترآيب النموذج2من المستوى 
الحصر وتضيق نطاقات الثقة مع آثافة المعاينة وبصفة عامة، تزداد دقة  .3المعاينة المقترنة بعمليات الحصر القائمة على القياسات في المستوى 

من خالل تطوير حصر باستخدام مستوى أعلى يعمل على دمج ) أي تحسن الدقة(األآبر لتقدير القيم لكل فئة، فيما يرجح أن يتم الحد من التحيز 
حرافات المعيارية أو الخطأ المعياري أو نطاقات أي االن(يجب حساب تقديرات الخطأ  وتجدر اإلشارة إلى أنه .المعلومات الخاصة بالبلد المعني

  .لكل فترة من الفترات الخاصة بالبلد والمستخدمة في تقدير أساسي لعدم التيقن) الخطأ

رنة ويكون على القائم بعملية الحصر التعامل مع أوجه عدم التيقن في بيانات االستخدام واإلدارة ثم إضافتها بعد ذلك إلى أوجه عدم التيقن المقت
، يتم 2وبالنسبة لطرق المستوى  .بالمعامالت االفتراضية والقيم المرجعية للمخزون باستخدام الطريقة المناسبة، مثل المعادالت البسيطة لتوليد الخطأ

لتبعية بين المعامالت  أن يتم تقييم حاالت االممارسة السليمةومن  .االستعانة بالمعلومات الخاصة بالبلد في تحليل الحصر ألغراض الحد من التحيز
وباألخص، تكون حاالت التبعية القوية سمة عامة في بيانات أنشطة  .والقيم المرجعية لمخزون الكربون وبيانات أنشطة استخدام وإدارة األراضي

امالت تغير ويمكن جمع أوجه عدم التيقن في مع .استخدام وإدارة األراضي حيث تميل ممارسات اإلدارة للترابط في الزمان والمكان
االنبعاث والقيم المرجعية للمخزون وبيانات األنشطة باستخدام طرق مثل معادالت توليد الخطأ البسيطة أو إجراءات مونت آارلو من أجل /المخزون

 Ogle et al., 2003; Vanden Bygaart et)تقدير المتوسطات واالنحرافات المعيارية للتغير في مخزون الكربون في المادة العضوية الميتة 
al., 2004). 

 ويمكن . أآثر تعقيدا وقد ال تكون معادالت توليد الخطأ البسيطة فعالة في التحديد الكمي لعدم التيقن في التقديرات الناتجة3وتعد نماذج المستوى 
بعض النماذج قد (ت آثيرة  غير أنه قد يصعب تطبيقها إذا آان للنموذج معامال،(Smith and Heath, 2001)استخدام تحليالت مونت آارلو 

 نظرا ألن دوال توزيع االحتمالية المشترآة يجب بناؤها بما يعمل على التحديد الكمي للتباين وآذلك التباين )يكون بها عدة مئات من البارامترات
والتي تعتمد على القياسات من ) Monte et al., 1996( وهناك طرق أخرى متاحة مثل المقتربات القائمة على التجريب .المشترك بين المعامالت

. (Falloon and Smith, 2003)شبكة رصد من أجل التقييم اإلحصائي للعالقة بين النتائج المحصلة من القياسات وتلك المحصلة من النماذج 
 مباشرة من تباين العينة وخطأ 3 وعلى النقيض من إعداد النماذج، يمكن تحديد أوجه عدم التيقن في عمليات الحصر القائمة على القياسات بالمستوى

 .القياس المقدر ومصادر عدم التيقن األخرى ذات الصلة

 اإلزالة/أوجه عدم التيقن المقترنة بمعامالت االنبعاث
 .لميتة حيث يفترض هذا المستوى عدم تغير مخزون الكربون في المادة العضوية ا1ليس ثمة حاجة إلى أي تحليل لعدم التيقن عند استخدام المستوى 

وقد تشتمل قيم مخزون الكربون  .، يتم استخدام البيانات المشتقة على مستوى البلد أو المناطق اإلقليمية3 و2وفيما يتعلق بتقديرات المستويين 
 القيم وتمثل .المرجعية ومعامالت تغير المخزون هذه على أوجه عدم تيقن متأصلة عالية، وباألخص التحيز، عند تطبيقها على بلدان معينة

 الممارسة السليمةومن  .االفتراضية قيم متوسطة لتأثيرات استخدام األراضي واإلدارة أو قيم مخزون مرجعية قد تختلف عن القيم الخاصة بالموقع
يت والفرش بالنسبة للبلدان أن تعمل على تحديد أوجه عدم التيقن المقترنة بالمعامالت االفتراضية الخاصة بها فيما يتعلق بحوضي الخشب الم

  .الحرجي

 أوجه عدم التيقن في بيانات األنشطة
وفي حالة استخدام إحصائيات إجمالية لمساحة . 3يجب الحصول على بيانات المساحة وتقديرات عدم التيقن باستخدام الطرق الواردة في الفصل 

يكون على الهيئة المعنية بالحصر استخدام مستوى افتراضي ، فقد )بيانات الفاو، على سبيل المثال(استخدام األراضي فيما يخص بيانات األنشطة 
 تستلزم من القائم بالحصر اشتقاق أوجه عدم التيقن من بيانات الممارسة السليمةورغم ذلك، فإن . %)50+(لعدم التيقن لتقديرات مساحة األراضي 

، فإن استخدام بيانات األنشطة ذات االستبانة األعلى 3 و2مستويين وبالنسبة لل .األنشطة الخاصة بالبلد المعني بدًال من استخدام مستوى افتراضي
سيؤدي إلى الحد من مستويات عدم التيقن ) مثل تقديرات المساحة لألقاليم المناخية المختلفة أو ألنظمة إدارة المروج الطبيعية داخل الحدود الوطنية(

ويمكن تحسين أوجه عدم التيقن في إحصائيات أنشطة استخدام  .بون على نحو مالئمفقد الكر/عندما يتم تقسيم آافة البارامترات الالزمة لزيادة
أو االستعانة بأنظمة االستشعار عن بعد /األراضي من خالل نظام وطني أفضل، مثل وضع أو توسيع مسح أرضي يتضمن مواقع معاينة إضافية و

للحد من عدم التيقن على  نشطة استخدام وإدارة األراضي مع حجم عينة آافويعتبر تصميم نظام تصنيف يستوعب غالبية أ .لتوفير تغطية إضافية
 .الممارسة السليمةالمستوى الوطني من 

 آربون التربة 6-2-3
ة           ون العضوي بالترب ى مخزون الكرب ة عل أثيرات إدارة المروج الطبيعي سم ت ذا الق اول ه دخالت       , يتن ى م أثير عل سي من خالل الت شكل رئي ك ب وذل

ين الجذور         , ومن ثّم على مخزون آربون التربة     , ى التربة الكربون إل  من خالل التأثير على صافي اإلنتاج األولّى ودوران الجذور وتوزيع الكربون ب
الحرائق    .والفروع ة ب ة الرعي   ، وتتأثر مخزونات الكربون بالتربة داخل المروج الطبيعي ة عملي ر  ، وإدارة المخصبات ، وآثاف ري ، وإضافة الجي  ، وال

 ,.Conant et al., 2001; Follett et al(دة البذار بأنواع العشب المنتجة بدرجات غير محددة والمروج المختلطة بالبقول المثبتة للنيتروجين وإعا

 13-6                                          غازات االحتباس الحراري بشأن القوائم الوطنية لحصر2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 



 استعماالت األرض األخرىالزراعة والحراجة و: 4المجلد 
 

سم                        ة بالق ون الترب رات في مخزون آرب دير التغي ا يخص تق ة فيم  من  3-3-2وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن الحصول على معلومات وإرشادات عام
ة ب                       )بما في ذلك المعادالت    (2الفصل   ة المحددة المعني اول الخطوط التوجيهي دء في تن ل الب سم قب ذا الق راءة ه ة في     ، وينبغي ق ون الترب مخزون آرب

ر    ) 2الفصل  (24-2يقدر التغير اإلجمالي في مخزون آربون التربة بالنسبة للمروج الطبيعية باستخدام المعادلة  .المروج الطبيعية ي تجمع التغي والت
ر في المخزون                      ذلك التغي ة العضوية وآ ة والترب ر     في مخزون آربون التربة العضوي بالنسبة ألنواع التربة المعدني ون غي أحواض الكرب رن ب  المقت

ة         .)3حال تقديرها في المستوى (العضوي في التربة  ون العضوي بالترب رات في مخزون الكرب دير التغي ا   . ويقدم هذا القسم إرشادات محددة لتق آم
ذا     على مناقشة عامة حول الكربون غير العضوي بالتربة مع العلم بأن هذا السياق ال يشتمل          1-3-3-2يشتمل القسم    على أية معلومات إضافية في ه

 .الصدد

ديرات     , لحساب التغيرات في مخزون آربون التربة المقترنة بالمروج الطبيعية التي تظل مروجًا طبيعية       ل، تق ى األق وفر، عل ينبغي على البلدان أن ت
ضي واإلدارة محدودة، يمكن استخدام البيانات اإلجمالية وإذا آانت بيانات استخدام األرا .لمساحة المروج الطبيعية في بداية فترة الحصر وفي نهايتها

ة إدارة األراضي                ي ألنظم التوزيع التقريب د ب ى  (مثل إحصائيات الفاو المعنية بالمروج الطبيعية آنقطة انطالق، إلى جانب معرفة الخبراء في البل عل
اطق         ).المراعي المتدهورة واإلسمية والمحسنة/سبيل المثال، أنظمة المروج الطبيعية ا للمن ة وفق ات إدارة المروج الطبيعي سيم الفرعي لفئ ويجب التق

ي                        د المعن صنيفات االفتراضية أو الخاصة بالبل ى الت د عل د يعتم ا ق ات          .المناخية وأنواع التربة الرئيسية وهو م ق تراآب ك عن طري ويمكن تحقيق ذل
  .استخدام األراضي على خرائط المناخ والتربة المناسبة

 تيار الطريقةاخ 6-2-3-1
إن    .، حيث يتطلب آل مستوى تاٍل تفاصيل وموارد أآثر من السابق3 أو 2 أو 1يمكن تطوير عمليات الحصر باستخدام مقترب من المستوى       ذلك ف آ

ر    (بإمكان البلدان أن تستخدم مستويات مختلفة إلعداد تقديرات للفئات الفرعية المنفصلة من آربون التربة                ون     على سبيل المثال، تغي ات مخزون آرب
وقد تم تقديم شجرات قرار  ).التربة العضوي بأنواع التربة المعدنية والعضوية، وتغيرات المخزون المقترنة بأحواض الكربون غير العضوي بالتربة

ة العضوية       ) 4-2الشكل  (ألنواع التربة المعدنية     واع الترب شكل   (وأن سم     ) 5-2ال ساعدة ا    ) 2الفصل    (1-3-3-2في الق ائمين بالحصر في    بهدف م لق
 .اختيار المستوى المناسب لعملية حصر آربون التربة التي يقومون بها

 أنواع التربة المعدنية

 1المستوى 
رات            اب التغي بالنسبة ألنواع التربة المعدنية، فإن طريقة التقدير تقوم على التغيرات في مخزون الكربون العضوي بالتربة خالل فترة محددة في أعق

ي تحد   ة العضوي     الت ون الترب ى آرب ؤثر عل أنها أن ت ي من ش ي اإلدارة والت ة    .ث ف ة معين رة انتقالي اء فت د انته ذا   , وبع ة له ة ثابت راض حال ا افت يمكنن
لتقدير التغير في مخزون آربون التربة العضوي في أنواع التربة المعدنية عن طريق طرح مخزون ) 2الفصل  (25-2وتستخدم المعادلة  .المخزون

ة      (SOC(0 –T)) من مخزون الكربون في بداية فترة الحصر (SOC0)ون في العام األخير من فترة الحصر الكرب ة الزمني ى التبعي اتج عل سمة الن  ثم ق
وينبغي مالحظة أن مناطق السرير الصخري المكشوفة بالمروج الطبيعية ال يتم تضمينها في حساب مخزون آربون . .(D)لمعامالت تغير المخزون 

وفيما يتعلق بالممارسة العملية، يجب الحصول على بيانات البلد المعنية المتعلقة بأنشطة إدارة المروج  ).بافتراض أن المخزون يساوي صفرًا (التربة
ة  وذلك قبل تقسيمها حسب المناطق المناخية وأنواع التربة الخاصة بالهيئة الحكومية ال         , الطبيعية وتصنيفها فرعيا في أنظمة إدارة مالئمة       دولية المعني

اخ     ة العضوي           ). 3راجع الفصل     (بتغير المن ون الترب در مخزون آرب ة االفتراضية                 (SOC)ويق يم المرجعي ة للحصر باستخدام الق رة زمني  لكل فت
 .)FIو FMGو FLU( ومعامالت تغير المخزون االفتراضية (SOCref)لمخزون الكربون 

 2المستوى 
غير أن المقترب المستخدم في الحصر يتم تطويره بشكل , )2الفصل  (2.25 التربة المعدنية على المعادلة  فيما يخص أنواع2تعتمد طريقة المستوى 

 وأنواع ، والمناطق المناخية،أآبر مع المعلومات الخاصة بالبلد من أجل التحديد األفضل لمعامالت تغير المخزون والقيم المرجعية لمخزون الكربون             
  .ة األراضيأو نظام تصنيف إدار/التربة و

 3المستوى 
شكل جوهري            3ال تستخدم مقتربات المستوى      سيط ب ر المخزون الب ة و      ,  معامل تغي اذج الديناميكي ستخدم النم صيلية لحصر    /حيث ُت أو القياسات التف

  .آربون التربة آأساس لتقدير التغيرات السنوية في المخزون

صافي لمخزون            وتحسب تقديرات التغير في المخزون عند استخدام مقتربات        ر ال در التغي ي تق  قائمة على النماذج عن طريق المعادالت المزدوجة الت
 McGill etعلى سبيل المثال، راجع مراجعات آل من     ( وهناك العديد من النماذج التي ُوضعت من أجل محاآاة ديناميكيات آربون التربة .التربة

al., 1996; Smith et al., 1997 .(ة ممارسات        وتشمل المعايير الرئ ل آاف ى تمثي وذج عل درة النم ة  /يسية في اختيار النموذج المناسب في ق أنظم
مع توافر بيانات المدخالت للبلد آكل، ) على سبيل المثال، متغيرات التحفيز(اإلدارة ذات األهمية بالنسبة للمروج الطبيعية، وتوافق مدخالت النموذج 

  . المخزون بناًء على المقارنات بالبيانات التجريبيةوآذلك في تمثيل النموذج على نحو آاف لتغيرات

دير                 3ويمكن آذلك وضع مقترب من المستوى      ة لتق صفة دروي ا ب ات منه تم أخذ العين بكة رصد ي ى ش د عل اس يعتم ى القي ائم عل رب ق  باستخدام مقت
ع   ,  النموذج وعلى العكس من الشبكة المقترنة بالتحقق من   .التغيرات في مخزون الكربون العضوي بالتربة      ستكون هناك حاجة لكثافة أآبر من المواق

ى إرشادات    .  والمناخ وأنواع التربة   ، واإلدارة ،المعيارية من أجل التمثيل الكافي للمجموعة المؤلفة من أنظمة استخدام األراضي           ويمكن الحصول عل
 ).2الفصل  (1-3-3-2إضافية من القسم 

)i( أنواع التربة العضوية 

 1المستوى 
على سبيل المثال المشتقة (لتقدير التغير في مخزون الكربون في المروج الطبيعية المدارة بأنواع التربة العضوية ) 2الفصل  (26-2المعادلة ُتستخدم 

د سنوي              ). من الخث، هيستوسولز   دل فق ين مع ة وتعي ة المناخي دارة حسب المنطق ة العضوية الُم واع الترب  وتتمثل المنهجية في التصنيف الفرعي ألن
وال ينبغي  .ويتم مضاعفة مساحات األراضي عن معامل االنبعاث ثم إجمال الناتج لتقدير االنبعاثات السنوية للكربون .للكربون قائم على أساس المناخ

 .ةضمن المروج الطبيعية التي يمكن استخدامها في عملية الرعي الموسمية لكنها لم يتم تصريفها على نحو غير طبيعي في هذه الفئتأن ت
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 المروج الطبيعية: 6الفصل 

 2المستوى 
د              , )2الفصل   (26-2 أيضًا على المعادلة     2يعتمد مقترب المستوى     د من أجل التحدي ى دمج المعلومات الخاصة بالبل غير أن هذا المستوى يعمل عل

  .أو نظام تصنيف إدارة األراضي/األفضل لمعامالت االنبعاث والمناطق المناخية و

 3المستوى 
ة و         3تستخدم المقتربات من المستوى      اذج ديناميكي اس،      /ألنواع التربة العضوية نم واع          3راجع الفصل     (أو شبكات قي د من التفاصيل حول أن  لمزي

 ).التربة المعدنية

 اختيار معامل تغير المخزون واالنبعاث 6-2-3-2
 أنواع التربة المعدنية

 1المستوى 
ر المخزون االفتراضي          , 1بالنسبة لمقترب المستوى     امالت تغي ديم مع ى معامل استخدام األراضي         , 2-6ة في الجدول      تم تق شتمل عل ذي ي ) FLU(ال

 وآذلك المراجع على الطريقة والدراسات المستخدمة الشتقاق معامالت تغير 1-أ6ويشتمل الملحق  ).FMG(ومعامل اإلدارة ) FI(ومعامل المدخالت 
ة        عامًا لمعام  20بحوالي  ) D(وتقدر التبعية الزمنية    . المخزون االفتراضية  أثير        , الت تغير المخزون االفتراضية في المروج الطبيعي ل ت ا تمث ا أنه آم

ديرات   ). 2الفصل   (3-2ويمكن الحصول على مخزونات الكربون المرجعية االفتراضية من الجدول   . سم30اإلدارة على عمق يصل إلى  وتأخذ تق
ر المخزون    ,  التربة سم من تشكيل30الكربون المرجعي في االعتبار الكربون العضوي في أعلى   امالت تغي بما يضمن االتساق مع زيادة العمق لمع

 .االفتراضية

 2المستوى 
رب المستوى               ذي يمكن تطويره في مقت تم  .2يعد تقدير معامالت تغير المخزون الخاصة بالبلد المعني بمثابة تقدم هام بالنسبة لتحسين الحصر ال  وي

ميًا مع المدخالت المتوسطة         (FMG) واإلدارة (FI)اشتقاق معامالت المدخالت   دارة اس ة الم ة للمروج الطبيعي ات التجريبي ى  ,  استنادًا إلى المقارن عل
راجع (نظرا ألنها تعتبر الممارسات االسمية في مخطط تصنيف اإلدارة االفتراضي الخاص بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بأنظمة اإلدارة            , التوالي

ة                   الممارسة السليمة   ن  وم ).اختيار بيانات األنشطة   واع الترب اخ وأن إلدارة والمن صيًال ل ر تف ين من      ،أن يتم اشتقاق القيم لمخططات تصنيف أآث  إذا تب
ة        .خالل التحليل التجريبي وجود اختالفات مؤثرة في معامالت تغير المخزون بين الفئات األصغر             ون المرجعي ات الكرب ويمكن آذلك اشتقاق مخزون

سم           .3بالبلد المعني في مقترب من المستوى        من البيانات الخاصة     ى أن الق ارة إل ذا          ) 2الفصل    (1-3-3-2وتجدر اإلش دم إرشادات إضافية في ه يق
 . الخصوص

 3المستوى 
ا  يعد احتمال تقدير معامالت ثابتة لمعدل تغير المخزون في        االً حد ذاته ة           احتم ر دق سجيًال أآث وفر ت ي ت رة الت ة بالمعدالت المتغي ل مقارن أثيرات   أق لت

 .لمزيد من المناقشة) 2الفصل  (1-3-3-2راجع القسم  .استخدام األرضي وإدارتها
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 2-6 الجدول
 الطبيعية المروج إلدارة الصلة ذات المخزون تغير معامالت

القيمة 
االفتراضية 
للهيئة

النظام 
 التعريف 1.2الخطأ  المستوي المعامل المناخي

 .1المرج الطبيعي الدائم الذي ُيخصص له معامل استخدام األراضي )FLU( 1.0 غير متاح  الكل الكل استخدام األراضي

            اإلدارة
)FMG( 

ميًا     ر  (ُمدارة اس غي
ستدام الكل 1.0 غير متاح )متدهورة ى نحو م دارة عل ة   , المروج غير المتدهورة والمروج الُم دون أي

 .تحسينات إدارة هامة

 + 13% 0.95شمالية/معتدلة

 + 11% 0.97 استوائية

0.96 %40 + 

 اإلدارة بنسبة خفيفة  
)FMG( 

ة   روج الطبيعي الم
 متدهورةخفيفة ال

جبل/استوائية
 3ية

بمعدالت إنتاجية منخفضة , المروج الطبيعية أو المتدهورة
درة اسمياً        (بعض الشيء    ع  ) بالنسبة المروج الطبيعية األصلية أو الم م

 .عدم استقبال مدخالت إدارة

اتي + 40% 0.7 اإلدارة  )FMG( شديدة التدهور الكل
بسبب األضرار , الفقد الكبير وبعيد المدى في اإلنتاجية والغطاء النب

 .أو التعرية الشديدة للتربة/الميكانيكية التي تصيب النباتات و

 + 11% 1.14شمالية/معتدلة

 + 9% 1.17 استوائية

1.16 %40 + 

ا  ته  اإلدارة
)FMG( 

ة   روج الطبيعي الم
 المحسنة

جبل/استوائية
 3ية

تم إدار ي ي ة الت دالت رعي المروج الطبيعي ستدام بمع ى نحو م عل
ل   ى األق د عل سين واح ضع لتح ي تخ ة والت صيب (معتدل ل التخ مث

 ).وتحسين األنواع والري

دخالت  ة (الم المنطبق
ة   روج الطبيعي ى الم عل

 ) FI) (المحسنة فقط
 .والتي لم يتم استخدام مدخالت إدارة إضافية بهاالمروج المحسنة 1.0 غير متاح  متوسطة الكل

دخالت  ة (الم المنطبق
ة   روج الطبيعي ى الم عل

 ) FI) (المحسنة فقط
1.11 %7 + 

 
 مرتفعة الكل

كال ن أش ر م د أو أآث تخدام واح ع اس سنة م ة المح روج الطبيعي الم
دخالت ا /م سينات اإلدارة اإلضافية به ستخدم (تح د الم اوز الح ع تج م

 ).ٍع محسنةللتصنيف آمرا

ل اإلحصائي                         + يساوي   1 ر متاحة للتحلي ة غي دما تكون الدراسات الكافي تم استخدام   , ضعفي االنحرافات المعيارية، ويعبر عنه آنسبة مئوية من المتوسط، عن ي
ًا مرجعية محددة أو ممارسات اسمية حيث تمثل قيم المعامل قيم" غير مطبق" إلى NAتشير . آمقياس للخطأ استنادا إلى رأي الخبراء% 40  +معامل افتراضي

 .للمدخالت أو فئات اإلدارة
 .نطاق الخطأ هذا ال يتضمن الخطاء المنتظم المحتمل نتيجة أحجام العينات الصغيرة التي قد ال تمثل التأثر الفعلي لكافة المناطق حول العالم 2
ي      ال توجد دراسات آافية لتقدير معامالت التغير في مخزون الكربون با     3 توائي الجبل اخ االس اطق المن ة في من م     .لنسبة ألنواع التربة المعدني 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 المروج الطبيعية/ون االفتراضية النبعاثات لتقدير معامالت تغير المخز1-أ6راجع الملحق  :مالحظة

 

 أنواع التربة العضوية

 1المستوى 
شتمل الجدول   , 1بالنسبة لمقترب المستوى   واع             3-6ي رن بالتصريف في أن ون المقت د الكرب دير فق ة لتق امالت االنبعاث االفتراضية الالزم ى مع  عل

 .يةالتربة العضو

 2المستوى 
ستوى  ات الم ي مقترب اث فف امالت االنبع شتق مع ي2ت د المعن ة الخاصة بالبل ات التجريبي ن البيان ن  . م سليمةوم ة ال امالت الممارس ق بمع ا يتعل  فيم

اطق /االنبعاث أن تشتق لفئات إدارة معنية من المروج الطبيعية في أنواع التربة العضوية و           افتراض أن   أو نظام تصنيف أآثر تفصيال للمن ة ب  المناخي
 ).2الفصل  (1-3-3-2ويمكن الحصول على مناقشة إضافية في القسم  .الفئات الجديدة تنطوي على اختالفات مؤثرة في معدالت الفقد في الكربون

 3المستوى 
ا  يعد احتمال تقدير معامالت ثابتة لمعدل تغير المخزون في        االً حد ذاته ة بالمعدالت المتغي     احتم ل مقارن أثيرات        أق ة لت ر دق سجيًال أآث وفر ت ي ت رة الت

 .لمزيد من المناقشة) 2الفصل  (1-3-3-2راجع القسم  .استخدام األرضي وإدارتها
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 المروج الطبيعية: 6الفصل 

 3-6 الجدول
 المصرفة العضوية التربة وأنواع الطبيعية للمروج )EF( السنوية االنبعاث معامالت

 القيمة االفتراضية للهيئة
  نظام الحرارة المناخي

 )الكربون لكل هكتار في العامبأطنان (
 1الخطأ

 + 90% 0.25 البارد/المعتدل الشمالي
 + 90% 2.5 المعتدل الدافئ

 + 90% 5.0 شبه االستوائي/االستوائي
 .يمثل تقدير اسمي للخطأ، يساوي ضعفي االنحراف المعياري، آنسبة مئوية من المتوسط 1

ون في المروج         , )6 بالفصل 5.6راجع الجدول ( المصرفة   هذه القيم تمثل ربع الفقد في األراضي الزراعية        د التناسبي للكرب ًا الفق د تقريب ي تع والت
تنطوي هذه القيم على درجة   .)Armentano and Menges) 1986الطبيعية المصرفة بالنسبة لألراضي الزراعية وفقًا للبيانات الموضحة في 

 .من عدم التيقن آما هو موضح في عمود الخطأ

 

 اختيار بيانات األنشطة 6-2-3-3
)ii( أنواع التربة المعدنية 

  1المستوى 
ة                 ون في الترب ى مخزون الكرب ا       .تصنف أنظمة المروج الطبيعية حسب الممارسات التي تؤثر عل ة بأنه سبة للممارسات المعروف ة، بالن صفة عام  وب

وأنواع ,  وإضافة الجير والتحسينات العضوية، مثل الري والتخصيب,ومن ثّم مخزونات آربون التربة, تؤدي إلى زيادة مدخالت الكربون إلى التربة
ى    . مع مدخالت متوسطة أو مرتفعة اعتمادًا على مستوى التحسين        , يتم اعتبارها ذات حالة محسنة    , العشب األآثر إنتاجية   ؤدي إل أما المدخالت التي ت

ة      ات   , خفض مدخالت الكربون ومخزون الكربون العضوي في الترب ل عملي ائر  مث سبة للمراعي       , الرعي الج دهورة بالن ة مت ا ذات حال تم اعتباره في
ر في          . المبذورة الُمدارة اسميًا أو المروج البكر التي لم تتعرض للتحسين أو التدهور            دير التغي م تق ة اإلدارة ث وتستخدم هذه الممارسات لتصنيف أنظم

ى نظ    1-6 آما يشتمل الشكل     .مخزونات الكربون العضوي بالتربة    ًا للحصر الخاص بالمستوى               عل شكل أساس ائمين    . 1ام تصنيف ي ى الق ويجب عل
ر المخزون في المستوى                                  امالت االفتراضية لتغي ى نحو يتفق مع المع ة عل ات فرعي  .1بالحصر استخدام هذا التصنيف لتقسيم أنظمة اإلدارة في فئ

  .3 و2ويمكن تطوير التصنيف لمقتربات المستويين 

رب األول (اإلحصائيات اإلجمالية ) 1( :سية لبيانات أنشطة استخدام األراضي فيما يليوتتمثل األنواع الرئي ى     ) 2(أو ) المقت شتمل عل ي ت ات الت البيان
ة محددة                       ة جغرافي ات مرجعي ى بيان شتمل عل اني   (معلومات واضحة حول عمليات تحويل استخدام األراضي لكنها ال ت رب الث ات  ) 3(أو  ) المقت البيان

، مثل عمليات حصر استخدام األراضي )المقترب الثالث(ى معلومات واضحة حول تحويالت استخدام األراضي والمراجع الجغرافية  التي تشتمل عل  
ات     3راجع الفصل   ( .واإلدارة التي تكون عينة قائمة على اإلحصاء من مساحة البلد ة بالمقترب شة المعني ى المناق وفر اإلحصائيات    ). لالطالع عل وت

او المتاحة عالمي  ات الف د بيان ل قواع تخدام األراضي مث ا يخص اس  آحد ،)http://www.fao.org/waicent/portal/glossary_en.asp(ا فيم
 ).المقترب األول(لبيانات اإلجمالية حيث تعد مثاال ل, أدنى، بيانات مجمعة للمساحة اإلجمالية حسب أنواع االستخدام الرئيسية

تخدام           ل معدالت التخزين واس ة اإلدارة مث ات لتصنيف أنظم وفر معلوم ا ي تخدام األراضي بم ات اس ل بيان ى تكمي شطة اإلدارة عل ات أن وتعمل بيان
ة           . المخصبات والري ونحو ذلك    رب األول  (ويمكن لهذه البيانات أن تكون آذلك إحصائيات إجمالي رات الواضحة في         أو م ) المقت علومات حول التغي

سليمة    ومن   ).ن الثاني والثالث  االمقترب(اإلدارة   ة             الممارسة ال شطة إدارة عام ن، بتخصيص أن ى أمك ام، مت دهورة وأصلية ومحسنة    ( القي ل مت أو ) مث
تعانة بخرائط      .لمساحات المروج الطبيعية) آالتخصيب أو آثافة الرعي(أنشطة إدارة معينة  ا يمكن االس ة مصدر       آم د بمثاب ي تع ة والت دهور الترب ت

إلدارة    ًا ل ال    (معلومات مفيد في عملية تقسيم المروج الطبيعية وفق بيل المث ى س . )Conant and Paustian, 2002; McKeon et al., 2004عل
ك  راء أحد مصادر المعلومات الخاصة بممارسات اإلدارة        , وإلى جانب ذل ة الخب د معرف سلي  ومن   .تع ة     مةاالممارسة ال ى معرف تم الحصول عل  أن ي

 ).بروتوآول طلب الحصول على رأي الخبير, 1.أ2الملحق  (1 من المجلد 2من خالل استخدام الطرق المقترحة في الفصل , متى أمكن, الخبراء

 وتتسم 3 أو 2تخدام المقترب تمثل عمليات حصر استخدام األراضي والموارد القائمة على المسوح المتكررة لنفس المواقع بيانات أنشطة ُمجمعة باس            
ة    ).المقترب األول(ببعض المزايا مقارنة باإلحصائيات اإلجمالية الخاصة بالمراعي واستخدام األراضي  سالت الزمني ويمكن أن تكون بيانات المتسل

الموقع         , مرتبطة على نحو مسبق بنظام إدارة معين للمروج الطبيعية         ة أو باإلشارة         آما يمكن تحديد نوع التربة المرتبطة ب ق المعاين المحدد عن طري
ات   .إلى الموقع على خريطة تربة مناسبة وتمكن نقاط الحصر التي يتم اختيارها استنادا إلى تصميم إحصائي مناسب من تقدير التغيرية المقترنة ببيان

ى     ويعد حصر الموارد الوطنية .األنشطة والتي يمكن استخدامها آجزء من إجراء تحليل عدم التيقن اًال واضحًا عل ة مث  في الواليات المتحدة األمريكي
 .(Nusser and Goebel, 1997)مسح باستخدام المقترب الثالث 
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 استعماالت األرض األخرىالزراعة والحراجة و: 4المجلد 
 

لتصنيف أنظمة إدارة المروج الطبيعية، يجب على القائم بالحصر البدء  .أنظمة الرعي/مخطط تصنيف للمروج الطبيعية 1-6الشكل 
حتى يصل ) التحرك عبر الفروع إذا آانت اإلجابة بنعم( مجيبًا على األسئلة من أعلى والمواصلة عبر الرسم التوضيحي

  .2-6يتفق مخطط التصنيف مع معامالت تغير المخزون االفتراضية الواردة في الجدول  .إلى نقطة نهاية على الرسم

 

 بدء

هل معدالت اإلنتاجية أعلى 
من الظروف األصلية بسبب 

 ؟3التحسينات

هل هناك تحسينات 
 متعددة؟

بنسبة متدهورة
 خفيفة

شديدة التدهور

 مدخالت مرتفعة-محسنة 

ال

نعم

ال

 :مالحظة
 . والمراعيدريسالأراضي شمل الرعي المستمر وي: 1
والتي تتكّون نتيجة للرعي الذي يتم بشكل هائل على المدى البعيد أو نتيجة , يتم معادلة التدهور بمدخالت الكربون إلى التربة بالنسبة للظروف األصلية:2

 .لزراعة نباتات أقل إنتاجية بالنسبة للنباتات األصلية
ي ر والالتعديل العضويتحسينات اإلدارة التي تعمل على زيادة المدخالت مثل التخصيب و(احة إلى مدخالت الكربون إلى التربة تشير اإلنتاجية صر: 3

 ) وبذار البقولاإلصالح بالكلسوزراعة أنواع أآثر إنتاجية و

 مدخالت -محسنة  أصلية/اسمية
 متوسطة

نعم

ال

هل لها أضرار 
بالغة على الغطاء 

النباتي أو أنواع 
 التربة؟

نعم

نعم

1هل أنظمة  
 المروج 
رعي ال/الطبيعية
 مقارنة 2متدهورة

 بحالة أصلية؟

ال
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 المروج الطبيعية: 6الفصل 

م      .نيف المساحات في فئات فرعية حسب المناخ وأنواع التربةوتتطلب بيانات األنشطة معلومات إضافية داخل البلد لتص ذه المعلومات ل وإذا آانت ه
الوطنية أو من قواعد البيانات العالمية مثل (استخدام األراضي /يتم جمعها بعد، فيمكن استخدام مقترب أولي يعتمد على تراآب خرائط الغطاء النباتي            

IGBP_DIS (     اخ             مع خرائط التربة ذات األصل الوط ات المن او وبيان صادرة عن الف ة ال ني أو المصادر العالمية مثل الخريطة العالمية ألنواع الترب
ا  .  على وصف مفصل للخطط االفتراضية لتصنيف المناخ والتربة3 من الفصل 5.أ3ويشتمل الملحق  .المستمدة من البرنامج البيئي لألمم المتحدة آم
درجات الحرارة                 يستند تصنيف التربة إلى الوصف التصنيف      سنوي ل ى المتوسط ال ة عل اطق المناخي  ، والتهطال ،ي وبيانات قوام التربة، فيما تقوم المن

  . والتبخر المحتمل من النتح، وحدوث الثلج،واالرتفاع

 2المستوى 
وذلك في حالة توافر ) 1-6شكل ال (1 على تصنيف فرعي أآثر تفصيال ألنظمة اإلدارة مما هو آائن بالمستوى 2يرجح أن تشتمل مقتربات المستوى 

ة ات آافي ة      .بيان روج الطبيعي ة الم ي ألنظم سيم الفرع ن التق د م ى مزي ك عل شتمل ذل ن أن ي مية   (ويمك دهور واالس ديدة الت دهور وش ة الت أي خفيف
ئات االفتراضية استنادا إلى البيانات  أن يتم التقسيم الفرعي للفالممارسة السليمةومن ). المدخالت المتوسطة والمرتفعة(وفئات المدخالت , )والمحسنة

شتمل    .التجريبية التي تبرهن على وجود اختالفات مؤثرة في قيم مخزون الكربون العضوي بالتربة بين الفئات المقترحة                عالوة على ذلك، يمكن أن ت
 . على تصنيف أآثر تفصيال للمناطق المناخية وأنواع التربة2مقتربات المستوى 

 3المستوى 
ات          3أو حصر مباشر قائم على القياس في المستوى         /النماذج الديناميكية و  لتطبيق   صيًال حول مجموعات بيان ر تف شابهة أو أآث ات م ، يلزم توافر بيان

 .، غير أن المتطلبات الدقيقة تعتمد على تصميم النموذج أو القياس2 و1المناخ والتربة والطبوغرافيا واإلدارة، فيما يتصل بطرق المستويين 

 واع التربة العضويةأن

 1المستوى 
أن التصريف       , على عكس طريقة التربة المعدنية     ال تصنف المروج الطبيعية في أنواع التربة العضوية ضمن أنظمة اإلدارة نظرًا لالفتراض القائل ب

تم      .ن نظام اإلدارة بصرف النظر ع, يؤدي إلى تحفيز أآسدة المادة العضوية بنفس المعدل تقريبًا بعد التعرض للظروف الهوائية ك، فلكي ي ورغم ذل
ة          )2الفصل   (1-3-3-2تطبيق الطريقة الموضحة في القسم       ة والمنطق وع الترب ة حسب ن ات فرعي دارة ضمن فئ ، يلزم تصنيف المروج الطبيعية الُم

 ). للحصول على إرشادات حول تصنيف التربة والمناخ5-أ3، الملحق 3راجع الفصل (المناخية 

ة   قواعد بيانات ومقتربات مشابهة لتلك الواردة فيما يتعلق         ويمكن استخدام    ة المعدني أنواع الترب ى    1 في الجزء الخاص بالمستوى     ب  في الحصول عل
واع          .تقديرات المساحة اخ وأن ى خرائط للمن ويمكن تحديد مساحة التربة العضوية المدارة آمراعي باستخدام تراآب لخريطة استخدام األراضي عل

ة                           ويمكن .التربة ر دق دير أآث ى تق ة والمسوح في الحصول عل ى جانب خرائط الترب  استخدام بيانات البلد المعني فيما يتعلق بمشروعات الصرف إل
 .للمساحات المعنية الخاصة بالمروج الطبيعية المدارة في أنواع التربة العضوية

 2المستوى 
ة حسب      . حالة توافر بيانات آافية على تصنيف أنظمة اإلدارة في2يرجح أن تشتمل مقتربات المستوى  ة المروج الطبيعي وقد يشمل ذلك تقسيم أنظم

  . على تصنيف أآثر تفصيال للمناطق المناخية وأنواع التربة2عالوة على ذلك، يمكن أن تشتمل مقتربات المستوى  .على سبيل المثال, فئة الصرف

 3المستوى 
ة          ألنواع التربة3يرجح أن تشتمل مقتربات المستوى   ات اإلدارة، مقارن ا وبيان ة والطبوغرافي اخ والترب ر تفصيال حول المن  المعدنية على بيانات أآث

 .، غير أن المتطلبات الدقيقة تعتمد على تصميم النموذج أو القياس2 و1بطرق المستويين 

 1خطوات الحساب للمستوى  6-2-3-4
 أنواع التربة المعدنية

ًا                  SOC(0-T)و SOC0تتمثل الخطوات المطلوبة لتقدير      ي تظل مروج ة الت ار في المروج الطبيعي ة للهكت ون الترب صافي في مخزون آرب  والتغير ال
 :طبيعية فيما يلي

شطة         :1الخطوة  ات األن ال،    (تنظيم البيانات في فترات زمنية للحصر على أساس السنوات التي تم فيها جمع بيان بيل المث ى س ى  1990عل ، 1995 إل
 ). وهكذا1995-2000

ا                     :2لخطوة ا اين وفق د يتب ا ق رة الحصر، وهو م ة فت ة لألراضي في بداي تحديد استخدام وإدارة األراضي وفقا لنوع التربة المعدنية والمنطقة المناخي
 ). عامًا20 أو 10 أو 5، على سبيل المثال، منذ T إلى 0(للخطوة الزمنية ببيانات األنشطة 

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

 .ت في قيم الكربون المرجعية بين القطاعاتفي مخزون الكربون والتي تنجم عن االختالفا
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 استعماالت األرض األخرىالزراعة والحراجة و: 4المجلد 
 

ون        (FMG) ومعامل اإلدارة     (FLU)استخدام معامل استخدام األراضي      :4الخطوة  ستويات مدخالت الكرب ل نظام استخدام وإدارة          (FI) وم ي تمث  الت
 . 2-6ول  في الجدFIو FMGو FLU تم إيراد قيم المعامالت .األراضي الذي آان موجودًا في بداية فترة الحصر

 .  لفترة الحصر(SOC(0-T))" األولي"ضرب هذه القيم في قيمة مخزون آربون التربة المرجعي لتقدير مخزون آربون التربة العضوي  :5الخطوة 

م ، ولكن مع معامالت استخدا(SOCref)باستخدام نفس مخزون الكربون المرجعي األصلي  4 إلى 1 بتكرار الخطوات من SOC0تقدير  :6الخطوة 
  .من الحصر (0العام )األراضي واإلدارة والمدخالت التي تمثل حاالت في العام األخير 

C∆)تقدير متوسط التغير السنوي في مخزون الكربون العضوي بالتربة بالنسبة لهذه المساحة خالل فترة الحصر  :7الخطوة 
Mineral

).  

ال، من   (صر إضافية  في حالة وجود فترات ح6 إلى 1تكرار الخطوات من    :8الخطوة  ى  1995على سبيل المث ى  2001، ومن  2000 إل  2005 إل
 ).وهكذا

ر المخزون االفتراضية       ) 2الفصل   (25-2وفيما يلي مثال حالة لحساب التغير في مخزون آربون التربة العضوي باستخدام المعادلة               ومعامالت تغي
 .ومخزونات الكربون المرجعية

 

ى عمق        يوضح المثال التالي الح :مثال ة عل ة في المروج الطبيعي ون الترب في   . سم 30ساب لمساحات إجمالية لتغير مخزون آرب
سول    وع ألتي ن ن ة م توائي رطب وترب اخ اس اك , (Ultisol)من ة 1هن ة الدائم روج الطبيعي ن الم ار م ون هكت ة .  ملي در القيم وتق

رة الحصر     .  طن آربون لكل هكتار47ي  التربة بحوال / لنوع المناخ  (SOCref)المرجعية األصلية لمخزون الكربون      ة فت وفي بداي
ال 1990( ذا المث ي ه ة    , ) ف روج الطبيعي ة الم ع أنظم غ توزي دارة    500000بل ر الم لية غي ة األص روج الطبيعي ن الم ار م ,  هكت
دهور         100000و,  هكتار من أراضي الرعي خفيفة المتدهورة      400000و ة شديدة الت الي، .  هكتار من المروج الطبيعي  آانت   وبالت

ساحة          ذه الم ار   500000: قيم مخزون الكربون األولية في التربة له ار    47(×  هكت ون للهكت  400000) + 1× 1 × 1×  طن آرب
ار  ار  47(هكت ون للهكت ن آرب ار 100000) + 1 × 0.97 × 1×  ط ار  47( هكت ون للهكت ن آرب ) = 1 × 0.7 × 1×  ط

اك     ) في هذا المثال   2010(لحصر  وفي العام األخير من فترة ا     .  طن آربون  45.026.000 ار من المروج       300000، آان هن  هكت
دهور                    300000و, الطبيعية األصلية غير المدارة    ة وأراضي الرعي شديدة الت سبة خفيف دهورة بن ,  هكتار من أراضي الرعي المت

دهور200000و ديدة الت ة ش روج الطبيعي ن الم ار م ي ت100000و,  هكت سنة الت ن المراعي الُمح ار م مدة هكت ى األس , حصل عل
ون        . هكتار من المراعي شديدة التحسن والتي تحصل على األسمدة والري100000و ة لمخزون آرب يم اإلجمالي إن الق الي، ف وبالت

ار    300000: التربة في عام الحصر هي       ار        47(×  هكت ون للهكت ار    300000) + 1× 1 × 1×  طن آرب ون     47( هكت  طن آرب
ار  ار 200000) + 1 × 0.97 × 1× للهكت ار  47( هكت ون للهكت ن آرب ون  47( × 100000) + 1 × 0.7 × 1×  ط ن آرب  ط
ار  ار   47( × 100.000 + )1 × 1.17 × 1× للهكت ون للهكت ن آرب ون 45.959.890) = 1.11 × 1.17 × 1×  ط ن آرب .  آ

ا                   ساحة آله رة للم ون طوال الفت سنوي في مخزون الكرب  933.890 = 45.026.000 – 45.959.890: ويكون متوسط التغير ال
ة لمعامل     20 :مالحظة( . طن آربون في العام زيادة سنوية في المخزون46.694.5=  عام 20/طن ة الزمني رة التبعي  عاما هي فت

  ). عامًا20تغير المخزون، أي أن المعامل يمثل المعدل السنوي للتغير بامتداد 

 

)iii( أنواع التربة العضوية 
 : التربة من أنواع التربة العضوية المصرفة فيما يليتتمثل خطوات تقدير الفقد في آربون

شطة         :1الخطوة  ات األن ال،    (تنظيم البيانات في فترات زمنية للحصر على أساس السنوات التي تم فيها جمع بيان بيل المث ى س ى  1990عل ، 1995 إل
 ). وهكذا1995-2000

  . بأنواع التربة العضوية المصرفة في العام األخير لكل فترة من فترات الحصرتحديد مقدار المروج الطبيعية التي تظل مروجًا طبيعية :2الخطوة 

  ).5.6من الجدول ( لعمليات الفقد السنوية من ثاني أآسيد الكربون استنادًا إلى نظام الحرارة المناخي (EF)تعيين معامل االنبعاث المالئم  :3الخطوة 

 . لكافة المناطق المناخية(EF) مضروبا في معامل االنبعاث (A)ق جمع حاصل المساحة تقدير االنبعاثات اإلجمالية عن طري :4الخطوة 

  .آرر الخطوات مع فترات الحصر اإلضافية :5الخطوة 

 تقدير عدم التيقن 6-2-3-5
ة        ون الترب ات حصر آرب يقن في عملي شطة االستخد       (1): توجد ثالثة مصادر عريضة لعدم الت ات أن يقن في بيان ات   أوجه عدم الت ام واإلدارة والبيان

رب من المستوى                 ) 2(البيئية؛ و  ة فقط      (2 أو   1أوجه عدم التيقن في القيم المرجعية لمخزون الكربون حال استخدام مقت ة المعدني واع الترب ) 3(؛ و)أن
البارامترات بالنسبة لمقتربات /موذج، والخطأ في ترآيب الن2 أو 1تغير المخزون بالنسبة لمقتربات المستوى /أوجه عدم التيقن في معامالت االنبعاث

زداد  . 3تغيرية المعاينة فيما يتصل بعمليات الحصر القائمة على القياسات بالمستوى        / القائمة على النماذج أو خطأ القياس      3المستوى   وبصفة عامة، ت
ز         المزيد من عمليات المعاينة لتقدير القيم للفئات ادقة الحصر ويكون مدى الثقة أصغر مع إجراء       تم الحد من التحي رجح أن ي ا ي ضة، فيم لثالثة العري

  .من خالل تطوير حصر باستخدام مستوى أعلى يعمل على دمج المعلومات الخاصة بالبلد المعني) أي زيادة الدقة(

واع    3-2 ، تم تقديم أوجه عدم التيقن المقترنة بالقيم المرجعية لمخزون الكربون في الهامش األول بالجدول         1بالنسبة للمستوى    ، ومعامل االنبعاث ألن
ات          .2-6ومعامالت تغير المخزون بالجدول , 3-6التربة العضوية بالجدول     يقن في بيان ويكون على القائم بعملية الحصر التعامل مع أوجه عدم الت

امالت االفترا                       يقن المرتبطة بالمع ى أوجه عدم الت ك إضافتها إل ة        إدارة واستخدام األراضي، والتي يتم بعد ذل يم المخزون المرجعي سبة  (ضية وق بالن
أ            ) ألنواع التربة المعدنية فقط    د الخط سيطة لتولي ادالت الب ل المع ساحة             .باستخدام الطريقة المناسبة، مث ة لم ة استخدام اإلحصائيات اإلجمالي  وفي حال

ة بالحصر استخدام مستوى افتراضي من        ، فقد يكون على )بيانات الفاو، على سبيل المثال    (استخدام األراضي بالنسبة لبيانات األنشطة       ة القائم  الهيئ
يقن          الممارسة السليمة ورغم ذلك، فإن    . %).50± (عدم التيقن فيما يخص تقديرات مساحة األراضي          تستلزم من القائم بالحصر اشتقاق أوجه عدم الت

  .من بيانات األنشطة الخاصة بالبلد المعني بدًال من استخدام مستوى افتراضي
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 المروج الطبيعية: 6الفصل 

واع            وقد تن  سبة ألن امالت االنبعاث بالن ذا مع ة وآ ة المعدني واع الترب سبة ألن طوي القيم المرجعية للمخزون ومعامالت تغير المخزون االفتراضية بالن
ستويات االفترا  . التربة العضوية على مستويات عالية متأصلة من عدم التيقن، وباألخص التحيز، وذلك عند تطبيقها على بلدان معينة       ل الم ضية  وتمث

يم الخاصة                              يم عن الق ذه الق د تختلف ه ة وق ون المرجعي ات الكرب قيمًا متوسطة على المستوى العالمي لتأثيرات استخدام وإدارة األراضي أو مخزون
ة   ة             ).Powers et al., 2004; Ogle et al., 2006(بالمنطق ي باستخدام طريق د المعن امالت خاصة بالبل تقاق مع ز باش ويمكن الحد من التحي

وتستند مقتربات المستوى األعلى على األبحاث التي تجرى في البلد أو األقاليم  . خاص بالبلد المعني3 أو بوضع نظام تقدير من المستوى 2لمستوى ا
ستلزم      . المجاورة حول أثر استخدام األراضي واإلدارة على آربون التربة         سليمة     إضافة إلى ذلك، ت ق ح           الممارسة ال ز عن طري ساب الحد من التحي

ى      /االختالفات الملموسة داخل البلد في تأثيرات استخدام وإدارة األراضي، مثل التباين بين المناطق المناخية و  ك عل ان ذل و آ ى ل أو أنواع التربة، حت
ه        .(Ogle et al., 2006)حساب الدقة في تقديرات المعامل  رات المخزون نظرًا ألن الغ عن تغي د اإلب سجيله   ويمثل التحيز مشكلة أآبر عن تم ت  ال ي
سبة             (بالضرورة في نطاق عدم التيقن       ة وجود ن ه في حال الغ عن تم اإلب ذي ي يقن ال أي أن التغير الصحيح في المخزون قد يكون خارج نطاق عدم الت

  ).تحيز ملموسة في المعامالت

ي أفضل،            ل وضع أو توسيع مسح أرضي يتضمن       ويمكن تقليل أوجه عدم التيقن في إحصائيات أنشطة استخدام األراضي من خالل نظام وطن  مث
شطة استخدام         .أو االستعانة بأنظمة االستشعار عن بعد لتوفير تغطية إضافية        /مواقع معاينة إضافية و    ويعتبر تصميم نظام تصنيف يستوعب غالبية أن

 .الممارسة السليمةوإدارة األراضي مع حجم عينة آاف للحد من عدم التيقن على المستوى الوطني من 

ال، استخدم أوغل     .، يتم االستعانة بالمعلومات الخاصة بالبلد في تحليل الحصر ألغراض الحد من التحيز2بالنسبة لطرق المستوى و على سبيل المث
ون ال              ) 2003(وآخرون   ة لمخزون الكرب يم المرجعي شطة والق ات األن امالت وبيان ة للمع خاصة  البيانات الخاصة بالبلد في بناء دوال توزيع االحتمالي

سليمة ومن  .بالواليات المتحدة األمريكية فيما يخص أنواع التربة الزراعية ة         الممارسة ال يم المرجعي امالت والق ين المع ة ب يم حاالت التبعي تم تقي  أن ي
ة في بيان      .لمخزون الكربون وبيانات أنشطة استخدام وإدارة األراضي   ة سمة عام شطة استخدام   وعلى وجه التحديد، تكون حاالت التبعية القوي ات أن

ان    ان والمك ي الزم رابط ف ى الت ل إل ات اإلدارة تمي رًا ألن ممارس ي نظ ر   .وإدارة األراض امالت تغي ي مع يقن ف دم الت ه ع ع أوج ن جم  ويمك
رلو من أجل   االنبعاث والقيم المرجعية للمخزون وبيانات األنشطة باستخدام طرق مثل معادالت توليد الخطأ البسيطة أو إجراءات مونت آا                /المخزون

 ).Ogle et al., 2003; Vanden Bygaart et al., 2004(تقدير المتوسطات واالنحرافات المعيارية للتغير في مخزون آربون التربة 

ديرات الناتجة            3وتعد نماذج المستوى     يقن في التق دم الت د الكمي لع ة في التحدي سيطة فعال أ الب د الخط  ويمكن  . أآثر تعقيدا وقد ال تكون معادالت تولي
د  (، على الرغم من صعوبة تطبيقها إذا آان للنموذج معامالت آثيرة (Smith and Heath, 2001)استخدام تحليالت مونت آارلو  بعض النماذج ق

اين وآ                    ) يكون بها عدة مئات من البارامترات      د الكمي للتب ى التحدي ا يعمل عل ا بم اين  نظرًا ألن دوال توزيع االحتمالية المشترآة يجب بناؤه ذلك التب
 والتي تعتمد على القياسات من   )Monte et al., 1996( وهناك طرق أخرى متاحة مثل المقتربات القائمة على التجريب .المشترك بين المعامالت

اذج             ك المحصلة من النم ائج المحصلة من القياسات وتل ين النت ة ب . (Falloon and Smith, 2003)شبكة رصد من أجل التقييم اإلحصائي للعالق
اس      3وعلى النقيض من وضع النماذج، يمكن تحديد أوجه عدم التيقن في عمليات الحصر القائمة على القياسات بالمستوى                    من تباين العينة وخطأ القي

 .الُمقدر ومصادر عدم التيقن األخرى ذات الصلة
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 استعماالت األرض األخرىالزراعة والحراجة و: 4المجلد 
 

 4-2-6 انبعاثات الغازات غير ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحيوية
ة                تصدر   ًا طبيعي ي تظل مروج ة الت سية في المروج الطبيعي غازات االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحيوية بصفة رئي

ان          . والتي غالبًا ما تحدث في المناطق االستوائية وشبه االستوائية        , "حرق السافانا "عن عملية    شبية والخشبية في أي مك شكيالت الع  ومع ذلك فإن الت
ق ا أن تتعرض للحرائ الم يمكنه ب لممارسات اإلدارة, بالع ي الغال ة ف سيد , آنتيج اني أآ ر ث ن غي ة م ات الناجم الغ عن االنبعاث ضًا اإلب ين أي ذا يتع ل

  .الكربون

ه  ،اإلبالغ عنها ال يتم المروج الطبيعية التي تظل مروجًا طبيعية    يذآر أن انبعاث ثاني أآسيد الكربون الصادرة عن حرق الكتلة الحيوية في               نظرًا ألن
ل الضوئي                 شطة التمثي رة أخرى من خالل أن ة م ة الحيوي ى الكتل ك في غضون    , يتم موازنتها بشكل آبير بغاز ثاني أآسيد الكربون الذي ُيعاد إل وذل

 .أسابيع إلى سنوات قليلة من عملية الحرق

ون               سيد الكرب اني أآ ر ث روجين                (آما ينبغي أيضًا اإلبالغ عن االنبعاثات من غي سيد النت روز وأآ سيد النت ان وأآ ون والميث صفة خاصة الكرب من  ) وب
شرية     (بصرف النظر عن طبيعتها     , االحتراق غير الكامل للكتلة الحيوية في المروج الطبيعية المدارة         ة أو ب ة        ).حرائق طبيعي ة الحيوي ر الكتل د تتغي وق

اختالف المواسم     د تختلف ب ى            وق  .المحترقة من منطقة ألخرى آما ق ة إل ة الُمحول ة الحيوي ل من الكتل دار المقاب راق والمق ة االحت ضًا فعالي وع أي د تتن
 .غازات االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد الكربون

ًا                     ي تظل مروج ة الت ة في المروج الطبيعي ة الحيوي ون الناتجة عن حرق الكتل سيد الكرب اني أآ ر ث ويجب على البلدان اإلبالغ عن االنبعاثات من غي
ين                                   , بيعيةط ات ب الغ برصد التقلب ة اإلب ك لعملي سمح ذل ة محددة، حيث ي رة زمني شطة لفت ات األن دل بيان وذلك باستخدام البيانات السنوية بدًال من مع

ة    واهر المناخي ة للظ دث نتيج ي تح سنوات الت و (ال اهرة النين ل ظ ة  ) مث ة الطبيعي ات المناخي اف  (أو التقلب نوات الجف ون س ا تك ادة م د تك, ع رار عن
ة   , وبوجه عام. )االضطرابات الناتجة عن الحرائق بشكل أآثر      ة والدقيق تتسم التقديرات بدرجة عالية من عدم التيقن نظرًا لعدم توافر البيانات الموثوق

  .حول آتلة الوقود المتاحة لالحتراق ومعامالت االحتراق واالنبعاث

ة     الطريقة العامة لتقدير     2 بالفصل   2.27وتلخص المعادلة    د  . انبعاثات غازات االحتباس الحراري في المروج الطبيعية التي تظل مروجًا طبيعي وال ب
ة                           واد العضوية الميت ستودعات الم وق األرض وم ة ف ة الحيوي ة من الكتل ة الحيوي , فمن خالل الحرق    .من تقدير االنبعاثات الصادرة عن حرق الكتل

ة بع     ة تحت األرض ثابت ة    , د حدوث االضطرابات  ُيفترض أن تظل الكتلة الحيوي ى حوض الترب ل إل سم      .أو تنتق ى أن الق ارة إل  من  2.4وتجدر اإلش
 .2 أو مكونات طريقة المستوى 1 يحتوي على القيم االفتراضية لطريقة المستوى 2الفصل 

 اختيار الطريقة 6-2-4-1
مناسب لإلبالغ عن االنبعاثات من غير ثاني أآسيد الكربون      شجرة قرارات تتيح التوجيهات الالزمة لتحديد المستوى ال        2 بالفصل   6-2يوضح الشكل   

ة         وإذا لم يكن حرق الكتلة الحيوية في        . الناتجة عن حرق الكتلة الحيوية     ًا طبيعي ي تظل مروج سية    المروج الطبيعية الت ة رئي دان    ,  فئ ان البل يكون بإمك
ة  تخدام طريق ون باس سيد الكرب اني أآ ر ث ازات غي ات الغ الغ عن انبعاث ستوى اإلب راق , 1الم امالت االحت ة ومع ات اإلجمالي ى البيان وم عل ي تق والت

دان أن      ,  يمثل فئة رئيسية   المروج الطبيعية التي تظل مروجًا طبيعية     واالنبعاث االفتراضية، أما إذا آان حرق الكتلة الحيوية في           ة البل ى آاف فيجب عل
  . أعلى المستويات الممكنة في ضوء الظروف الوطنيةتسعى جاهدة لتحسين مقتربات الحصر واإلبالغ من خالل استخدام

 1المستوى 
ة   تخدام المعادل ستوى   27-2يجب اس ة الم ًا لطريق الغ وفق ار اإلب د اختي اث    1 عن راق واالنبع امالت االحت ة ومع ات اإلجمالي ى البيان وم عل ي تق  الت

راق  وإذا لم تتوافر البيانات المتعلقة بكتلة الوقود المتاحة لال  .االفتراضية ات االفتراضية الموجودة في         , )MB(حت دان استخدام البيان ى البل ين عل يتع
ة  . لكتلة الوقود المستهلكة2 بالفصل 4-2الجدول  ين  , ونظرًا ألن البيانات المتوافرة بهذا الجدول يتم تقديمها حسب أنواع النباتات والفئات الفرعي فيتع

 في فئات فرعية داخل المنطقة الخاصة بها قبل      المروج الطبيعية التي تظل مروجًا طبيعية     ية تصنيف   على البلدان التي تستخدم هذه البيانات االفتراض      
 .االفتراضية المالئمة) أو القيم(اختيار القيمة 

 2المستوى 
ًا        1 توسيعًا لطرق المستوى      2يعد المستوى    ر تجزيئ ساحة أآث ديرات م تعانة بتق ات    ( من خالل االس ات والفئ واع النبات ة حسب أن ديرات  )  الفرعي وتق

ة    .معامالت االحتراق واالنبعاث الخاصة بالبلد لكل طبقة تبانة الزمني ويمكن تقدير المساحة المحترقة باستخدام البيانات المستشعرة عن بعد ذات االس
شط ة ن صميم معاين ًا لت ا وفق تم تحليله ي ي ة والت ر دق ة األآث امًال حا .والمكاني ات ع ة تحصيل البيان ل دوري ي األحراج وتمث يما ف ًا ال س مًا ومحوري س

القيام برصد , فمن الضروري عند تقدير المساحة المحترقة, لذا. وقد يستمر ألشهر عديدة, االستوائية حيث يتم الحرق في فترة معينة من فترات السنة
 .التغيرات التي تطرأ على المساحة المحترقة شهرًا بعد آخر

 3المستوى 
س ة الم د طريق ار  3توى يجب أن تعتم ات أقم تخدام بيان ة باس ساحة المحترق ة للم ن أجل وضع الخرائط اإلقليمي ات م اذج ذات الخوارزمي ى النم  عل

ة   ة معتدل ة مكاني ددة ودق ا من خالل     .صناعية ذات مصادر متع تم تعزيزه ي ي ة الت ة الدق ة عالي ات المكاني تخدام البيان ائج باس ق النت د من توثي وال ب
ه     .تحسينها اعتمادًا على نتائج وتعليقات التوثيق التي يتم الحصول عليها من المستخدمين التشغيليينو, المشاهدات الميدانية ى أن ارة إل وهنا تجدر اإلش

ة ساحة المحترق دير الم ن أجل تق ات م رب للعين ن وضع مقت ن الممك صنيف  .م دان ت ى البل ةويجب عل ًا طبيعي ي تظل مروج ة الت روج الطبيعي  الم
اً  ,  واالنبعاث المطابقةومعامالت االحتراق ك ممكن ة المستوى       .متى آان ذل وفر طريق ا يجب أن ت ديرات  3آم دفقات ( التق ة    ) الت الخاصة بحرق الكتل

 .بما في ذلك الكتلة الحيوية تحت األرض, الحيوية في آافة األحواض
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 المروج الطبيعية: 6الفصل 

 اختيار معامالت االنبعاث 6-2-4-2
 1المستوى 

راق     يتم تقديم ال  , 3وفقًا لمقتربات المستوى     امالت االحت يم االفتراضية لمع ود   [ق وق األرض والفرش الحرجي والخشب       (جزء الوق ة ف ة الحيوي الكتل
امالت االنبعاث في الجدول     , 2 بالفصل  6-2في الجدول   ] الُمستهلك) الميت اس        , 2 بالفصل  5-2ولمع ات غازات االحتب وع من انبعاث ك لكل ن وذل

ون    سيد الكرب اني أآ شت  . الحراري غير ث ا ي سافانا         4-6مل الجدول  آم اطق حشائش ال وق األرض في من ة ف ة الحيوي ديرات الكتل ى تق د من    . عل وال ب
 1وعلى الرغم من أن بيانات القسم . 2 بالفصل 27-2في المعادلة " جزء الوقود المحترق فعليا" باعتبارها 4-2استخدام القيمة الموضحة في الجدول 

ين , عادة ما تكون إجمالية بشكل آبير   وع                يتع ًا لن ة تبع ة الحيوي أثر بحرق الكتل ي تت ة الت سعي نحو تصنيف مساحات المروج الطبيعي دان ال ى البل  عل
ات  سافانا  (النبات روج ال شبية وم ي الخ سافانا والمراع ات وال ي الجنيب رق ) أراض رة الح ًا لفت اف  (ووفق م الج ر أو الموس اف المبك م الج الموس
سافانا الخشبية   (ج الطبيعية يتم بحسب نوع النبات والفئة الفرعية وإذا آان تصنيف المرو .)المتأخر/المتوسط يمكن  , )مثل منتزه السافانا ومراعي ال ف

ين          ,  حول استهالك الكتلة الحيوية    2 بالفصل   4-2للبلدان استخدام القيم االفتراضية الموضحة في الجدول         اتج ب ديرات الن حيث يمكن الحصول على تق
 ). 2 بالفصل 27-2 في المعادلة Cfو MBمعادل لناتج الكميتين (لحيوية المحترق فعليًا الوقود المتاح وجزء الكتلة ا

 2المستوى 
واع المروج                   2يتعين على البلدان التي تستخدم مقتربًا من المستوى          وع عريض من أن  االستعانة بمعامالت االحتراق واالنبعاث الخاصة بالبلد لكل ن

  ).متى أمكن(والفئات الفرعية ) سافانا الخشبية ومروج السافاناأراضي الجنيبات ومراعي ال(الطبيعية 

 3المستوى 
ا     ,  وضع خوارزميات لتقدير المساحة المحترقة3يتعين على البلدان التي تستخدم مقتربًا من المستوى         تم الحصول عليه ي ي بما يتيح توثيق النواتج الت

  .دمي النواتجمن خالل بيانات المشاهدات الميدانية والتشاور مع مستخ

 اختيار بيانات األنشطة 6-2-4-3
 1المستوى 

ًا      تتمثل بيانات األنشطة الضرورية فقط في المساحة المتأثرة بحرق الكتلة الحيوية في            , 1بالنسبة لطرق المستوى     ي تظل مروج ة الت المروج الطبيعي
ة      .طبيعية ة حول المساحات المحترق ات الوطني ة      يمكن ا , وإذا لم تتوافر البيان ق العالمي ات الموجودة بخرائط الحرائ تعانة بالبيان د من من    . الس وال ب

نظرًا , الوضع في االعتبار أن أي ناتج خاص بالحرائق العالمية ال يمثل سوى جزء من إجمالي الحرائق التي تحدث من حيث آل من الزمان والمكان
ى األ   ة عل ة        للقيود الداخلية فيما يتعلق بأجهزة االستشعار المحمول ات الخريطة العالمي د المصدر لبيان ي تع صناعية والت ار ال ذلك   .قم ديل ل يمكن  , وآب

ة                   در للمروج المحترق سنوي المق ى   , للبلدان تقدير المساحة المحترقة سنويًا من خالل ضرب مساحة المروج الطبيعية بالمنطقة في الجزء ال ك حت وذل
  .إلى استخدامات األراضي األخرىالمروج الطبيعية الُمحولة  وتي تظل مروجًا طبيعيةالمروج الطبيعية اليمكنها تقسيم المساحة المقدرة بين 

 2المستوى 
وال بد من تصنيف  . من خالل االستعانة ببيانات أآثر تجزيئا حول المساحات المتأثرة بحرق الكتلة الحيوية1يعمل هذا المقترب على توسيع المستوى 

وا    ة   مساحات المروج الطبيعية وفقًا ألن ات المختلف ا        (ع النبات سافانا الخشبية وغيره سافانا ومراعي ال ات ومروج ال ة   ) أراضي الجنيب ات الفرعي والفئ
ة  المروج الطبيعي ة   .الموجودة ب ساحات المحترق ة الخاصة بالم ديرات الوطني ضًا من وضع التق د أي ة   .وال ب ات الوطني وافر البيان ة عدم ت ي حال وف

, بيد أنها ال بد أن تسعى جاهدة لتقييم عملية المعاينة التي يقوم عليها إنتاج خرائط الحرائق, انة بخرائط الحرائق العالميةيمكن للبلدان االستع, الموثوقة
تظم        , واألهم من ذلك ر من تظم أو غي ز من أي تحي أثر ب م تت أثرت أم ل ات        .تحديد ما إذا آانت العينة المعنية ت تعانة بمصادر البيان ضا من االس د أي وال ب

آما ينبغي التحقق من المساحة المحترقة عن   .من أجل تقدير إجمالي المساحة المحترقة, والتي غالبا ما تتضمن استراتيجيات معاينة مختلفة, ختلفةالم
  .طريق مجموعات بيانات التوثيق

 3المستوى 
شبكة   بيانات أنشطة عالية االستبانة يتم تجزيئها على المستوى دون الوطني من 3يتطلب المستوى  اييس ال ى غرار المستوى     .أجل زيادة دقة مق وعل

, ومتى أمكن .يجب تصنيف مساحة المروج الطبيعية في فئات فرعية بحسب أنواع النباتات والفئات الفرعية المعينة المقرر استخدامها في النماذج, 2
ى نحو     يمكن استخدام تقديرات المساحات المحددة مكانيًا لتيسير القيام بالتغطية الكاملة          ا عل تم تقييمه  للمروج الطبيعية والتأآيد على أن المساحات لم ي

ي    , وعالوة على ذلك .ناقص أو مبالغ فيه ى المستوى المحل صلة عل , يمكن ربط تقديرات المساحة المحددة مكانيًا بمعدالت االنبعاث والحرائق ذات ال
م                  ويعمل استخدام النماذج الق   . بما يعمل على تحسين دقة التقديرات      ة إذا ت ة للمساحات المحترق ر دق ائمة على العمليات في الحصول على تقديرات أآث

  .يجب توفير قياسات تمثيلية آافية ألغراض التوثيق, ومن ثم. توثيق النتائج بالقياسات الميدانية

 

 تقدير عدم التيقن 6-2-4-4
ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحيوية في المروج الطبيعية التي تظل توجد عدة مصادر لعدم التيقن فيما يخص تقديرات انبعاثات الغازات غير 

ويختلف   .على سبيل المثال، تشمل السافانا خليًطا متغايًرا من األعشاب واألغصان والجنبات الشوآية وأراضي الشجيرات المفتوحة  .مروًجا طبيعية
  .تجزيء تكوينات الغطاء النباتي من شأنه أن يمكن من الحصول على دقة أآبرسلوك الحرائق بين هذه األنواع على نحو آبير، ومن هنا فإن 

يختلف اختالفا آبيرا، ليس فقط بين األنظمة الحيوية، بل ) معامل االحتراق(وتجدر اإلشارة إلى أن جزء الوقود المحترق أثناء احتراق الكتلة الحيوية 
أو بيئة تربوية فيما /القيام باستقراء موثوق للقياسات من حريق وعام ووال يمكن  .رسات التربويةوفيما بين الحرائق واألعوام، وآدالة على على المما

 ).Robinson, 1989(يتعلق بالمناطق األخرى أو األعوام أو نطاق المجال الحيوي 

اس         ى انبعاث غازات االحتب ة عل ة الحيوي ة    ومن األسباب الرئيسية لعدم التيقن في تقدير تأثير حرق الكتل ة المحترق ة  ،الحراري، نطاق المنطق  وآثاف
 ,Seiler and Crutzen, 1980; Matson and Ojima, 1990; Robinson) ومعدل االنتشار خاًصة في األنظمة الحيوية األستوائية ،الحريق
ة    ونسبة ا،وتختلف تقييمات الدقة بشكل واسع وتعتمد بشكل جوهري على دقة تقديرات المنطقة المحترقة .(1989 ود الكتل لوقود المؤآسد المتاح ووق

 على سبيل المثال، ففي -ويمكن أن تختلف حاالت عدم التيقن في تقديرات المنطقة المحترقة بشكل ملموس على المنهجية المستخدمة  .الحيوية المتاح
استخدام الخرائط العالمية للحرائق مستوى من  على وجه التقريب، فيما ينتج عن % 20حالة استخدام االستشعار عن بعد عالي االستبانة، ربما يصل     
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 استعماالت األرض األخرىالزراعة والحراجة و: 4المجلد 
 

 األراضي المحولة إلى مروج طبيعية 6-3
رة        األراضي المحولة إلى مروج طبيعية    تشمل   نة األخي ة خالل العشرين س ويتضمن  .  الغابات أو فئات االستخدام األخرى المحولة إلى مروج طبيعي

ة                     ى مروج طبيعي ي تحولت إل ة استخدام األراضي الت ون من            ) LG (حصر غاز االحتباس الحراري بالنسبة لفئ رات في مخزون الكرب دير التغي تق
) الكتلة الحيوية فوق األرض، والكتلة الحيوية تحت األرض، والخشب الميت، والفرش الحرجي، والمادة العضوية بالتربة(أحواض الكربون الخمسة 

ون            سيد الكرب اني أآ سية       . وآذلك انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير ث رتبط المصادر الرئي اس         وت ازات االحتب ة لغ ات اإلزال ات وعملي لالنبعاث
  .الحراري في هذه الفئة بتغير وإدارة استخدام األراضي

ل    (تكون التغيرات في الكربون نتيجة التحويل من استخدامات األراضي األخرى    ة وبدرجة أق في الغالب من األراضي الحرجية واألراضي الزراعي
تيطان من األراضي الرطبة ونادًرا من أراضي  ل وضوحاً     ) االس ة أق ى مروج طبيعي ة   إل ة باألراضي الزراعي وع      . مقارن ة بن ات المعني دم المؤلف وتق

توائية          (التحويل الرئيسي    ة في األحراج اإلس ى المروج الطبيعي د في         ) من األراضي الحرجية إل ات الفق ساب وعملي ات االآت ى صافي عملي يًال عل دل
ل         آربون التربة، وُيعد تأثير اإلدارة عل د التحوي ا بع ة هاًم ة في المروج الطبيعي ون الترب ال،     (ى تغيرات آرب بيل المث ى س  ,Veldkampراجع، عل

ل     ) 2001 ل التحوي يم المخزون قب ذلك ق روج             .وآ ى الم ة إل تخدامات األخرى ومن الحاالت الطبيعي ل األراضي من االس تج عن تحوي يمكن أن ين
إلى انبعاثات نتيجة  آما قد تؤدي عملية التحويل .ي أآسيد الكربون من آل من الكتلة الحيوية والتربةالطبيعية صافي انبعاثات أو صافي امتصاص لثان

 .حرق الكتلة الحيوية

 .األراضي المحولة إلى مروج طبيعيةإرشادات الختيار المستوى المناسب لتطبيق إجراءات تقدير ) 1الفصل  (3-1تقدم شجرة القرار في الشكل 

 يويةالكتلة الح 6-3-1
ذلك                        دارة، وآ ة م ى مروج طبيعي دارة إل ر الم ل األراضي غي يقدم هذا القسم إرشادات لتقدير تغيرات مخزون الكربون في الكتلة الحيوية نتيجة تحوي

التي واألراضي الزراعية األراضي الحرجية المحولة إلى مروج طبيعية التحويل من استخدامات األراضي األخرى إلى مروج طبيعية، ويشمل ذلك         
ة الغطاء           . رعيي وأراضتحولت إلى مراٍع ة من إزال ى مروج طبيعي ل األراضي إل وتنتج تغيرات مخزون آربون الكتلة الحيوية الناتجة من تحوي

ون في الكتل       .النباتي الموجود واستبداله بغطاء النباتي المميز للمروج الطبيعية ر مخزون الكرب ة  وهو ما يختلف عن المفاهيم المرتبطة بتغي ة الحيوي
  .حيث ترتبط التغيرات بممارسات اإلدارةللمروج الطبيعية التي تظل مروًجا طبيعية 

د       . ويؤدي تحويل األراضي إلى مروج طبيعية في الغالب إلى تحويل الكربون من حوض إلى آخر    ات الفق ل وعملي ات التحوي ويجب حساب آل عملي
ة            واالآتساب من هذه األحواض أثناء االنتقال إلى حال        ى مروج طبيعي ة إل الغ عن األراضي المحول د اإلب دة عن ة جدي د      .ة ثابت ال، عن بيل المث ى س عل

ة             ل جزء من الكتل ة، وينتق ادة العضوية الميت تحويل حرج إلى مرعى، يتم قطع األشجار وينتقل جزء من الكتلة الحيوية فوق األرض إلى حوض الم
 .بة ونحو ذلكالحيوية تحت األرض إلى حوض المادة العضوية بالتر

ة،                        ائي المرحل ا ثن ة مقترًب ى مروج طبيعي ة إل يوجد في   حيث  ويتطلب تقدير التغيرات في مخزون الكربون بالكتلة الحيوية بالنسبة لألراضي المحول
عمليات إعداد لألرض الغالب تغير مفاجئ في الكتلة الحيوية مصاحب للتغير في استخدام األراضي، وباألخص عندما يكون التغير مقصوًدا ومقترًنا ب  

ل        ).مثل اإلزالة والحرق( ام التحوي ديره في ع تم تق ى وي ة أول ة     .ويتم التعامل مع هذا التغير المفاجئ آمرحل ة الثاني ى المرحل ة  (وُتعن د  ) 2مرحل بالفق
ة              ة ثابت ى نظام ذي حال ة،     .واالآتساب التدريجي للكتلة الحيوية أثناء فترة انتقالية إل ة معين د نقطة زمني وي للمروج      وعن رب النظام الحي  يجب أن يقت

ة  الطبيعية من التوازن، وعندها يتم حسابه ضمن فئة  ا طبيعي غ         .المروج الطبيعية التي تظل مروًج ي تبل ل والت ة للتحوي ال التالي رة االنتق ل فت  20وتمث
ديرها عاًما الفترة االفتراضية للبقاء في الفئة االنتقالية، ولكن يمكن للبلدان تحديد فترة االن ي تحدد        .تقال المناسبة حسب تق امالت الت يم المع د ق د تعتم ق

  .معدل االنبعاثات على فترة االنتقال المستخدمة

نوية   ة في      .ولتضمين الفترة االفتراضية في الحسابات، يجب تناول األراضي المحولة إلى مروج طبيعية آمجموعات س ى أن األراضي المحول بمعن
وفي نهاية فترة  .دام طرق المرحلة األولى في عام التحويل وباستخدام طرق المرحلة الثانية لألعوام التسعة عشر التاليةعام معين يجب حسابها باستخ

ة                ) 20(العشرين   تم حسابها تحت فئ ي ي ساحة األراضي الت ى م ام المحدد إل ي تظل     عاًما، يتم إضافة مساحة األراضي لهذا الع ة الت المروج الطبيعي
  .مروًجا طبيعية

ة             (ويرجح أال يحدث انتقال مفاجئ لعدد من األراضي التي تحولت إلى مروج طبيعية               ا واألراضي الزراعي م هجره ي ت ة الت ل األراضي الزراعي مث
ة وصوًال                      و ).التي تعود إلى مروج طبيعية     ة الحيوي في هذه الحالة، لن تكون طرق المرحلة األولى مناسبة وسيظهر انتقال تدريجي في أحواض الكتل

 .وفي هذا النوع من التحويل، يمكن التعامل مع حساب التحويل الكامل باستخدام طرق المرحلة الثانية .لى توازن جديدإ

اجئ     الممارسة السليمةومن  ال مف ة وجود انتق شطة       . أن يتم تحديد نسب انتقال الكربون بين األحواض في حال ة ألن أثيرات الفوري ويمكن تلخيص الت
ي مخز ل األراضي ف ي  تحوي سة ف ون الخم ات الكرب صفوفة اضطراب"ون ل وإطالق   ".م تبقاء وتحوي ات اس صفوفة االضطراب عملي وتوضح م

ي تبقى في         .الكربون في األحواض في األنظمة الحيوية األصلية بعد التحويل إلى مروج طبيعية سبة الت وتحدد مصفوفة االضطراب لكل حوض الن
ى األحواض             ي تتحول إل سبة الت ة وهي موضحة في مصفوفة االضطراب               . األخرى  هذا الحوض والن ل الممكن ل من أشكال التحوي اك عدد قلي هن

ذه األحواض بالكامل في                      . 2 في الفصل    2.1بالجدول ون الموجود في ه د الكرب راض بفق إذا آان معدل تحويل األراضي أآثر أو أقل ثباتًا، فإن االفت
ي            دير تقريب وًال آتق ي وقت التحويل يعتبر افتراضًا معق إن                        .أول ت، ف ل األراضي بمرور الوق دل تحوي ا مع ي يختلف فيه  الممارسة وفي الحاالت الت

  .حساب انتقال وإطالق الكربون بين أحواض الكربون المختلفة وضمان حساب الكربون بالكامل تستلزمالسليمة 

ة،           ى مروج طبيعي ل إل ة        وفي حالة التغير المفاجئ والفوري في مخزون الكربون نتيجة التحوي ر باستخدام المعادل ذا التغي ر ه دير أث تم تق  في  16-2 ي
ا يمكن               . 2الفصل   ر خطي في الغالب وهو م د غي ساب أو فق ى اآت ون ذات منحن وخالل الفترة االنتقالية، تكون األحواض التي تكتسب أو تفقد الكرب

ة          ل متتابع ات مع          و .تمثيله في صورة مصفوفات تحوي ى آل مجموعة              إذا آانت األشكال الصحيحة للمنحني ات عل ذه المنحني ق ه يمكن تطبي ة، ف روف
وعلى الجانب اآلخر إذا آانت أشكال المنحى  .تخضع لالنتقال أثناء عام اإلبالغ لتقدير االنبعاثات أو عمليات اإلزالة السنوية بواسطة الحوض المعين           

 .طريقتان لتقدير هذه التغيرات وهناك .ير تغيرات الحوضغير معروفة، فيمكن للبلدان استخدام وسيلة أبسط تتمثل في دالة تحلل خطية لتقد
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 المروج الطبيعية: 6الفصل 

 اختيار الطريقة 6-3-1-1
ى    إرشادات الختيار المستوى المناسب لتطبيق إجراءات تقدير الكتلة الحيوية في  ) 2الفصل   (2-2تقدم شجرة القرار في الشكل       ة إل األراضي المحول

ة تحت األرض          ويتطلب تقدير التغيرات في الكتلة الحيو .مروج طبيعية ة الحيوي ر في الكتل وق األرض والتغي اتي ف ر في الغطاء النب  .ية تقدير التغي
ة        ة في ضوء الظروف الوطني ستويات الممكن ى الم ى أن     .ويجب على البلدان استخدام أعل ارة إل سليمة  وتجدر اإلش دان    الممارسة ال  تقتضي من البل

ة     ات وعمليات اإلزالة من    إذا آانت االنبعاث   3 أو   2استخدام مقترب من المستوى      ى مروج طبيعي ة إل سية   األراضي المحول ة رئي ل فئ ذلك إذا  ، تمث  وآ
ادئ المحددة في الفصل                ى المب تناًدا إل ة اس د   4آانت الفئة الفرعية من الكتلة الحيوية تعتبر ذات أهمي ات      (1 من المجل ات وتحدد الفئ ار المنهجي اختي

  ).الرئيسية

 1المستوى 
ة      في مخزون آربون الكتلة الحيوية في يجب تقدير التغير  ى مروج طبيعي ة إل ة   1تحت المستوى   األراضي المحول ويكون   .15-2 باستخدام المعادل

ي لألراضي            ون في   (متوسط التغير في مخزون الكربون مساويا التغير في مخزون الكربون نتيجة إزالة الكتلة الحيوية من االستخدام األول أي الكرب
، إضافة إلى مخزون الكربون الناتج عن نمو الكتلة الحيوية  )عد التحويل مباشرة مطروًحا منه الكربون في الكتلة الحيوية قبل التحويل          الكتلة الحيوية ب  

ع ، وحتى م)16-2المعادلة (، يفترض فقدان الكتلة الحيوية بالكامل من النظام الحيوي السابق بعد التحويل مباشرة       1 وآتبسيط للمستوى    .بعد التحويل 
ة          صفر    (BAFTER)عدم وجود تغير مفاجئ، وبالتالي يفترض أن قيمة الكتلة الحيوية المتبقي ساوي ال ل        (ت شكل آامل قب اتي ب ة الغطاء النب تم إزال أي ي

ويمكن  .ثالولذلك ال يوجد انتقال للكتلة الحيوية من حوض الكتلة الحيوية إلى حوض الخشب الميت، على سبيل الم ).زراعة نباتات المروج الطبيعية
ي          ى       (الحصول على القيم االفتراضية للكتلة الحيوية قبل التحويل في الفصل المخصص لنوع االستخدام المعن ال، يمكن الحصول عل بيل المث ى س عل
 ).المعامالت االفتراضية لألراضي الحرجية في الفصل الذي يتناول الكتلة الحيوية في األراضي الحرجية

، 1ولذلك وبالنسبة للمستوى   .ض أن المروج الطبيعية تصل إلى الكتلة الحيوية المستقرة بها أثناء العام األول بعد التحويلوعالوة على ما سبق، ُيفتر    
رة    2ال توجد أية تغيرات في المخزون ترتبط بالمرحلة          ، بالرغم من أنه يجب االحتفاظ باألراضي المحولة إلى مروج طبيعية في فئة التحويل أثناء فت

وازن       20 البالغة االنتقال ق الت ا أطول لتحقي ستغرق وقًت ة ست ات الترب ة         . عاًما ألن مخزون ات االمتصاص من الكتل ات وعملي الي تكون االنبعاث وبالت
دان حساب تأثيرات    . من الحساب تساوي الصفر2الحيوية أثناء المرحلة  ا  وفي حالة وجود تغيرات آبيرة في اإلدارة أثناء مرحلة االنتقال، يمكن للبل ه

ة  من 2على مخزونات الكربون في الكتلة الحيوية باستخدام طريقتي المستوى        سليمة  ومن   .المروج الطبيعية التي تظل مروًجا طبيعي  أن الممارسة ال
 .ولذا يجب إجراء حساب منفصل لكل نوع من التحويل .األراضي المحولة إلى مروج طبيعيةيتم حساب آل 

 2المستوى 
در المستوى   . 1 من الناحية الترآيبية في عدد من الطرق عن المستوى      2تختلف حسابات المستوى   ائي الموضح     2أوًال، يق رب الثن  باستخدام المقت

ات     2آما يعتمد المستوى  .مسبًقا يس البيان ة لألراضي ول  على بعض التقديرات الخاصة بالبلد المعني للكتلة الحيوية في االستخدامات األولية والنهائي
بمستويات مكانية أعلى دقة منها في المستوى       لألراضي المحولة إلى مروج طبيعية      ويتم تجزيء تقديرات المساحة     . 1آما في المستوى    االفتراضية،  

 . لتسجيل االختالفات األقليمية داخل تكونات المروج الطبيعية في البلد1

دان أن تأخذ      . بعد التحويل يساوي الصفر مقبوال في البلد قد ال يكون االفتراض بأن مخزون الكتلة الحيوية2ثانًيا، بالنسبة للمستوى  ى البل ويكون عل
اتي من االستخدام األصلي           ل، الغطاء النب يس آ ة بعض، لكن ل ك، يمكن ضمن       .بعين االعتبار عمليات التحويل التي يتم فيها إزال ى ذل باإلضافة إل

ة بالكامل   (ة خالل فترة من عدة سنوات     حساب زيادة الكتلة الحيوية بعد نشوء المروج الطبيعي        2المستوى   بدًال من حساب تغير مخزون الكتلة الحيوي
  .، إذا توفرت البيانات لتقدير وقت نشوء الكتلة الحيوية بالكامل وتغيرات المخزون السنوي)في عام التحويل
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ون     2 عند استخدام المستوى الممارسة السليمةثالًثا، من  ل الكرب د نسب تحوي ين األحواض   أن يتم تحدي ى       .ب ة عل ة المروج الطبيعي وي أنظم وال تحت
صغيرة         ة ال آمية آبيرة من الكربون في حوض الخشب الميت أو الفرش الحرجي، ولكن قد يبقى الخشب الميت لعدد من السنوات في المروج الطبيعي

د           و . أو يتراآم في أراضي األشجار الخفيضة آبقايا آتلة حيوية خشبية          ،التي تحل محل الغابات    ًا، فيع ل ثبات ر أو أق إذا آان معدل تحويل األراضي أآث
ي األول                             دير التقريب د التق وًال عن ل افتراضًا معق ذه األحواض في وقت التحوي ون في ه ل           .االفتراض بفقد آل الكرب دل تحوي ة اختالف مع وفي حال

ة، ويكون            األراضي بمرور الوقت، يكون من المناسب حساب انتقال وإطالق الكربون من أحواض ال             ون الترب فرش الحوضي والخشب الميت وآرب
  .من الضروري تمييز حاالت الفقد الفورية نتيجة أنشطة التحويل عن حاالت الفقد التي تحدث في األعوام التالية لتحويل األراضي

ى مر     ُيقدر التغير الفوري والمفاجئ في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية نتيجة                ة إل ة  األراضي المحول ستويين   وج طبيعي  عن  3 و2باستخدام الم
ون         و.  الصفر BAFTER، حيث يفترض أن يساوي      2 من الفصل    16-2طريق المعادلة    د الكرب ي تكتسب أو تفق أثناء فترة االنتقال، تكون األحواض الت

ة            ل متتابع ق   .غالًبا ذات منحنى فقد أو اآتساب غير خطي يمكن تمثيله عن طريق مصفوفات تحوي ا يتعل ر     2 بالمستوى وفيم ة تغي راض دال ، يمكن افت
ذه     .استخدام األشكال الصحيحة للمنحنياتالممارسة السليمة أن يتم ومن .  القائم على هذه الطرق3بالنسبة لمقترب المستوى  .خطي ق ه ين تطبي ويتع

  .بون الكتلة الحيويةالمنحنيات على آل مجموعة تخضع للتحويل خالل عام اإلبالغ هذا لتقدير التغير السنوي في أحواض آر

 2المعادالت المستخدمة هي نفسها المستخدمة للمستوى  وتعد .وهناك طريقتان مقترحتان لحساب التغيرات في الكتلة الحيوية خالل المرحلة االنتقالية
  .المروج الطبيعية التي تظل مروًجا طبيعيةفي قسم 

تتضمن هذه الطريقة تقدير مساحة آل نوع من أنواع التحويل والمتوسط السنوي للتحويل  :)2 في الفصل 2.7انظر المعادلة ( الفقد -طريقة االآتساب
ة  ة الحيوي ات الكتل ن مخزون ى وم ذا .إل ب ه ساحة ضمن ) أ( :يتطل دير للم ة  تق روج طبيعي ى م ة إل ة أو األراضي المحول اطق المناخي حسب المن

ة                    ، أو نظام االضطراب     ، أو أنواع المروج الطبيعية    ،اإليكولوجية ون الكتل ى أحواض آرب ر عل شكل آبي ؤثر ب امالت أخرى ت  أو نظام اإلدارة أو مع
ى أساس        ) ج(آمية تراآم الكتلة الحيوية في مخزونات الكتلة الحيوية؛ و) ب(الحيوية،   ة عل ة الحيوي ات الكتل ودة من مخزون آمية الكتلة الحيوية المفق

  .آل هكتار حسب أنواع المروج الطبيعية المختلفة

ة         تتضمن هذه الطريقة تقدير      ):2 في الفصل    2.8راجع المعادلة   (قة الفرق في المخزون     طري ة    األراضي المحولة إلى مروج طبيعي ات الكتل ومخزون
ى    .t2 وt1الحيوية عند نقطتين زمنيتين هما  ويتم الحصول على تغيرات مخزون الكتلة الحيوية لعام الحصر عن طريق قسمة التغير في المخزون عل

دان      .الفاصلة بين القياسين) األعوام(ترة الف ر البل شكل أآب م ب وتناسب طريقة الفرق في المخزون البلدان التي تجرى بها عمليات حصر دورية، وتالئ
ائج مزيف             و .3التي تستخدم طرق المستوى      ى نت ؤدي إل م   قد ال تناسب هذه الطريقة بشكل جيد المناطق التي بها ظروف مناخية متقلبة جًدا وقد ت ا ل ة م

  .يمكن إجراء عمليات الحصر السنوية

 3المستوى 
ة        . عندما يتوافر لدى البلدان معامالت انبعاث خاصة بالبلد وبيانات وطنية ملموسة3تستخدم طرق المستوى  د قائم ة الخاصة بالبل د تكون المنهجي وق

ة ألراض            ة و     على عمليات الحصر المفصلة لمجموعات األراضي الدائمة المستخدمة آعين اذج  /ي المروج الطبيعي ق بالمستوى        و .أو النم ا يتعل ، 3فيم
ا الطرق         .يجب على البلدان وضع المنهجيات والبارامترات الخاصة بها لتقدير التغيرات في الكتلة الحيوية شتقة من آلت ات م ذه المنهجي وقد تكون ه

 .قة المستخدمة على نحو واضحوينبغي توثيق الطري .الموضحة أعاله أو تكون قائمة على المقتربات األخرى

ة بمرور الوقت و               3وتجدر اإلشارة إلى أن المستوى       ة الحيوي ة إحصائيًا للكتل ة القائم ستخدم المعاين ة حصر ت ات،   / يشتمل على أنظم اذج عملي أو نم
ا    .وُتصنف هذه األنظمة حسب المناخ ونوع المروج الطبيعية ونظام اإلدارة األنواع     على سبيل المثال، يمكن استخدام نم ة الخاصة ب و المحقق ذج النم

شطة اإلدارة،              بة حول أن ات المناس ى جانب البيان الكلس والتخصيب، إل والتي تشتمل على تأثيرات اإلدارة مثل الرعي الجائر والحرائق واإلصالح ب
ة بمرور الوقت      ا أن   .لتقدير التغيرات الصافية في مخزون آربون الكتلة الحيوية في المروج الطبيعي ي       آم ة الت اذج مع المعاين ق النم ان تطبي باإلمك

رات المخزون                دير تغي األحراج، لتق تجرى بصفة دورية لتقديرات الكتلة الحيوية، والتي تشبه تلك المستخدمة في عمليات الحصر المفصلة الخاصة ب
 .إلجراء االستقراءات المكانية لمناطق المروج الطبيعية

لنماذج المناسبة أن يتمتع النموذج بالقدرة على تمثيل آل عمليات تحويل النظام الحيوي وممارسات اإلدارة التي وتشمل المعايير الرئيسية في اختيار ا
ي      .يتم تمثيلها في بيانات األنشطة ة والت د أو المنطق ومن األهمية أن يتم التحقق من النماذج باستخدام المشاهدات المستقلة من المواقع الميدانية في البل

 .أنظمة المناخ والتربة وإدارة المروج الطبيعية الموجودة في البلدتمثل تغير 
ز في                                     ضمان عدم التحي ة ول ة للمروج الطبيعي ة آامل ى تغطي سهيل الحصول عل ا لت ساحة الواضحة مكانًي ديرات الم إذا آان ممكًنا، يجب استخدام تق

دير   .تقديرات المساحات بالزيادة أو النقص ط تق د         وعالوة على ذلك، يمكن رب ون والتجدي ة الكرب ادة وإزال ا بمعدالت زي ساحة الواضحة مكانًي ات الم
  .وتأثيرات اإلدارة ذات الصلة على المستوى المحلي بما يعمل على تحسين دقة التقديرات
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 المروج الطبيعية: 6الفصل 

 اإلزالة/اختيار معامالت االنبعاث 6-3-1-2
 1المستوى 

 إزالة الكتلة الحيوية بالكامل 1ويفترض المستوى  .ضي قبل التحويل وبعد التحويل تقديرات للكتلة الحيوية في استخدام األرا1تتطلب طرق المستوى 
ار                   ساوي صفر طن في الهكت ًرة ت ل مباش د التحوي ة بع ة الحيوي ة االفتراضية للكتل . عند إعداد الموقع الستخدام المروج الطبيعية، ولذلك تصبح القيم

 :فيما يخصويمكن الحصول على القيم االفتراضية للكتلة الحيوية 

 ؛)األراضي الحرجية (4انظر الفصل  :األراضي الحرجية قبل اإلزالة •

 ؛ و)المحاصيل الزراعية (5انظر الفصل  :المحاصيل الزراعية التي تشتمل على محاصيل خشبية دائمة •

 أطنان من المادة الجافة 10 طن آربون لكل هكتار أو 4.7 استخدام قيمة افتراضية تبلغ :األراضي الزراعية التي تشمل محاصيل سنوية •
 %.75+لكل هكتار، ويبلغ نطاق الخطأ المقترن بهذه القيمة 

اين في هطول األمطار أو              6.4يوفر الجدول   ة نتيجة التب اين واسع داخل أي منطق د يوجد تب ك، ق  قيًما افتراضية للكتلة الحيوية بعد التحويل؛ مع ذل
 معدالت خطأ عالية ولذلك عند توافر بيانات أفضل للبلد المعني، يجب على البلدان استخدام البيانات على وتنطوي هذه القيم االفتراضية .طبيعة التربة

 .األفضل والمتاحة محلًيا لتقدير الكتلة الحيوية في المروج الطبيعية

 
 
 
 

  4-6 الجدول
 .لألراضي آخر ماستخدا من التحويل بعد الطبيعية المروج في الحيوية الكتلة لمخزونات االفتراضية القيم

) فوق األرض وتحت األرض(إجمالي 
باألطنان في ( غير الخشبية 2الكتلة الحيوية

 )الهكتار

المنطقة المناخية حسب تصنيف الهيئة   فوق األرض1أقصى حد للكتلة الحيوية
( )باألطنان في الهكتار الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

 3الخطأ

 %75 + 8.5 1.7 4 جافة ومطيرة–شمالية 

 %75 + 6.5 1.7  جافة–معتدلة باردة 

 %75 + 13.6 2.4  مطيرة-معتدلة باردة 

 %75 + 6.1 1.6  جافة–معتدلة دافئة 

 %75 + 13.5 2.7  مطيرة-معتدلة دافئة 

 %75 + 8.7 2.3  جافة–أستوائية 

 %75 + 16.1 6.2  رطبة ومطيرة–أستوائية 
ات   بيانات الكتلة الحيوية الواق 1  ORNL DAACفة مجمعة من متوسطات متعددة السنوات تم اإلبالغ عنها في مواقع المروج الطبيعية المسجلة في قاعدة بيان

NPP [http://www.daacsti.ornl.gov/NPP/].  
وق األرض ونسب الكت                       2 ة ف ة الحيوي ة      يعتمد إجمالي قيم الكتلة الحيوية فوق األرض وتحت األرض على الحد األقصى للكتل ى الكتل ة تحت األرض إل ة الحيوي ل

 .الحيوية فوق األرض
  .يمثل تقدير اسمي للخطأ، يساوي ضعفي االنحراف المعياري، آنسبة مئوية من المتوسط 3
 .ستوائينظرا لمحدودية البيانات، تم الجمع بين المناطق الجافة والرطبة لنظام الحرارة الشمالي والمناطق الرطبة والمطيرة لنظام الحرارة األ 4

 

 2المستوى 
ات              الممارسة السليمة من   ة واالنبعاث ة الحيوي ات الكتل ي لمخزون د المعن ديرات البل ذا المستوى استخدام تق ل      / في ه ة عن تحوي ة الناجم ات اإلزال عملي

ة األراضي، وآذلك تضمين تقديرات عمليات الفقد في الموقع وخارجه نتيجة عمليتي الحرق والتحلل التي تعقب تحويل ا  .ألراضي إلى مروج طبيعي
ل                  ات تحوي ة باستخدامات األراضي وعملي ة المقترن ات اإلزال وهذه التحسينات قد تتم في شكل دراسات منتظمة لمحتوى الكربون واالنبعاثات وعملي

  . وآذلك إعادة تدقيق القيم االفتراضية الموضوعة في ضوء الظروف الخاصة بالبلد،االستخدام داخل البلد أو المنطقة

ر مجموعة      . البيانات الخاصة بالبلد أو المنطقة المعنية فيما يتعلق بالكتلة الحيوية في المروج الطبيعية2ويتطلب المستوى  ه عب ام ب وهو ما يمكن القي
ة      دير الكثاف ك تق ي ذل ا ف رق، بم ن الط ة م اجي (متنوع اء الت ور    ) أي الغط ة أو ص صور الجوي ق ال ن طري شبية ع شبية والع ات الخ ار للنبات  األقم
ى تحت األرض             .االصطناعية عالية االستبانة والقياسات األرضية وق األرض إل ة ف ة الحيوي سبة الكتل ة ون واع والكثاف اين ترآيب األن ويمكن أن يتب

ستخدمة           ،بشكل آبير بالنسبة لظروف وأنواع المروج الطبيعية المختلفة        ة    وبالتالي فقد يكون التصنيف الفرعي لمجموعات األراضي الم في المعاين
ة       3 من الفصل   3- أ3ويشتمل الملحق   . أآثر فاعليةوأنشطة المسح حسب أنواع المروج الطبيعية إجراًء اليب المعاين ة حول أس ى إرشادات عام  عل

 .والمسح المستخدمة في حصر الكتلة الحيوية

ًرا ضرورًيا لحساب التغي              ة أم ى مروج         ُيعد تسجيل ديناميكيات الكتلة الحيوية تحت األرض بدق ل األراضي إل د تحوي ون عن رات في مخزون الكرب
ى             و .في حالة هجر األراضي الزراعية، ستزداد الكتلة الحيوية باستمرار مع تتابع النظام الحيوي             و .طبيعية ة من أحراج إل سبة لألراضي المحول بالن
ورغم أن  .جية للكتلة الحيوية تحت األرض ألعشاب المراعي، يحدث تحلل تدريجي للكتلة الحيوية الخاصة باألحراج فوق األرض وزيادة تدريمراٍع

 27-6                                          غازات االحتباس الحراري بشأن القوائم الوطنية لحصر2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 



 استعماالت األرض األخرىالزراعة والحراجة و: 4المجلد 
 

ال،   (وتشير نسب المجموع الجذري إلى الخضري إلى تباينات واسعة في القيم على مستوى آل من األنواع الفردية  بيل المث  Anderson etعلى س
al., 1972 ( والمجتمعات النباتية) ،على سبيل المثالJackson et al., 1996; Cairns et al., 1997.(       ا أمكن باستخدام نسب ولذلك ُيوصى م

 النسب االفتراضية للمجموع   6.1ويقدم الجدول  .المجموع الجذري إلى الخضري التي يتم الحصول عليها تجريبيًا والخاصة بالمنطقة أو نوع النبات
وفر         الجذري إلى الخضري الخاصة باألنظمة الحيوية الرئيسية للمروج الطبيعية في العالم؛ ويمكن              استخدام هذه البيانات آنسب افتراضية عندما ال يت

تم تضمين نسب لألراضي الخشبية      .لدى البلدان المزيد من المعلومات اإلقليمية الالزمة لوضع نسب خاصة بالبلد سافانا وأراضي األشجار    /آما ي ال
  .الطبيعية من الحصر الخاص بهاالجنبات لالستخدام من قبل البلدان التي تقوم بتضمين هذه األنواع في قسم المروج 

 3المستوى 
ى أن        . استخدام مجموعة النماذج الديناميكية وقياسات الحصر الخاصة بتغيرات مخزون الكتلة الحيوية           3تشمل مقتربات المستوى     ارة إل  وتجدر اإلش

ا   ال يستخدم تغيرات المخزون البسيطة أو معامالت االنبعاث هذا المستوى  ت   .في حد ذاته تم اش ات  وي ديرات االنبعاث ة باستخدام    /قاق تق ات اإلزال عملي
ويمكن استخدام  .المقتربات القائمة على النماذج من التفاعل بين المعادالت العديدة التي تقدر صافي التغير في مخزونات الكتلة الحيوية داخل النماذج

رات المخزون او       النماذج إلى جانب المعاينة الدورية لتقديرات المخزون مثلما هو متبع في عم    دير تغي األحراج، لتق صلة الخاصة ب ليات الحصر المف
اذج       ). إلجراء استقراءات مكانية لمناطق المروج الطبيعية2آما هو الحال في المستوى (مدخالته أو مخرجاته  ال، يمكن استخدام نم بيل المث على س

ل الرعي الجائر والحرائق والتخصيب، إلى جانب البيانات المناسبة حول أنشطة النمو المحققة الخاصة باألنواع والتي تشتمل على تأثيرات اإلدارة مث
  .اإلدارة، لتقدير التغيرات الصافية في مخزون آربون الكتلة الحيوية في المروج الطبيعية بمرور الوقت

 اختيار بيانات األنشطة 6-3-1-3
ى ال  ة  تتطلب آافة المستويات تقديرات لمساحات األراضي المحولة إل ة          .مروج الطبيعي ة الحيوي سها لحساب الكتل ساحة نف ات الم ويجب استخدام بيان

ويمكن، إذا لزم األمر، تجزيء بيانات المساحة المستخدمة في تحليل التربة بما يسمح بالتطابق مع    .وتقديرات المادة العضوية الميتة وآربون التربة
ة                     النطاق المكاني المطلوب لتقديرات الكتلة الحيوية ذات       واع الترب ى، يجب أن يراعي التصنيف أن ستويات األعل ه في الم ر أن ى، غي  المستوى األدن

ات         . 3ويجب الحصول على بيانات المساحة باستخدام الطرق الموضحة في الفصل      .الرئيسية ام بعملي ه من الضروري القي ى أن ارة إل وتجدر اإلش
ة الحساب          تدقيق مقارن لضمان التمثيل الوافي والمتسق لألراضي الم ة لإلسقاط أو ازدواجي ادي أي حاالت ممكن ا يضمن تف نويا بم ة س ويجب   .حول

ة        واع المروج الطبيعي ة وأن ة العام ات المناخي ا للفئ ات الحصر بالمستوى      .تجزيء البيانات وفق شاء      3وتتطلب عملي ر شموًال حول إن  معلومات أآث
ويجب تضمين آافة التغيرات التي تقع خالل األعوام المحددة  .ة زمنية ومكانية أآثر دقةالمروج الطبيعية الجديدة تتضمن طبقات تربة ومناخ واستبان

اً 20الفترة االفتراضية (آفترة انتقالية في تحويالت أآبر من الفترة االنتقالية        سم فرعي من       )  عام ا آق الغ عنه تم اإلب ي تظل     وي ة الت المروج الطبيعي
ة        تفاصيل أآبر بما يضمن اتساق عمليات الحصر مع وتتطلب المستويات األعلى .مروًجا طبيعية ة المعني ة الدولي ة الحكومي ة للهيئ الخطوط التوجيهي
ى نحو منفصل      ،بتغير المناخ ل األحراج عل ة        . غير أن المتطلب األدنى هو تحديد مساحات تحوي ة آربوني ادة ذات آثاف ك ألن األحراج تكون ع وذل

 2 و1تكون هناك حاجة لمعرفة جزئية على األقل بمصفوفة تغير االستخدام، وبالتالي، عند استخدام المقتربين وهو ما يعني أنه قد  .أعلى قبل التحويل
ى                     3من الفصل    ة إل ا من أراض حرجي ي يجري تحويله ساحة األراضي الت د م ة لتحدي  لتقدير مساحة األراضي، قد تكون هناك حاجة لمسوح تكميلي

ى   3وآما هو موضح في الفصل  .مروج طبيعية ل عل ، عند إنشاء المسوح، ففي أغلب الحاالت يكون العمل على تحديد المساحات التي تخضع للتحوي
رات                                ة خالل فت الي مساحات األراضي في استخدامات معين ين اإلجم رق ب ق الف نحو مباشر إجراًء أآثر دقة مقارنة بتقدير هذه المساحات عن طري

  .زمنية مختلفة

 1المستوى 
ديرات الم د تق ة لألراضي  ُتع تخدامات األولي ن االس ة، م روج طبيعي ى م ة إل اطق المحول ة وأراضي (ن ة واألراضي الزراعي أي األراضي الحرجي

ي       1وتفترض منهجية المستوى   .إلى النوع النهائي للمروج الطبيعية، أمًرا ضرورًيا) االستيطان ونحو ذلك ى إطار زمن ساحة إل ديرات الم تناد تق  اس
ة      بعده إلي فئة    من عام واحد، تنتقل      ة أطول،                . المروج الطبيعية التي تظل مروًجا طبيعي دار إطارات زمني ى م ساحة عل ديرات الم يم تق ة تقي وفي حال

وفي حالة عدم توافر مثل هذه البيانات مع البلدان، فقد يتم استقراء  .يجب تحويلها إلى مساحات متوسطة سنوية لتالئم قيم مخزون الكربون المستخدمة
م                    ،الجزئية للحصول على قاعدة األراضي الكلية     العينات   ى حك تنادا إل ك اس ل بمرور الوقت وذل ات التحوي ة لعملي ديرات التاريخي  أو يتم استقراء التق

ة من المصادر      .الخبراء بالبلد ى مروج طبيعي  وبحد أدني، يمكن للبلدان أن تستند إلى متوسط معدالت إزالة الغابات وتحويالت استخدام األراضي إل
او          ك الف ع ويب       (العالمية، بما في ذل ات المستوى       و). FAOSTATانظر موق ستخدم مقترب د ت ساحات      1ق ل والم سنوية للتحوي  متوسط المعدالت ال

  .المقدرة بدًال من التقديرات المباشرة

 2المستوى 
ة     استخدام تقديرات المساحة الفعلية لكافة عمليات التحويل الممكنة مالممارسة السليمةتقتضي  وع المروج الطبيعي ى ن ويمكن   .ن االستخدام األولى إل

اط استخدام األراضي           ة ألنم رات دوري ى فت د عل إجراء تقرير اإلبالغ الكامل لمساحات األراضي سواء عن طريق تحليل الصور المستشعرة عن بع
  .أنظمة الحصر المختلطةأو عبر عمليات المعاينة األرضية الدورية ألنواع استخدام األراضي أو /والغطاء األرضي و

 3المستوى 
ة            3يجب أن توفر بيانات األنشطة المستخدمة في حسابات المستوى           ى مروج طبيعي ل استخدام األراضي إل  وأن ، تقديرات آاملة لكافة عمليات تحوي

سياسية   ويمكن أن يتم التجزيء على أساس   .يتم تجزيء هذه البيانات من أجل استيعاب الظروف المختلفة داخل البلد يم، ونحو    (الحدود ال د، اإلقل البل
ك وي،)ذل ال الحي ة، أو المج ة المناخي ارامترات، أو المنطق ذه الب ن ه زيج م ول   . أو م ات ح دان معلوم دى البل ون ل د يك االت، ق ن الح ر م ي آثي وف

ى العين         (االتجاهات متعددة األعوام في تحويل استخدام األراضي         ة عل اط االستخدام            من عمليات الحصر الدورية القائم د ألنم شعار عن بع ة أو االست
  ).والغطاء األرضي

 2 و1خطوات الحساب في المستويين  6-3-1-4
ون في             ر في مخزون الكرب دير التغي فيما يلي ملخص بالخطوات الالزمة لتق

C∆)الكتلة الحيوية 
B
  باستخدام الطرق االفتراضية(
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 المروج الطبيعية: 6الفصل 

ستوى   ديرات الم ات عمل إلجراء تق وفير ورق م ت ة   المع1ت ذه الفئ ة من ه ات اإلزال ات وعملي ة باالنبعاث ات عمل الزراعة 1انظر الملحق (ني  ورق
ة     و).والحراجة واستعماالت األرض األخرى   سيط المعادل تم تب ذا الحساب  15-2ي د المستوى   . له ة آل من       1 ويعتم أن قيم راض ب ى االفت  ΔCG عل

ة       المكون الوحيد اΔCCONVERSIONولذلك يعد .  تساوي الصفر  ΔCLو تم حسابه باستخدام المعادل سبة لألراضي   و. 16-2لذي يتطلب حساًبا، وي بالن
 مرتين، مرة للكتلة الحيوية العشبية ومرة للكتلة الحيوية الخشبية، وذلك نظرا ألن آل عنصر          16-2المحولة إلى مروج طبيعية، يتم حساب المعادلة        

 .من هذه العناصر يحتوي على جزء آربون مختلف

 1المستوى 
سبة   .أن آافة تغيرات المخزون تحدث في عام التحويل    ويرتكز إلى افتراض بسيط هو       . إلى حساب التغير المفاجئ فقط     1حتاج المستوى   ي ولذلك فبالن

  .للتحويالت األآبر من عام واحد، ولكنها ال تزال في الفترة االنتقالية، ُيفترض عدم وجود تغيرات صافية في مخزونات آربون الكتلة الحيوية

 تقديرات المناطق المحولة إلى 1يتطلب المستوى  .تحديد فئات تحويل األراضي التي سيتم استخدامها في هذا التقدير والمساحات التمثيلية :1الخطوة 
ك         (مروج طبيعية من االستخدامات األولية لألراضي        وع     ) أي األراضي الحرجية واألراضي الزراعية وأراضي االستيطان وغير ذل ى الن ائي  إل النه

ة   اء                 .للمروج الطبيعي ي تحولت أثن ساحة األراضي الت الي م ة، ُيتطلب فقط حساب إجم ة االنتقالي زال في المرحل ي ال ت د حساب األراضي الت وعن
  . حدوث آافة التغيرات في مخزون آربون الكتلة الحيوية في العام األول1العشرين عاًما السابقة إذ يفترض المستوى 

ن،       .فئات األنشطة التي سيتم استخدامها في التقدير والمساحات التمثيليةتحديد  :2الخطوة  ل و، إذا أمك وع التحوي ات لن تتكون فئة األنشطة من تعريف
ال،   (طبيعة إدارة الغطاء األرضي السابق وإدارة المرج الطبيعي     بيل المث ى مراعي ماشية         "على س توائي الموسمي المقطوع إل ل الحرج االس تحوي

  ").األعشاب المجلوبةباستخدام 

وفي   .قبل التحويل ) آل على حده  (بالنسبة لكل فئة نشاط، تحدد الكتلة الحيوية بالهكتار في الكتلة الحيوية العشبية والكتلة الحيوية الخشبية                 :3الخطوة 
ى ا                      ة تحت األرض إل ة الحيوي دير مكون       حالة عدم توافر بيانات الكتلة الحيوية تحت األرض، يتم استخدام نسب الكتل وق األرض لتق ة ف ة الحيوي لكتل

  .يمكن الحصول على القيم االفتراضية من الفصل المعني بالفئة األخرى الستخدام األراضي .تحت األرض في الكتلة الحيوية

بعد عام واحد من  ) آل على حدة  (ية  بالنسبة لكل فئة نشاط، تحديد الكتلة الحيوية بالهكتار في الكتلة الحيوية العشبية والكتلة الحيوية الخشب               :4الخطوة  
ة            .التحويل إلى المروج الطبيعية    ى الكتل ة تحت األرض إل ة الحيوي تم استخدام نسب الكتل وفي حالة عدم توافر بيانات الكتلة الحيوية تحت األرض، ي

 .4-6 للكتلة الحيوية العشبية في الجدول يمكن الوصول إلى القيم االفتراضية .الحيوية فوق األرض لتقدير مكون تحت األرض من الكتلة الحيوية

غ   ُتستخدم قيمة افتراضية   .تحديد أجزاء الكربون المناسبة للكتلة الحيوية العشبية والخشبية        :5الخطوة  ون   0.50تبل ة   ( طن آرب ادة جاف ة  ) طن م للكتل
 .للكتلة الحيوية العشبية) طن مادة جافة( طن آربون 0.47الحيوية الخشبية و

بطرح الكتلة الحيوية النهائية من الكتلة الحيوية ) آل على حدة(دير صافي تغير مخزونات الكربون في الكتلة الحيوية الخشبية والعشبية تق :6الخطوة 
 .حيويةتشير القيمة السالبة إلى زيادة في الكتلة ال .األولية وضرب هذا الفرق في المساحة التمثيلية للنشاط وفي جزء الكربون لمكون الكتلة الحيوية

ة                           :7الخطوة  ة لكل فئ ة الحيوي ون الكتل ات آرب ر في مخزون د صافي التغي شبية لتحدي حساب تغيرات مخزونات آربون الكتلة الحيوية الخشبية والع
 .ينبغي حساب المجاميع الفرعية لكل نوع تحويل ثم حساب المجموع الكلي وإدخاله في نهاية العمود األخير في الجدول .نشاط

 

 2المستوى 
ة          :1الخطوة  ساحات التمثيلي دير والم ذا التق يتم استخدامها في ه ي س ة        .تحديد فئات تحويل األراضي الت سبة لألراضي في المرحل د الحساب بالن عن

  .االنتقالية، يلزم توافر بيانات المساحات التمثيلية لكل فئة في مراحل التحويل المختلفة

 التغيرات المفاجئة :2الخطوة 

تتكون فئة األنشطة من تعريفات لنوع التحويل و، إذا أمكن،  .نشطة التي سيتم استخدامها في التقدير والمساحات التمثيليةتحدد فئات األ •
تحويل الحرج االستوائي الموسمي المقطوع إلى "على سبيل المثال، (طبيعة إدارة الغطاء األرضي السابق وإدارة المرج الطبيعي 

  ").المجلوبةمراعي ماشية باستخدام األعشاب 
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 استعماالت األرض األخرىالزراعة والحراجة و: 4المجلد 
 

وفي حالة . قبل التحويل) على حده(بالنسبة لكل فئة نشاط، تحديد الكتلة الحيوية بالهكتار في الكتلة الحيوية العشبية والكتلة الحيوية الخشبية  •
ألرض لتقدير مكون عدم توافر بيانات الكتلة الحيوية تحت األرض، يتم استخدام نسب الكتلة الحيوية تحت األرض إلى الكتلة الحيوية فوق ا

 . تحت األرض من الكتلة الحيوية

بعد عام واحد من ) آل على حدة(بالنسبة لكل فئة نشاط، تحديد الكتلة الحيوية بالهكتار في الكتلة الحيوية العشبية والكتلة الحيوية الخشبية  •
ض، يتم استخدام نسب الكتلة الحيوية تحت األرض إلى وفي حالة عدم توافر بيانات الكتلة الحيوية تحت األر. التحويل إلى المروج الطبيعية

 . الكتلة الحيوية فوق األرض لتقدير مكون تحت األرض بالكتلة الحيوية

للكتلة الحيوية ) طن مادة جافة( طن آربون 0.50ُتستخدم قيمة افتراضية تبلغ . تحديد أجزاء الكربون المناسبة للكتلة الحيوية العشبية والخشبية •
 .للكتلة الحيوية العشبية) طن مادة جافة( طن آربون 0.47الخشبية و

تقدير صافي تغير مخزونات الكربون في الكتلة الحيوية الخشبية والعشبية بالهكتار لكل نوع من التحويل بطرح الكتلة الحيوية النهائية من  •
تشير القيمة السلبية إلى زيادة في  .ون مكون الكتلة الحيويةالكتلة الحيوية األولية وضرب هذا الفرق في المساحة التمثيلية للنشاط وفي جزء آرب

 .الكتلة الحيوية

. حساب تغيرات مخزونات آربون الكتلة الحيوية الخشبية والعشبية لتحديد صافي التغير في مخزونات آربون الكتلة الحيوية لكل فئة نشاط •
 .لكليينبغي حساب المجاميع الفرعية لكل نوع تحويل واستخراج المجموع ا

 التغيرات االنتقالية :3الخطوة 

تتكون فئة األنشطة من تعريفات لنوع التحويل و، إذا  .تحديد الفئات والمجموعات التي سيتم استخدامها في التقدير والمساحات التمثيلية •
توائي الموسمي المقطوع إلى تحويل الحرج االس"على سبيل المثال، (أمكن، طبيعة إدارة الغطاء األرضي السابق وإدارة المرج الطبيعي 

  ").مراعي ماشية باستخدام األعشاب المجلوبة

الفقد أو طريقة -حسب نوع النشاط باستخدام طريقة االآتساب) آل على حدة(تحديد معدل التغير السنوي للكتلة الحيوية العشبية والخشبية  •
ا بالمرحلة االنتقالية بين التحويل والوصول إلى نظام مروج لكل مجموعة من األراضي تمر حالًي) انظر فيما يلي(الفرق في المخزون 
 .طبيعية مستقر وجديد

 ).ُتؤخذ عادة من الحصر السابق(تحديد الكتلة الحيوية العشبية والخشبية في المجموعة أثناء العام السابق  •

  .في إلى قيم مخزونات العام السابقحساب التغير في الكتلة الحيوية العشبية والخشبية لكل مجموعة بإضافة معدل التغير الصا •

ساب ة االآت د -طريق ة ( الفق ي 7-2المعادل  ف
 )2الفصل 
  ).آل على حدة(تحديد متوسط الزيادة السنوية للكتلة الحيوية العشبية والخشبية  •

  ).آل على حدة(تحديد متوسط حاالت الفقد السنوية للكتلة الحيوية العشبية والخشبية  •

  .صافي في الكتلة الحيوية العشبية والخشبية بطرح الفقد من الزيادةتحديد معدل التغير ال •

ة   ( طريقة الفرق في المخزون          في  8-2المعادل
 )2الفصل 
تحديد الفترة الزمنية الفاصلة بين عمليات الحصر، ومتوسط قيم مخزون الكتلة الحيوية العشبية والخشبية في الحصر األولي ومتوسط  •

  .والخشبية في الحصر النهائيالكتلة الحيوية العشبية 

استخدام هذه القيم في حساب صافي الفرق السنوي في الكتلة الحيوية العشبية والخشبية عن طريق طرح المخزون األولى من المخزون  •
  .تشير القيمة السالبة إلى انخفاض في المخزون . وقسمة الفرق على عدد السنوات الفاصلة بين الحصرين،النهائي

 ).وتوثيقها( معامالت توسيع خاصة بالبلد أو النظام الحيوي وأفضل البيانات المحلية المتاحة 2رب المستوى يتطلب مقت •

 تقدير عدم التيقن 6-3-1-5
بالمروج الطبيعية التي تظل  مماثلة على نحو جوهري للتحليالت الخاصة األراضي المحولة إلى مروج طبيعيةتعتبر تحليالت عدم التيقن فيما يخص   

ة مر ون         .وًجا طبيعي ات حصر الكرب يقن في عملي دم الت اك مصدران لع ات         ) 1( :وهن ات استخدام وإدارة األراضي والبيان يقن في بيان أوجه عدم الت
ر المخزون                ) 2(البيئية، و  امالت تغي ون ومعامل التوسيع ومع يم مخزون الكرب ون وق سبة   /أوجه عدم التيقن في الزيادة والفقد في الكرب االنبعاث بالن

وذج           2للمقتربات من المستوى     يقن في ترآيب النم ات المستوى         /، وأوجه عدم الت سبة لمقترب ارامترات بالن أ الب أ     3خط اذج، أو خط ى النم ة عل  القائم
ى القياسات في المستوى       /القياس ة عل يقن في       .3تغيرية المعاينة فيما يخص عمليات الحصر القائم سم عدم الت ي تظل    راجع ق ة الت  المروج الطبيعي

 .)5-1-2-6القسم ( للحصول على مناقشة إضافية مروًجا طبيعية
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 المروج الطبيعية: 6الفصل 

 المادة العضوية الميتة 6-3-2
ة  ادة العضوية الميت ون حوض الم ات آرب ي مخزون رات ف سم التغي ذا الق دم ه ي (DOM)يق ة ف ى مروج طبيعي ة إل ة األراضي المحول ل  .فئ وتمث

ة             األراضي الزراعية واألراضي الحرجية وأراضي االستيطان        ى مروج طبيعي ل إل ة للتحوي ا محتمل ى       .واألراضي األخرى أنواًع سم عل شتمل الق وي
ذين      1ويقدم الفصل  .الفرش الحرجي) 2(الخشب الميت و) 1( :طرق لنوعين من أحواض المادة العضوية الميتة صلة له اريف مف د تع ذا المجل  من ه

 .2-2-6الرجوع إلى القسم يمكن التعرف على خصائص الخشب الميت والفرش الحرجي ب .الحوضين

ة            واد العضوية الميت ون الم ات آرب ة      يتطلب تقدير التغيرات في مخزون ى مروج طبيعي ة إل رب      لألراضي المحول شبه المقت ة، ي ائي المرحل ا ثن مقترًب
التغير في    خالل المرحلة األولى، يوجد في الغالب تغير مفاجئ في المادة الع          ).1-3-6القسم  (الموضح في قسم الكتلة الحيوية       ة ب ضوية الميتة المقترن

ل     ).مثل اإلزالة والحرق(االستخدام، وباألخص عندما يكون التغير مقصوًدا ومقترًنا بعمليات إعداد لألرض  ات التحل ى بعملي أما المرحلة الثانية فُتعن
ة         وعند نقطة زمنية معينة، يجب  .والزيادة أثناء فترة انتقالية وصوًال إلى نظام ذي حالة ثابتة ى حال ة إل وي في المروج الطبيعي  أن يصل النظام الحي

درة  بعشرين      . وحسابه في هذه الفئة    المروج الطبيعية التي تظل مروًجا طبيعية     توازن وفي هذه األثناء يمكن اعتباره ضمن         تمثل الفترة االنتقالية المق
  .ة االنتقالية المناسبة لها حسب تقديرهاعاًما بعد التحويل الفترة االفتراضية، ولكن البلدان حرة في تحديد الفتر

نوية   ة في      .ولتضمين الفترة االفتراضية في الحسابات، يجب تناول األراضي المحولة إلى مروج طبيعية آمجموعات س ى أن األراضي المحول بمعن
ة     تخدام طرق المرحل ين يجب حسابها باس ام مع ة    1ع ل وباستخدام طرق المرحل ام التحوي ة  لألعوام ا2 في ع سعة عشر التالي رة   .لت ة فت وفي نهاي

ة                ) 20(العشرين   تم حسابها تحت فئ ي ي ساحة األراضي الت ى م ام المحدد إل ي تظل     عاًما، يتم إضافة مساحة األراضي لهذا الع ة الت المروج الطبيعي
  .مروًجا طبيعية

ل  يرجح أال يتوافر حوض خشب ميت أو فرش حرجي في الكثير من أنواع االستخدام، ولذلك ي                مكن افتراض أن أحواض الكربون المعنية قبل التحوي
ذلك المساحات        .تساوي الصفر  يمكن أن تشتمل األراضي الحرجية واألنظمة الزراعية الحرجية واألراضي الرطبة على آمية آبيرة من الكربون وآ

  . االستخدام القريب وليس الغطاء األرضيالحرجية المحيطة بأراضي االستيطان والتي ربما يتم تعريفها آأراض استيطان استناًدا إلى

ة           ا واألراضي        (ويرجح عدم حدوث انتقال مفاجئ بعدد من مناطق األراضي التي تحولت إلى مروج طبيعي م هجره ي ت ة الت ل األراضي الزراعي مث
ة       ة                ).الزراعية التي تعود للمروج الطبيعي ن تكون افتراضات المرحل ة، ل ذه الحال ا      1في ه بة ويكون هن ة            مناس دريجي في أحواض الكتل ال ت ك انتق

 .2عندما يحدث هذا النوع من التحويل، يمكن التعامل مع حساب التحويل الكامل باستخدام طرق المرحلة  .العضوية الميتة وصوًال إلى توازن جديد

ت         و .تشتمل عملية تحويل األراضي إلى مروج طبيعية في الغالب اإلزالة والحرق           د ت ة األراضي، ق ة للحصول      عند إزال ة العضوية الميت ة الكتل م إزال
ة  (وقد تحاول البلدان تحديد حجم عمليات اإلزالة هذه وحساب الكربون في القطاعات األخرى    .على خشب الوقود أو استخدامات أخرى ل الطاق  ).مث

ى باإلضافة إلى ذلك، ال يقوم حرق النباتات المتبقية بإزالة الكتلة العضوية الميتة بالكامل ويتحول   اتي    بعضها إل د      و.فحم نب ى، ق ستويات األعل في الم
 .ترغب البلدان في حساب هذا االنتقال إلى حوض تخزين طويل المدى

 اختيار الطريقة 6-3-2-1
شكل         دير            2 بالفصل    3-2تقدم شجرة القرار في ال ق إجراءات التق ار المستوى المناسب لتطبي ق باختي ا يتعل ساعدة فيم دي   . إرشادات للم ر ويتطلب تق

ويتم تناول آل حوض  .التغيرات في مخزون الكربون بالمادة العضوية الميتة تقدير التغيرات في المخزون بحوضي الخشب الميت والفرش الحرجي
د        ) الخشب الميت والفرش الحرجي   (من حوضي المادة العضوية الميتة       ا تع بشكل منفصل، غير أن الطريقة المستخدمة في تقدير التغيرات بكل منهم

 .احدةو

 1المستوى 
رى فقط                         1يشتمل مقترب المستوى     ل الكب ات التحوي ل األراضي باستخدام فئ وع من تحوي ال، من أراض         ( على تقدير مساحة آل ن بيل المث ى س عل
جة تحويل بكل من الخشب الميت والفرش الحرجي نتي) 1المرحلة ( ويقدر التغير المباشر والمفاجئ في مخزون الكربون ).حرجية إلى مروج طبيعية

ة      2.23 باستخدام المعادلة    1األراضي األخرى إلى مروج طبيعية في المستوى         صفر ويكون     C0 حيث تساوي قيم ساويا   Ton ال ويفترض  . الواحد م
راآم خشب ميت أو فرش حرجي في                   1المستوى   ى    إزالة آافة الخشب الميت والفرش الحرجي أثناء التحويل وأال يتبقى أو يت ة إل  األراضي المحول

ه  ) على سبيل المثال عندما تمارس زراعة القطع والحرق على نطاق واسع  (وبالنسبة للبلدان التي يكون بها هذا االفتراض مقبوًال  .مروج طبيعية فإن
ة   .ينبغي استخدام مستوى أعلى عند حساب األراضي المحولة إلى مروج طبيعية      ى  وعالوة على ما سبق، يتعين افتراض أن تصل المروج الطبيعي إل

الرغم  2، ال توجد أية انبعاثات أو عمليات إزالة ترتبط بالمرحلة 1ولذلك وبالنسبة للمستوى   .الكتلة الحيوية المستقرة أثناء العام األول بعد التحويل        ، ب
ستغرق   عاًما أل20من أنه يجب االحتفاظ باألراضي المحولة إلى مروج طبيعية في فئة التحويل الخاصة بفترة االنتقال البالغة              ن مخزونات التربة ست

 .وقًتا أطول لتحقيق التوازن

يم افتراضية     .وتجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد قيم افتراضية متاحة للخشب الميت أو الفرش الحرجي في معظم األنظمة    وبالنسبة لألحراج، ال توجد ق
يم للفرش الحرجي      ديرات واستخدام         وي ).2، الفصل  2-2الجدول  (عالمية للخشب الميت، لكن توجد ق سعى لعمل أفضل التق دان أن ت ى البل جب عل

ديرات للخشب الميت والفرش الحرجي في النظام                            وفير أفضل التق األحراج من أجل ت ة ب البيانات المحلية من المؤسسات البحثية الزراعية والمعني
  .األولي قبل التحويل

 31-6                                          غازات االحتباس الحراري بشأن القوائم الوطنية لحصر2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 



 استعماالت األرض األخرىالزراعة والحراجة و: 4المجلد 
 

 2المستوى 
ة              . 1ء مقارنة بالمستوى     مستوى أآبر من التجزي    2تتطلب مقتربات المستوى     ة وأنظم ة اإليكولوجي ا للمنطق شطة وفًق وينبغي اإلبالغ عن بيانات األن

  .اإلدارة

سة                 )1-3-6القسم  (وآما هو موضح في قسم الكتلة الحيوية         ون الخم ى أحواض الكرب ، يمكن تلخيص التأثيرات الفورية ألنشطة تحويل األراضي عل
د     وتوضح مصفوفة ا   ".مصفوفة اضطراب "في   الضطراب عمليات استبقاء وتحويل وإطالق الكربون في األحواض في األنظمة الحيوية األصلية بع

ى أحواض          .التحويل إلى مروج طبيعية ل إل ي تنق سبة الت وتعمل مصفوفة االضطراب على تحديد نسبة مخزون الكربون التي تظل في الحوض والن
ويضمن استخدام مصفوفة    . 2 من الفصل  1-2هي موضحة في مصفوفة االضطراب بالجدول وهناك عدد قليل من أنواع التحويل الممكنة و     .أخرى

  .االضطراب االتساق في حساب آافة أحواض الكربون

ستويين                                ة في الم ى مروج طبيعي ل األراضي األخرى إل ون في الخشب الميت نتيجة تحوي  3 و2ويقدر التغير المباشر والمفاجئ في مخزون الكرب
ر خطي يمكن                         و -23-2دلة  باستخدام المعا  ساب غي د أو اآت ى فق ا ذات منحن ون غالًب أثناء الفترة االنتقالية، تكون األحواض التي تكتسب أو تفقد الكرب

رب المستوى        2وفيما يتعلق بالمستوى     .تمثيله عن طريق مصفوفات تحويل متتابعة      ذه    3، يمكن افتراض دالة تغير خطي، وينبغي لمقت ى ه ائم عل  الق
دير              .تخدام األشكال الصحيحة من المنحنياتالطرق اس ذا لتق الغ ه ام اإلب ل خالل ع ى آل مجموعة تخضع للتحوي ات عل ذه المنحني ويجب تطبيق ه

  .التغير السنوي في حوضي آربون الخشب الميت والفرش الحرجي

  :ة االنتقاليةوهناك طريقتان مقترحتان لحساب التغيرات في آربون الخشب الميت والفرش الحرجي خالل المرحل

تتضمن هذه الطريقة تقدير مساحة آل نوع من أنواع التحويل والمتوسط السنوي للتحويل إلى  ):2 في الفصل 18-2المعادلة ( الفقد -طريقة االآتساب
ة     .ومن مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي ى مروج طبيع    ويحتاج ذلك لتقدير المساحة المندرجة تحت فئ ة إل ة األراضي المحول واع   ي ا ألن  وفًق

شكل ملموس             ؤثر ب ي ت امالت األخرى الت ة أو نظام االضطراب أو نظام اإلدارة أو المع المناخ أو المناطق اإليكولوجية أو المروج الطبيعية المختلف
ة الك           ذلك آمي ات خشب ميت وفرش حرجي وآ ة   على حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي وآمية الكتلة الحيوية المحولة إلى مخزون ة الحيوي تل

  .المزالة من هذين الحوضين لكل هكتار وفًقا ألنواع المروج الطبيعية المختلفة

ساحة            ):2 في الفصل    19-2المعادلة  ( طريقة فرق المخزون     دير م رق المخزون تق ة            تتضمن طريقة ف ى مروج طبيعي ة إل دير  األراضي المحول وتق
ويتم الحصول على التغيرات السنوية في مخزون آربون حوضي  .t2و t1زمنيتين هما مخزون حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي عند نقطتين 

ة     .الفاصلة بين القياسين ) األعوام(الخشب الميت والفرش الحرجي لعام الحصر عن طريق قسمة التغير في المخزون على الفترة  ذه الطريق م ه وتالئ
ل جيد المناطق التي تتسم بظروف مناخية شديدة التقلب، فيما قد تؤدي إلى نتائج مزيفة ما لم وقد ال تالئم بشك .البلدان التي تقوم بعمليات حصر دورية

  .يتم القيام بعمليات الحصر السنوية

 3المستوى 
وقد تكون  .، يجب على البلدان وضع المنهجيات والبارامترات الخاصة بها لتقدير التغيرات في أحواض المادة العضوية الميتة3فيما يتعلق بالمستوى 

ات األخرى           ى المقترب ة عل ا الطرق الموضحة أعاله أو تكون قائم ى نحو        .هذه المنهجيات مشتقة إما من آلت ستخدمة عل ة الم ق الطريق وينبغي توثي
ستخدم طرق المستوى           و.واضح ي ت دان الت بة للبل ستخدم طرق المستوى     .3قد تكون طريقة الفرق في المخزون الموضحة أعاله مناس دم 3وت ا  عن

ر     ى نطاق آبي ة عل ات الحصر           .يتوافر لدى البلدان معامالت انبعاث خاصة بالبلد وبيانات وطني ى عملي ة عل د قائم ة الخاصة بالبل د تكون المنهجي وق
 .أو النماذج/المفصلة لعينات األراضي الدائمة في المروج الطبيعية و

 اإلزالة/اختيار معامالت االنبعاث 6-3-2-2
ل                    يعتبر ج  :جزء الكربون  ة التحل ى مرحل د عل رًا ويعتم را من الفرش           .زء الكربون من الخشب الميت والفرش الحرجي متغي ل تغي د الخشب أق ويع

ة ( طن آربون   0.50وتستخدم القيمة االفتراضية    . الحرجي ون  ) طن مادة جاف ين          .لجزء الكرب ة ب يم الفرش الحرجي في المروج الطبيعي راوح ق وتت
ة        ).  جافةطن مادة( طن آربون 0.50 و 0.30 دان استخدام قيم ى البل وي، يجب عل وفي حالة عدم توافر معامالت توسيع خاصة بالبلد أو النظام الحي

 ).طن مادة جافة( طن آربون 0.40جزء آربون تبلغ 

 1المستوى 
ه ال     ، يفترض أن مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي في األراضي المحولة إلى مروج طبيعية يفقد ج               1بالنسبة للمستوى    ل وأن ميعه أثناء التحوي

ى   .يوجد تراآم من المادة العضوية الميتة في المروج الطبيعية بعد التحويل ويجدر بالبلدان التي تشهد تحويالت آبيرة من األنظمة الحيوية األخرى إل
 .3 و2المروج الطبيعية وضع بيانات وطنية لتحديد هذا التأثير واإلبالغ عنه تحت منهجيات المستويين 

 2المستوى 
ى              الممارسة السليمة   من   ة إل ة المختلف ات المروج الطبيعي أن يتم استخدام بيانات على مستوى البلدان فيما يخص الخشب الميت والفرش الحرجي لفئ

ات التحو   بعض فئ ل جانب القيم االفتراضية، وذلك إذا آانت البيانات الخاصة بالبلد المعني أو المناطق اإلقليمية غير متوافرة ل يم     .ي تقاق الق ويمكن اش
ة استخدام        الخاصة بالبلد المعني فيما يتعلق بتحويل الكربون من األشجار الحية واألعشاب التي يتم حصادها إلى بقايا حصاد ومعدالت تحلل، في حال

اة    الفقد، أو تغير صاف في أحواض المادة العضوية الميتة، مع طريقة الفرق في المخزون من معام         -طريقة االآتساب  ة مع مراع الت التوسيع الوطني
وينبغي اشتقاق  .نوع المرج الطبيعي ومعدل استغالل الكتلة الحيوية وممارسات الحصاد والغطاء النباتي الذي يتعرض للتدمير أثناء عمليات الحصاد

  .القيم الخاصة بالبلد ألنظمة االضطراب من الدراسات العلمية
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 المروج الطبيعية: 6الفصل 

 3المستوى 
ة أو                        يجب تحديد تقديرات الكربو    وطني للمروج الطبيعي وطني آجزء من الحصر ال ى المستوى ال ة المجزأة عل ن في أحواض المادة العضوية الميت

ادئ                              ا للمب ة وفق ة دوري ات معاين ى جانب عملي اس الحراري، إل النماذج المعدة على المستوى الوطني أو من برنامج مخصص لحصر غازات االحتب
ون في                  . 3 بالفصل    3.أ3المحددة في الملحق       ة أحواض الكرب ات آاف سجيل ديناميكي اذج من أجل ت ات الحصر بدراسات النم رن بيان ويمكن أن تقت

  .المروج الطبيعية

ة           3توفر طرق المستوى  ون الفردي ين أحواض الكرب ر ب اط أآب ى وتتضمن ارتب ستويات األدن وفره الم ا ت  . تقديرات ذات مستوى أآبر من التيقن مم
ى أن بع  ارة إل در اإلش ن        وتج وع م ل ن ة لك واض المختلف ين األح ون ب ع الكرب ادة توزي ا إلع دم نمط صفوفات اضطراب تق دان وضعت م ض البل

وتمثل معدالت التحلل إحدى البارامترات الهامة األخرى في حساب آربون المادة العضوية باستخدام النماذج، وهي قد تتباين وفًقا لنوع  .االضطراب
  ).على سبيل المثال، الحرق الخاضع للسيطرة أو حرق الكومات(ت إعداد الموقع الخشب والظروف المناخية وإجراءا

 اختيار بيانات األنشطة 6-3-2-3
ة   تتطلب آافة المستويات تقديرات  ى المروج الطبيعي ة          .لمساحات األراضي المحولة إل ة الحيوي سها لحساب الكتل ساحة نف ات الم ويجب استخدام بيان

ساق مع    .لميتة وآربون التربةوتقديرات المادة العضوية ا ويمكن، إذا لزم األمر، تجزيء بيانات المساحة المستخدمة في تحليل التربة بما يسمح باالت
النطاق المكاني المطلوب للتقديرات ذات المستوى األدنى للكتلة الحيوية، غير أنه في المستويات األعلى، يجب أن يراعي التصنيف األنواع الرئيسية           

ويجب إجراء عمليات التدقيق المقارن لضمان التمثيل الوافي . 3نبغي الحصول على بيانات المساحة باستخدام الطرق الموضحة في الفصل وي .للتربة
ة الحساب   ة        .والمتسق لألراضي المحولة سنويا بما يضمن تفادي أي حاالت ممكنة لإلسقاط أو ازدواجي ات المناخي ا للفئ ات وفق ويجب تجزيء البيان

ات        3وتتطلب عمليات الحصر بالمستوى  . وأنواع المروج الطبيعيةالعامة دة تتضمن طبق ة الجدي شاء المروج الطبيعي  معلومات أآثر شموًال حول إن
ر من             .تربة ومناخ واستبانة زمنية ومكانية أآثر دقة ة في تحويالت أآب رة انتقالي ع خالل األعوام المحددة آفت ي تق ويجب تضمين آافة التغيرات الت

سم فرعي من    )  عامًا20الفترة االفتراضية (لفترة االنتقالية ا ة      ويتم اإلبالغ عنها آق ا طبيعي ي تظل مروًج ة الت ستويات    .المروج الطبيعي وتتطلب الم
 بتغير المناخالخطوط التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية األعلى تفاصيل أآبر غير أن المتطلب األدنى الذي يضمن اتساق عمليات الحصر مع 

ل     .هو أن مساحات تحويل األحراج يتم تحديدها على حدة ل التحوي ى قب ة أعل د       .وذلك ألن األحراج تكون عادة ذات آثافة آربوني ه ق ي أن ا يعن وهو م
دير مساحة األراضي،  لتق3 من الفصل 2 و1تكون هناك حاجة لمعرفة جزئية على األقل بمصفوفة تغير االستخدام، وبالتالي، عند استخدام المقتربين 

ة                         ى مروج طبيعي ة إل ا من أراض حرجي ي يجري تحويله ساحة األراضي الت د م ا هو موضح في الفصل          .مسوح تكميلية لتحدي شاء   3وآم د إن ، عن
ق  المسوح، يكون في أغلب الحاالت طلب إنشاء المساحات التي تخضع للتحويل على نحو مباشر إجراًء أآثر دقة من تقدير هذه المساحات ع                       ن طري

  .الفرق بين اإلجمالي ومساحات األراضي في استخدامات معينة عند فترات زمنية مختلفة

ة الستخدام األراضي                           3يقدم الفصل    ات المختلف سيمها حسب الفئ ساحة وتق ى الم ستخدمة للحصول عل ات الم ة حول المقترب دير   و . إرشادات عام لتق
ا هو       االنبعاثات وعمليات اإلزالة من هذا المصدر، تحتا       ا آم ة وتجزيئه ج البلدان للحصول على تقديرات المساحة لعمليات التحويل إلى مروج طبيعي

  .مطلوب للتوافق مع معامالت االنبعاث المتاحة والبارمترات األخرى

 2 و1خطوات الحساب في المستويين  6-3-2-4
تم باستخد      1بالنسبة للمستوى    ا ي ة  ، ينبغي حساب التغيرات المفاجئة فقط وهو م ة    23-2ام المعادل صفر و  C0 حيث تكون قيم ساوي ال ساوي  Ton ت  ت

راآم خشب ميت أو فرش حرجي في                1ويفترض المستوى  . الواحد ه ال يتبقى أو يت ل وأن اء التحوي ة الخشب الميت والفرش الحرجي أثن  إزالة آاف
ي يزي       .األراضي المحولة إلى مروج طبيعية ل الت ات التحوي سبة لعملي الي، فبالن ة،          وبالت ة االنتقالي زال في المرحل ا ال ت ام واحد لكنه ا عن ع د عمره

  .ُيفترض عدم وجود تغيرات صافية في مخزون آربون الكتلة الحيوية

 1المستوى 
ديرات المساحات المح  1يتطلب المستوى    .تحديد فئات تحويل األراضي التي سيتم استخدامها في هذا التقدير والمساحات التمثيلية :1الخطوة  ة   تق ول

وع المروج   ) أي األراضي الحرجية واألراضي الزراعية وأراضي االستيطان وغيرها      (إلى مروج طبيعية من االستخدامات األولية لألراضي         إلى ن
ي ت            .الطبيعية النهائي ة الت ساحة األراضي اإلجمالي الي م اك حاجة لحساب إجم ة، تكون هن م وعند حساب األراضي التي تكون في المرحلة االنتقالي

ام األول        1تحويلها أثناء العشرين عاًما السابقة حيث يفترض المستوى   اء الع ة أثن ادة العضوية الميت ون الم راآم لمخزون آرب وينبغي   . عدم حدوث ت
ة     عاما يجب حسابها ضمن فئة 20مالحظة أن آافة المروج الطبيعية التي يزيد عمرها عن  ا طبيعي ي تظل مروج ا  .المروج الطبيعية الت إن  وبالت لي ف

  . عاما يجب نقلها إلى هذه الفئة21مساحات المروج الطبيعية التي يزيد عمرها عن 

ن،       .تحديد فئات األنشطة التي سيتم استخدامها في التقدير والمساحات التمثيلية :2الخطوة  ل و، إذا أمك وع التحوي ات لن تتكون فئة األنشطة من تعريف
ال،   (رة المرج الطبيعي طبيعة إدارة الغطاء األرضي السابق وإدا    بيل المث ى مراعي ماشية         "على س توائي الموسمي المقطوع إل ل الحرج االس تحوي

  ").باستخدام األعشاب المجلوبة

ى حدة   (بالنسبة لكل فئة نشاط، تحديد قيمة مخزون الكربون لكل هكتار في الخشب الميت والفرش الحرجي           :3الخطوة  ل  ) آل عل ل التحوي يمكن   .قب
  .ى القيم االفتراضية، حال وجودها، في الفصل المعني بالفئة األخرى الستخدام األراضيالحصول عل
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ى حدة     (بالنسبة لكل فئة نشاط، افتراض أن مخزون الكربون لكل هكتار في الخشب الميت والفرش الحرجي                 :4الخطوة  ام واحد من        ) آل عل د ع بع
 .التحويل إلى مروج طبيعية يساوي الصفر

غ     .يد أجزاء الكربون المالئمة للكتلة الحيوية في الخشب الميت والفرش الحرجي   تحد :5الخطوة  يم افتراضية تبل ون   0.50وُتستخدم ق طن  ( طن آرب
 .للفرش الحرجي) طن مادة جافة( طن آربون 0.40للخشب الميت و) مادة جافة

ى حده     (جي   تقدير التغير الصافي في مخزون الكربون في الخشب الميت والفرش الحر            :6الخطوة  ائي من المخزون      ) آل عل بطرح المخزون النه
  .األولي وضرب هذا الفرق في المساحة التمثيلية للنشاط وفي جزئ الكربون لمكون الكتلة الحيوية

ادة الع                :7الخطوة  ون الم ضوية جمع التغيرات في مخزون الكربون بكل من الخشب الميت والفرش الحرجي لتحديد التغير الصافي في مخزون آرب
 .ينبغي حساب المجاميع الفرعية لكل نوع تحويل ثم حساب المجموع الكلي وإدخاله في نهاية العمود األخير في الجدول .الميتة لكل فئة نشاط

 

 2المستوى 
ة          :1الخطوة  ساحات التمثيلي دير والم ذا التق يتم استخدامها في ه ي س سبة لأل    .تحديد فئات تحويل األراضي الت د الحساب بالن ة    عن راضي في المرحل

  .االنتقالية، يلزم توافر بيانات المساحات التمثيلية لكل فئة في مراحل التحويل المختلفة

 التغيرات المفاجئة :2الخطوة 

بيعة تتكون فئة األنشطة من تعريفات لنوع التحويل و، إذا أمكن، ط .تحديد فئات األنشطة التي سيتم استخدامها في التقدير والمساحات التمثيلية •
تحويل الحرج االستوائي الموسمي المقطوع إلى مراعي ماشية "على سبيل المثال، (إدارة الغطاء األرضي السابق وإدارة المرج الطبيعي 

  ").باستخدام األعشاب المجلوبة

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

بعد عام واحد من التحويل إلى مروج ) آل على حدة(بالنسبة لكل فئة نشاط، تحديد الكتلة لكل هكتار من الخشب الميت والفرش الحرجي  •
  .طبيعية

للخشب ) طن مادة جافة( طن آربون 0.50وُتستخدم قيم افتراضية تبلغ  .تحديد جزء الكربون المالئم لكل من الخشب الميت والفرش الحرجي •
 .للفرش الحرجي) طن مادة جافة( طن آربون 0.40 والميت

لكل نوع من التحويل بطرح المخزون النهائي ) آل على حده(تقدير التغير الصافي في مخزون الكربون في الخشب الميت والفرش الحرجي  •
تشير القيمة السالبة إلى زيادة  .حيويةمن المخزون األولي وضرب هذا الفرق في المساحة التمثيلية للنشاط وفي جزئ الكربون لمكون الكتلة ال

 .في المادة العضوية الميتة

استخراج مجموع التغيرات في مخزون الكربون بكل من الخشب الميت والفرش الحرجي لتحديد التغير الصافي في مخزون الكربون لكل فئة  •
 .ينبغي حساب المجاميع الفرعية لكل نوع تحويل واستخراج المجموع الكلي .نشاط

 التغيرات االنتقالية :3خطوة ال

تتكون فئة األنشطة من تعريفات لنوع التحويل و، إذا أمكن،  .تحديد الفئات والمجموعات التي سيتم استخدامها في التقدير والمساحات التمثيلية •
موسمي المقطوع إلى مراعي تحويل الحرج االستوائي ال"على سبيل المثال، (طبيعة إدارة الغطاء األرضي السابق وإدارة المرج الطبيعي 

 "). ماشية باستخدام األعشاب المجلوبة

الفقد أو طريقة -حسب نوع النشاط باستخدام إما طريقة االآتساب) آل على حدة(تحديد معدل التغير السنوي للخشب الميت والفرش الحرجي  •
ة االنتقالية بين التحويل والوصول إلى نظام مروج طبيعية لكل مجموعة من األراضي توجد حالًيا بالمرحل) انظر فيما يلي(الفرق في المخزون 

 .جديد مستقر

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

 . لصافي إلى قيم المخزون في العام السابقحساب التغير في قيم مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي لكل مجموعة بإضافة معدل التغير ا •

 

 )2 في الفصل 18-2المعادلة ( الفقد -طريقة االآتساب
 ). آل على حدة(تحديد متوسط المدخالت السنوية للخشب الميت والفرش الحرجي  •

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

 . ي الخشب الميت والفرش الحرجي بطرح الفقد من الزيادةتحديد معدل التغير الصافي ف •
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 المروج الطبيعية: 6الفصل 

 )2 في الفصل 19-2المعادلة ( طريقة الفرق في المخزون 
تحديد الفترة الزمنية الفاصلة بين عمليات الحصر، ومتوسط قيم مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي في الحصر األولي وآذلك متوسط  •

 . ي في الحصر النهائيقيم مخزون الخشب الميت والفرش الحرج

استخدام هذه القيم لحساب التغير الصافي في مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي بطرح قيمة المخزون األولى من قيمة المخزون النهائي  •
 . تشير القيمة السالبة إلى انخفاض في المخزون. وقسمة الفرق على عدد السنوات الفاصلة بين الحصرين

 ).وتوثيقها( معامالت توسيع خاصة بالبلد أو النظام الحيوي وأفضل البيانات المحلية المتاحة 2يتطلب مقترب المستوى  •

 تقدير عدم التيقن 6-3-2-5
بالمروج الطبيعية التي تظل  مماثلة على نحو جوهري للتحليالت الخاصة األراضي المحولة إلى مروج طبيعيةتعتبر تحليالت عدم التيقن فيما يخص   

ة،  ) 1( :يوجد مصدران لعدم التيقن في عمليات حصر الكربون .مروًجا طبيعية أوجه عدم التيقن في بيانات استخدام وإدارة األراضي والبيانات البيئي
االنبعاث بالنسبة للمقتربات /أوجه عدم التيقن في الزيادة والفقد في الكربون وقيم مخزون الكربون ومعامل التوسيع في معامالت تغير المخزون) 2(و

اس   3خطأ البارامترات بالنسبة لمقتربات المستوى      /، وأوجه عدم التيقن في ترآيب النموذج      2من المستوى    أ القي اذج، أو خط ة  / القائمة على النم تغيري
ى القياسات في المستوى          ة عل ات الحصر القائم ة بعملي يقن في       .3المعاينة المقترن سم عدم الت ا ط     راجع ق ي تظل مروًج ة الت ة المروج الطبيعي  بيعي

 ).5-2-2-6القسم (للحصول على مناقشة إضافية 

 آربون التربة 6-3-3
غير أن التأثير  .تؤدي إدارة المروج الطبيعية التي تنطوي على تصريف إلى انبعاثات من التربة العضوية، بصرف النظر عن نوع االستخدام السابق

وتقدم المؤلفات الصادرة حول أحد أنواع التحويل السائدة  .المحولة إلى مروج طبيعيةعلى أنواع التربة المعدنية يعتبر أقل وضوحا بالنسبة لألراضي 
توائية             (على نطاق عالمي     اطق االس ة في المن د              ) التحويل من أراض حرجية إلى مروج طبيعي ات الفق ذلك عملي صافية وآ ساب ال ات االآت يال لعملي دل

ة    الصافية في آربون التربة، آما أنه من المعروف أن اإلد ر هام ل تعتب ال،    (ارة المحددة للمروج الطبيعية بعد التحوي بيل المث ى س  ,Veldkampعل
2001.(  

 من الفصل 3-3-2تجدر اإلشارة إلى أنه يمكن الحصول على معلومات وإرشادات عامة فيما يخص تقدير التغيرات في مخزون آربون التربة بالقسم 
ة في المروج                      ، وينبغي قراءة هذا   )بما في ذلك المعادالت    (2 ون الترب ة بمخزون آرب ة المحددة المعني اول الخطوط التوجيهي دء في تن ل الب سم قب  الق

ر    24-2 باستخدام المعادلة لألراضي المحولة إلى مروج طبيعيةُيقدر التغير اإلجمالي في مخزون آربون التربة بالنسبة  .الطبيعية ي تجمع التغي  والت
ر العضوي              في مخزون آربون التربة العضوي بال      ون غي نسبة ألنواع التربة المعدنية والتربة العضوية، وتغيرات المخزون المقترنة بأحواض الكرب

ة               ).3حال تقديرها في المستوى     (في التربة    ون العضوي بالترب رات في مخزون الكرب شة    .ويقدم هذا القسم إرشادات محددة لتقدير التغي وتوجد مناق
 .ول آربون التربة غير العضوي وال تقدم أية معلومات إضافية هنا ح2 بالفصل 3-3-2عامة في القسم 

ة   ة المقترن ون الترب ي مخزون آرب رات ف ةولحساب التغي ى مروج طبيعي ة إل ل، باألراضي المحول ى األق ديها، عل وافر ل دان أن يت ى البل ، يجب عل
ة       أثناء فترة الحصر، وأن تك     األراضي المحولة إلى مروج طبيعية    تقديرات لمساحة    ة المناخي ة حسب المنطق ون هذه التقديرات مقسمة في فئات فرعي

ى         .ونوع التربة او، آنقطة انطالق، إل ل إحصائيات الف ة، مث وإذا آانت بيانات اإلدارة واستخدام األراضي محدودة، فيمكن استخدام البيانات اإلجمالي
ا    جانب معرفة الخبراء في البلد بالتوزيع التقريبي ألنواع استخدام األ ة بكل منه ا واإلدارة المقترن ة      .راضي التي يجري تحويله ة عدم معرف وفي حال

ة في                       ة باستخدام الطرق المقدم ون العضوي بالترب االستخدامات والتحويالت السابقة لألراضي، ال يزال باإلمكان تقدير التغيرات في مخزون الكرب
ام الحالي          ، غير أن مساحةالمروج الطبيعية التي تظل مروجا طبيعيةقسم   ة في الع سبة للمروج الطبيعي ة بالن رجح أن تكون مختلف  قاعدة األراضي ي

ورغم ذلك فإن من األهمية أن تكون مساحة األراضي اإلجمالية التي يتم حسابها عبر آافة قطاعات استخدام األراضي                  .مقارنة بالعام األولي للحصر   
 مليون هكتار من األراضي الحرجية واألراضي الزراعية إلى مروج طبيعية أثناء 3 تحويل على سبيل المثال، في حالة(متساوية طوال فترة الحصر 

 مليون هكتار في العام األخير من الحصر، بينما تفقد األراضي الزراعية والحرجية نفس المساحة 3فترة الحصر، فإن المروج الطبيعية يضاف إليها      
د           ة إلى مروج طبيعية     األراضي المحول وتقسم مساحة    ).في العام األخير   ا ق وفقا للمناطق المناخية وممارسات اإلدارة وأنواع التربة الرئيسية، وهو م

ويمكن تحقيق ذلك بمجموعات خرائط المناخ والتربة، إلى جانب بيانات محددة مكانيًا في         .يقوم على التصنيفات االفتراضية أو الخاصة بالبلد المعني       
 .اضيمواقع أنواع تحويل استخدام األر

 اختيار الطريقة 6-3-3-1
إن    .، حيث يتطلب آل مستوى تاٍل تفاصيل وموارد أآثر من السابق3 أو 2 أو 1يمكن تطوير عمليات الحصر باستخدام مقترب من المستوى       ذلك ف آ

ون        على سب (بإمكان البلدان أن تستخدم مستويات مختلفة إلعداد تقديرات للفئات الفرعية المنفصلة من آربون التربة                رات مخزون آرب يل المثال، تغي
ة                 ر العضوي بالترب شتمل الفصل      ).التربة العضوي بأنواع التربة المعدنية والعضوية، وتغيرات المخزون المقترنة بأحواض الكربون غي ى   2وي  عل

ة          ة المعدني واع الترب شكل   (شجرات قرار ألن ة العضوية     ) 4-2ال واع الترب شكل  (وأن ائمي   ) 5-2ال ساعدة الق ار المستوى     بهدف م ن بالحصر في اختي
 .المناسب لحصر آربون التربة
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 أنواع التربة المعدنية

 1المستوى 
أثير     )2الفصل  (25-2باستخدام المعادلة    ، يمكن تقدير التغير في مخزون الكربون العضوي بالتربة بالنسبة ألنواع التربة المعدنية من أجل حساب ت

ًا          وتعتبر الطريقة مماثلة على نحو جوهري للطريقة المستخدمة مع           .ةتحويل استخدام األراضي إلى مروج طبيعي      ي تظل مروج ة الت المروج الطبيعي
وع استخدام آخر          طبيعية ر في المخزون الخاصة بن امالت التغي ى مع دة عل ى وجه    .، باستثناء أن قيم مخزون الكربون قبل التحويل تكون معتم وعل

رة الحصر        (SOC(0-T))بالتربة ) قبل التحويل( األولي التحديد، يتم حساب مخزون الكربون العضوي  ر من فت ام األخي  (SOC0) والمخزون في الع
ة     (FLU, FMG, FI)باستخدام معامالت تغير المخزون  ون العضوي بالترب اطق     .(SOCREF) ولقيم المرجعية لمخزون الكرب وينبغي مالحظة أن من

ة                   السرير الصخري المكشوفة باألراضي الحرجية أو اال       ون الترب ضمينهما في حساب مخزون آرب تم ت افتراض أن  (ستخدام السابق لألراضي ال ي ب
بين العام األول والعام األخير في ) بمرور الوقت(وُتقدر المعدالت السنوية لتغير المخزون استنادًا إلى الفرق في المخزون  ).المخزون يساوي الصفر

 ). عامًا20، افتراضيًا تساوي D(امالت تغير المخزون فترة الحصر مقسومًا على التبعية الزمنية لمع

 2المستوى 
ة          2تستخدم طريقة المستوى      ة المعادل ة المعدني أنواع الترب ق ب ا يتعل ون و       )2الفصل   (25-2 فيم ة لمخزون الكرب يم مرجعي ا تتضمن ق ر أنه أو /، غي

  .ت بيئية وبيانات أنشطة استخدام أآثر تجزيئًامعامالت تغير في المخزون خاصة بالبلد أو المناطق اإلقليمية وربما بيانا

 3المستوى 
ة التفصيل حول          / على نماذج أآثر تفصيًال وخاصة بالبلد المعني و        3تشتمل طرق المستوى     ات عالي ى جانب بيان ى القياسات إل أو مقتربات قائمة عل

 على تقدير التغير في آربون التربة نتيجة تحويالت االستخدام 3ى أن تعمل مقتربات المستوالممارسة السليمة وتقتضي  .اإلدارة واستخدام األراضي
بكات رصد و  اذج وش تخدام نم ة باس روج طبيعي ى م تخدامات  /إل ن اس ت م رور الوق ل بم ات التحوي ل عملي ى تمثي ادرة عل ون ق ات تك د بيان أو قواع

وإذا أمكن، ُيوصى بأن يتم  .ستيطان أو األراضي األخرىاألراضي األخرى والتي تشمل األراضي الحرجية واألراضي الزراعية وربما أراضي اال
ا         3إآمال طرق المستوى     د إزالته ات بع ات النبات ا الخشبية والفرش الحرجي      ( بتقديرات إزالة الكتلة الحيوية ومعالجة مخلف ك البقاي شمل ذل ، إذ إن )ي

ا         ال، الحرق وإع         (االختالف في طريقة إزالة المخلفات ومعالجته بيل المث ى س ع  عل ادة                 ) داد الموق ى الم ون إل ى مدخالت الكرب ؤثر عل أنه أن ي من ش
ستقلة     .العضوية الميتة في التربة وآذلك على عمليات فقد الكربون عبر التحلل واالحتراق شاهدات الم ومن األهمية أن يتم تقييم النماذج باستخدام الم

د أو ا              ة الخاصة بالبل ة في               التي يتم الحصول عليها من المواقع الميداني ة وإدارة المروج الطبيعي اخ والترب اعالت المن ة لتف ر تمثيلي ي تعتب ة والت لمنطق
 .التغير بعد التحويل في مخزون آربون التربة

 أنواع التربة العضوية

 2 و1المستويان 
 طبيعية التي تظل مروجًا طبيعيةللمروج ال في أنواع التربة العضوية خالل فترة الحصر على نحو مماثل األراضي المحولة إلى مروج طبيعيةتعامل 

ون باستخدام                   في أنواع التربة العضوية، وهو ما يعني تطبيق معامل انبعاث ثابت عليها، استنادا إلى النظام المناخي، وحساب عمليات الفقد في الكرب
ستويين       ).2الفصل  (26-2المعادلة  ات الم سم   2 و1ويمكن الحصول على إرشادات إضافية حول مقترب ًا       من ق ي تظل مروج ة الت المروج الطبيعي
 ).1-3-2-6القسم  (طبيعية

 3المستوى 
د      / على نماذج و3مثلما هو الحال مع أنواع التربة المعدنية، يشتمل مقترب من المستوى        صيًال وخاصة بالبل ر تف أو مقتربات قائمة على القياسات أآث

 ). للحصول على مناقشة إضافيةع أنواع التربة المعدنية أعالهراج(المعني إلى جانب بيانات استخدام وإدارة عالية التجزيء 

 اختيار معامالت تغير المخزون واالنبعاث 6-3-3-2
 أنواع التربة المعدنية

 1المستوى 
ميا و                         دارة اس ة الم تيطان والمروج الطبيعي دارة، وأراضي االس ة الم سم    فيما يتعلق باألراضي غير المدارة، وآذلك بالنسبة لألراضي الحرجي ي تت الت

ة   يم المرجعي ساوي الق ة ت ون الترب يم مخزون آرب ضة، ُيفترض أن ق ة اضطراب منخف تخدام األراضي واالضطرابات (بأنظم امالت اس أي أن مع
ة                     )1واإلدارة والمدخالت تساوي    ) بالنسبة لألحراج فقط  ( ل األنظم ر المخزون بهدف تمثي امالت افتراضية لتغي ق مع ، غير أنه من الضروري تطبي
ة ا ة األراضي الزراعي ة أنظم ذلك آاف دهورة وآ ة المحسنة والمت روج الطبيعي ل الم ة االفتراضية  .ألخرى مث يم المرجعي ى الق ن الحصول عل ويمك

ر المخزون  راجع  .2 من الفصل  3-2لمخزون الكربون من الجدول       في الفصل المناسب من استخدامات األراضي       اختيار معامالت االنبعاث وتغي
سم          2-3-2-4األراضي الحرجية في القسم     (معامالت تغير المخزون االفتراضية     للحصول على    ة في الق ، والمروج   2-3-2-5، واألراضي الزراعي

  ).2-3-3-9، واألراضي األخرى في القسم 2-3-2-8، وأراضي االستيطان في القسم 2-3-2-6الطبيعية في القسم 

ة التعامل     ) 5-5الجدول  ( فيما يتعلق باألراضي المراحة      (FLU)خدام معامل إدارة     تقتضي است  الممارسة السليمة وتجدر اإلشارة إلى أن      وذلك في حال
) المروج الطبيعية التي تظل مروجا طبيعيةأي، حتى يعاد تصنيف األراضي ضمن فئة (مع األراضي السنوية المزروعة المحولة إلى مروج طبيعية 

امالت  . يثًا تكتسب عادة الكربون بمعدل مماثل لألراضي المراحة     نظرا ألن األنظمة الزراعية السنوية المحولة حد       عالوة على ذلك، فقد تم اشتقاق مع
ا   1اإلراحة المستخدمة في المستوى       من البيانات التجريبية بما يضمن أن تمثل هذه المعامالت على نحو واضح االآتساب المتوقع أثناء العشرين عام

ى              . النظام الزراعياألولى بالنسبة لألراضي المزالة من ستويات إل ع الم ى رف ؤدي إل ون ت ادة أسرع في الكرب راض زي دان افت ار البل وفي حالة اختي
  . عاما، فيجب تبرير ذلك في الوثائق المقدمة20الحاالت األصلية خالل 
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 المروج الطبيعية: 6الفصل 

 2المستوى 
ة بال                    ر أهمي ي التطور األآث د المعن ر المخزون الخاصة بالبل امالت تغي دير مع رب من المستوى     ربما يعتبر تق سبة لمقت يم      .2ن ين ق رق ب وُيحسب الف

ق معامل استخدام         ة عن طري تم استخدام      .(FLU)مخزون الكربون العضوي في التربة في أنواع استخدام األراضي مقارنة بحالة مرجعي ك ي د ذل بع
ويمكن الحصول على  .ام المروج الطبيعية الجديدة من أجل مزيد من التدقيق لمخزون الكربون بنظ(FMG) ومعامالت اإلدارة (FI)معامل المدخالت 

ذه في                  ر المخزون ه امالت تغي تقاق مع ة           إرشادات إضافية حول آيفية اش ا طبيعي ي تظل مروج ة الت سم   المروج الطبيعي ى   2-3-2-6، الق ذلك عل  وآ
 فيما يخص اشتقاق معامالت تغير المخزون       راجع القسم المناسب للحصول على معلومات محددة       ).2الفصل   (1-3-3-2اإلرشادات العامة في القسم     

سم   2-3-2-4األراضي الحرجية في القسم     (لقطاعات استخدام األراضي األخرى      تيطان في    2-3-2-5، واألراضي الزراعية في الق ، وأراضي االس
  ).2-3-3-9، واألراضي األخرى في القسم 2-3-2-8القسم 

رب من المستوى                ويمكن آذلك اشتقاق مخزونات الكربون المرجعية من       ين في مقت د المع يم            .2 البيانات الخاصة بالبل سم الق ك، يجب أن تت ورغم ذل
ات استخدام األراضي      ة وأراضي           (المرجعية باالتساق عبر آافة فئ ة والمروج الطبيعي ة واألراضي الزراعي ال، األراضي الحرجي بيل المث ى س عل

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

 3المستوى 
ا  يعد احتمال تقدير معامالت ثابتة لمعدل تغير المخزون في        االً حد ذاته أثيرات            احتم ة لت ر دق سجيًال أآث وفر ت ي ت رة الت ة بالمعدالت المتغي ل مقارن  أق

 . لمزيد من المناقشة2 في الفصل 1-3-3-2راجع القسم  .ام األرضي وإدارتهااستخد

 أنواع التربة العضوية

 2 و1المستويان 
ة  في أنواع التربة العضوية أثناء فترة الحصر مثلما تعامل   األراضي المحولة إلى مروج طبيعية      تعامل   ا طبيعي  في  المروج الطبيعية التي تظل مروًج

ضو  ة الع واع الترب ستوى    .يةأن ي الم ستخدمة ف اث الم امالت االنبع ى مع ن الحصول عل دول 1ويمك ن الج اث  6-3 م امالت االنبع شتق مع ا ت ، فيم
 . من البيانات الخاصة بالبلد أو المنطقة اإلقليمية2المستخدمة في المستوى 

 3المستوى 
ا  يعد احتمال تقدير معامالت ثابتة لمعدل تغير المخزون في        االً حد ذاته أثيرات            أ احتم ة لت ر دق سجيًال أآث وفر ت ي ت رة الت ة بالمعدالت المتغي ل مقارن ق

  . لمزيد من المناقشة2 في الفصل 3-3-2راجع القسم  .استخدام األرضي وإدارتها

 اختيار بيانات األنشطة 6-3-3-3
 أنواع التربة المعدنية

 2 و1المستويان 
واع   لألراضي المحولة إلى مروج طبيعية م تقديرات المساحة  ألغراض تقدير التغير في مخزون آربون التربة، يجب تقسي         ة وأن وفقا للمناطق المناخي

سية   ة الرئي ل استخدام                    .الترب ع تحوي ًا في مواق ات محددة مكاني ى جانب بيان بة إل ة المناس اخ والترب ك بمجموعات من خرائط المن ويمكن تحقيق ذل
ة من الفصل            ويمكن الحصول على وصف مفصل للخطط االفتراض         .األراضي اخ والترب ى المعلومات          . 3ية لتصنيف المن ا يمكن الحصول عل فيم

األراضي  (اإلدارة من الفصول المعنية بكل استخدام من استخدامات األراضي    /المعنية بالقطاع فيما يخص معالجة بيانات أنشطة استخدام األراضي        
سم      3-3-2-6، والمروج الطبيعية في القسم      3-3-2-5، واألراضي الزراعية في القسم      3-3-2-4الحرجية في القسم     تيطان في الق -8، وأراضي االس

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

أثير                       دير ت ة في تق ضايا الهام ة           ويعتبر نوع بيانات أنشطة استخدام األراضي واإلدارة إحدى الق ى مروج طبيعي ة إل ى مخزون    األراضي المحول عل
رب      .ربةالكربون العضوي في الت    ات     3راجع الفصل    (3 أو 2وتوفر بيانات األنشطة المجمعة باستخدام المقت شة حول المقترب ى مناق )  للحصول عل

ة            . األراضي المحولة إلى مروج طبيعية     األساس لتحديد االستخدام السابق لألراضي المصنفة تحت فئة        ات اإلجمالي وفر البيان وعلى الجانب اآلخر، ت
وبالتالي، ما لم يتم تجميع  ).2005 و1985على سبيل المثال، (اإلجمالية فقط لكل نوع استخدام في بداية فترة الحصر ونهايتها المساحة ) 1المقترب (

 تعتبر غير آافية لتحديد عمليات تحويل محددة 1، فإن بيانات المقترب )3آما هو مقترح في الفصل    (معلومات تكميلية الستنتاج نمط تغير االستخدام       
ولحسن الحظ، ال يمثل ذلك إشكالية في  .ومن هنا، يكون االستخدام السابق قبل التحويل إلى مروج طبيعية غير معروف .ات استخدام األراضيبين فئ

ى أخرى        2 أو المستوى  1حالة استخدام طرق المستوى      وازن إل ة ت دريجي من حال ر ت  . نظرا ألن عملية الحساب بهما ليست ديناميكية وتفترض تغي
م     )1المقترب ( فمع البيانات اإلجمالية     ولذلك، ، قد يتم حساب التغيرات في مخزون الكربون العضوي بالتربة على نحو منفصل لكل قطاع استخدام ث

ائج المحصلة باستخدام                .جمع قيم القطاعات للحصول على التغير اإلجمالي في المخزون         ساويا للنت ويكون التغير المقدر في مخزون آربون التربة م
ديرات              ) أي، مصفوفة تغير استخدام آاملة    ) (3أو   (2انات أنشطة المقترب    بي د جمع تق ًا فقط بع ون يكون مهم يم اتجاهات مخزون الكرب ر أن تقي غي

ة،                 (المخزون لكافة استخدامات األراضي      بمعنى أن التغيرات ستزداد أو تنقص تبعا للتغيرات في مساحة األرض داخل استخدامات األراضي الفردي
ي في المخزون في                   غير ر فعل الي ال يوجد تغي د في استخدامات األراضي األخرى، وبالت ساب أو الفق ات االآت  أنه يتم تعويض ذلك من خالل عملي

ة لألراضي بمرور              ).حوض التربة للبلد   دة اإلجمالي ات القاع ًا خاصة من أجل ضمان ثب را هام وهو ما يجعل تحقيق التنسيق بين آافة القطاعات أم
 .على اعتبار أن مقدار المساحة يتم فقده واآتسابه داخل القطاعات الفردية في خالل آل عام حصر نتيجة التغير في االستخدامالوقت 

شطة                       ات األن ة باستخدام بيان ى مروج طبيعي ة إل سنوية المزروعة المحول وينبغي مالحظة أنه لن يكون باإلمكان تحديد مساحة األراضي الزراعية ال
ون في         ).1مقترب  ال(اإلجمالية   ساب الكرب ل الآت وبالتالي، سيتم تطبيق معامالت تغير المخزون الخاصة بالمروج الطبيعية دونما اعتبار للمعدل األق

د استخدام       20األراضي الزراعية السنوية المحولة مؤخرا، وهو ما قد ُيفضي إلى تقدير مبالغ فيه الآتساب الكربون خالل فترة                   األخص عن  عامًا، وب
ه       ).راجع اختيار معامالت تغير المخزون واالنبعاث لمزيد من المناقشة       (1قة المستوى   طري ا أن الغ، آم ائق اإلب وهذا التنبيه ينبغي اإلقرار به في وث
سليمة   من   ة             الممارسة ال ساحة المروج الطبيعي دير م ة لتق ع المعلومات اإلضافية الالزم وم بتجمي ستقبلية أن تق ات الحصر الم سبة لعملي ة   بالن  المحول

  .مؤخرا من األراضي الزراعية، وباألخص إذا آان آربون التربة يمثل فئة مصدر رئيسية

 3المستوى 
ر تفصيال حول مجموعات      3أو الحصر القائم على القياسات المباشرة في المستوى       /لتطبيق النماذج الديناميكية و    شابهة أو أآث ، يلزم توافر بيانات مت

  .، غير أن المتطلبات الدقيقة تتوقف على تصميم النموذج أو القياس2 و1لطبوغرافيا واإلدارة مقارنة بالمستوى بيانات المناخ والتربة وا

 37-6                                          غازات االحتباس الحراري بشأن القوائم الوطنية لحصر2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 



 استعماالت األرض األخرىالزراعة والحراجة و: 4المجلد 
 

 أنواع التربة العضوية

 2 و1المستويان 
ي تظل مر     في أنواع التربة العضوية خالل فترة الحصر مثلما تعامل    األراضي المحولة إلى مروج طبيعية    تعامل   ة الت ة  المروج الطبيعي ا طبيعي ، وج

 .3-3-2-6وقد تم مناقشة اإلرشادات المتعلقة ببيانات األنشطة في القسم 

 3المستوى 
ة  3مثلما هو الحال مع أنواع التربة المعدنية، يرجح أن تحتاج المقتربات من المستوى           إلى بيانات أآثر تفصيال حول مجموعات بيانات المناخ والترب

  .، غير أن المتطلبات الفعلية الدقيقة تعتمد على تصميم النموذج أو القياس2 و1 بالمستوى والطبوغرافيا واإلدارة، فيما يتصل

 1خطوات الحساب للمستوى  6-3-3-4
 أنواع التربة المعدنية

ة في              SOC(0-T) و SOC0تتمثل الخطوات المطلوبة لتقدير قيمة آل من          ون الترب صافي في مخزون آرب ر ال ى مر     والتغي ة إل وج األراضي المحول
 : فيما يليطبيعية

شطة         :1الخطوة  ات األن ال،    (تنظيم البيانات في فترات زمنية للحصر على أساس السنوات التي تم فيها جمع بيان بيل المث ى س ى  1990عل ، 1995 إل
 ). وهكذا1995-2000

ا           تحديد استخدام وإدارة األراضي وفقا ألنواع التربة المعدنية والمناطق المناخية لألرا           :2الخطوة  اين وفق د يتب ا ق ضي في بداية فترة الحصر، وهو م
 ). عامًا20 أو 10 أو 5، على سبيل المثال، منذ T إلى 0(للخطوة الزمنية ببيانات األنشطة 

ري ، لكل مساحة يج3-2، وذلك استنادا إلى نوع المناخ والتربة من الجدول (SOCREF)اختيار قيمة مخزون الكربون المرجعية األصلية  :3الخطوة 
رات المضللة                   .حصرها من األراضي   وتعتبر مخزونات الكربون المرجعية واحدة بالنسبة لكافة فئات استخدام األراضي بما يضمن عدم حساب التغي

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

ون    (FMG)عامل اإلدارة   وم(FLU)اختيار معامل استخدام األراضي      :4الخطوة  ستويات مدخالت الكرب ل نظام استخدام وإدارة     (FI) وم ي تمث  الت
في القسم المعني بقطاع استخدام FI و FMG وFLUويمكن الحصول على قيم المعامالت  .األراضي الذي آان موجودا قبل التحويل إلى مروج طبيعية

  ).9 واألراضي األخرى في الفصل 8 وأراضي االستيطان في الفصل 6عية في الفصل ، والمروج الطبي5األراضي الزراعية في الفصل (األراضي 

دير المخزون                    :5الخطوة  ة لتق ون الترب ة لمخزون آرب ة المرجعي ي "ضرب هذه القيم في القيم ة العضوي       " األول ون الترب رة   (SOC(0-T))لكرب  لفت
  .الحصر

دير  :6الخطوة  ن  SOC0تق وات م رار الخط ى 1 بتك ون   باس 4 إل زون الكرب ة لمخ ة المرجعي س القيم امالت  (SOCref)تخدام نف ع مع ن م ، ولك
  .للحصر) 0العام (في العام األخير ) بعد التحويل إلى مروج طبيعية(االستخدام واإلدارة والمدخالت التي تمثل حاالت 

C∆) المساحة خالل فترة الحصر تقدير متوسط التغير السنوي في مخزون الكربون العضوي بالتربة بالنسبة لهذه :7الخطوة 
Mineral

). 

ال، من   ( في حالة وجود فترات حصر إضافية 6 إلى 1تكرار الخطوات من    :8الخطوة  ى  1995على سبيل المث ى  2001، ومن  2000 إل  2005 إل
 ).وهكذا

  .وفيما يلي مثال رقمي لتشجير تربة أرض زراعية

رات       ومعامالت تغير ) 2الفصل   (25-2باستخدام المعادلة    دير التغي ة لتق ال حال  المخزون االفتراضية والقيم المرجعية لمخزون الكربون، فيما يلي مث
 .باألراضي المحولة إلى مروج طبيعيةفي مخزون الكربون العضوي بالتربة والمقترنة 

 

الحة المكثفة وحيث آان يتم لمنطقة مناخية استوائية مطيرة وتربة برآانية ظلت تحت الزراعة السنوية طويلة المدى ذات الف :مثال
 70 هي SOC(0-T))  في هذا المثال1990(إزالة مخلفات المحاصيل من الحقل، آانت قيم مخزون الكربون في بداية فترة الحصر 

ى مراعي محسنة         .  طن آربون للهكتار   30.9 = 0.92 × 0.48× طن آربون في للهتكار      بيل    (وبعد التحويل إل ى س مخصبة، عل
ار   67.2 = 1 × 1.17 × 0.82×  طن آربون للهكتار 70 هي (SOC0)يم المخزون آانت ق ) المثال ون للهكت الي  .  طن آرب وبالت

ار    67.2(فإن التغير السنوي في مخزون آربون التربة خالل فترة الحصر يتم حسابه على النحو                 ون للهكت  طن  36.9 – طن آرب
ار ون للهكت ًا 20) / آرب ي ال1.5=  عام ار ف ون للهكت ام طن آرب ة . ع ل اإلراح ة أن معام ن األراضي ) 0.82(وينبغي مالحظ م

ون األصلي في                 FLUالزراعية تم استخدامه للمعامل      ى مستوى مخزون الكرب  نظرا ألن المروج الطبيعية ال تصل بشكل آامل إل
 .1 في مقترب المستوى FLU لتمثيل 1وبعد العشرين عاما األولى، يتم استخدام معامل قيمته  . عامًا20

 

 أنواع التربة العضوية
 . أعاله4-3-2-6تستخدم نفس خطوات الحساب الموضحة في القسم 

 تقدير عدم التيقن 6-3-3-5
بالمروج الطبيعية التي تظل  مماثلة على نحو جوهري للتحليالت الخاصة األراضي المحولة إلى مروج طبيعيةتعتبر تحليالت عدم التيقن فيما يخص   

ة؛ و     ) 1( :ثة مصادر عريضة لعدم التيقنفهناك ثال .مروًجا طبيعية ات البيئي شطة االستخدام واإلدارة والبيان ات أن أوجه  ) 2(أوجه عدم التيقن في بيان
يقن في     ) 3(؛ و)أنواع التربة المعدنية فقط  (2 أو 1عدم التيقن في القيم المرجعية لمخزون الكربون حال استخدام مقترب من المستوى          أوجه عدم الت

ة  3البارامترات بالنسبة لمقتربات المستوى  /، والخطأ في ترآيب النموذج   2 أو   1تغير المخزون بالنسبة لمقتربات المستوى      /نبعاثمعامالت اال   القائم
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 المروج الطبيعية: 6الفصل 

 4-3-6 انبعاثات الغازات غير ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحيوية
األراضي  في  نتيجة حرق الكتلة الحيوية والمادة العضوية الميتةاألراضي المحولة إلى مروج طبيعيةتحدث انبعاثات غازات االحتباس الحراري من 

دة       .المحولة إلى مروج طبيعية ة األراضي الجدي ات في فئ سم من            .ويتم حساب االنبعاث ذا الق اس الحراري في ه ات غازات االحتب م انبعاث شأ أه وتن
ى مر   ة تحويل األراضي الحرجية إلى مروج طبيعية، غير أن االنبعاثات الهامة قد تحدث أحيانا آنتيجة لتحويل األراضي الزراعية إل وال  .وج طبيعي

تخدام األخرى     ات االس ن فئ ل م ن التحوي ة ع روج الطبيعي شأ الم د أن تن د بعي ى ح رجح إل ة أو األراضي  (ي تيطان واألراضي الرطب أراضي االس
  ).األخرى

ة معظم                 تم إزال ى ي توائية حت شائعة في األحراج االس ة (ويعتبر الحرق المتكرر في الممارسات ال ادة   ) أو آاف ات والم شاء    المخلف ة وإن العضوية الميت
وقد يتم تحويل جزء من الكتلة الحيوية الحرجية فوق األرض والتي يتم  .وفي بعض األماآن يجب تكرار عملية الحرق ثالث أو أربع مرات .المرعى

ع الستخدامه آخشب    إزالتها أثناء عملية تحويل األراضي الحرجية إلى مروج طبيعية أو إلى منتجات خشب محصود، وقد يتم إزالة مقدار من                 الموق
 .وما يتبقى يحرق عادة في الموقع ).وبالتالي ُيحرق خارج الموقع(وقود 

دارة، إذا أعقب الحرق                                ر الم ة غي ة في األراضي الحرجي ة الحيوي اس الحراري الناتجة عن حرق الكتل ويجب اإلبالغ عن انبعاثات غازات االحتب
 .لة تعتبر أراضي مدارةتحويل في االستخدام، نظرا ألن األراضي المحو

ورغم ذلك، ففي حالة استخدام الحرق، يجب على البلدان  .وال يؤدي تحويل األراضي الزراعية إلى مروج طبيعية في العادة إلى حرق للكتلة الحيوية
 .اإلبالغ عن انبعاثات غازات االحتباس الحراري المطابقة بصفة سنوية

 بالضرورة األراضي المحولة إلى مروج طبيعيةعاثات غير ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحيوية في ويعتبر المقترب المستخدم في تقدير االنب
 .المروج الطبيعية التي تظل مروجا طبيعيةنفس المقترب المستخدم مع 

 اختيار الطريقة 6-3-4-1
ات غازات            إرشادات حول اختيار المستوى المناسب ل      2 بالفصل   6-2تقدم شجرة القرار في الشكل       الغ عن انبعاث د اإلب دان عن الستخدام بواسطة البل

  .األراضي المحولة إلى مروج طبيعيةاالحتباس الحراري من 
امالت                      اح ومع ود المت ة الوق ا وآتل م تحويله ي ت ة الت ساحة المحترق ة حول الم ات الوطني وافر البيان ى نحو مباشر بمدى ت ة عل ويرتبط اختيار الطريق

ة           .االحتراق واالنبعاث ة الحيوي ة الكتل ود المتاحة من أجل حساب آمي ة الوق وعند استخدام مستويات أعلى، ُتستخدم البيانات الخاصة بالبلد حول آتل
  .والكمية المزالة لالستخدام آوقود ويتم حرقها خارج الموقع) إذا آان ذلك مطبقا(المحولة إلى منتجات خشب محصود 

اس الحراري من حرق              3 أو   2ها لإلبالغ باستخدام طريقة من المستوى       ويجب على البلدان أن تبذل قصارى جهد       ات غازات االحتب  إذا آانت انبعاث
 . تمثل فئة رئيسيةاألراضي المحولة إلى مروج طبيعيةالكتلة الحيوية في 

 39-6                                          غازات االحتباس الحراري بشأن القوائم الوطنية لحصر2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 



 استعماالت األرض األخرىالزراعة والحراجة و: 4المجلد 
 

 اختيار معامالت االنبعاث 6-3-4-2
 1المستوى 

ات     .هامًا لتقدير انبعاثات غازات االحتباس الحراري) 27-2المعادلة  في MBالكمية (يعتبر حساب آتلة الوقود المتاحة لالحتراق  راد البيان م إي وقد ت
رب من المستوى               ى  4-2 في الجداول من       1االفتراضية لدعم تقدير االنبعاثات عند استخدام مقت ة     . 2 بالفصل  6-2 إل دان إليضاح آيفي اج البل وتحت

ة   1وفيما يتعلق بالمستوى  . النباتي العريضة الواردة في الجداول االفتراضيةتوافق أنواع الغطاء النباتي بها مع فئات الغطاء راض أن آاف ، ينبغي افت
ل مباشرة            د التحوي د بع سابقة ُيفق ة األراضي ال ة في فئ ادة العضوية الميت يم      .الكربون في الكتلة الحيوية فوق األرض والم ى الق ويمكن الحصول عل

على سبيل المثال، يمكن الحصول على المعامالت االفتراضية (تحويل في الفصل المخصص لنوع االستخدام المعني االفتراضية للكتلة الحيوية قبل ال
 ).لألراضي الحرجية في الفصل الذي يتناول الكتلة الحيوية في األراضي الحرجية

 2المستوى 
ة   . الوقود، يجب استخدام التقديرات الخاصة بالبلد فيما يتعلق باحتراق2في طريقة المستوى  آما يجب تجزيء البيانات وفقا ألنواع األحراج، في حال

ة            .األراضي الحرجية المحولة إلى مروج طبيعية ى نحو أفضل الظروف الوطني راق وانبعاث تعكس عل امالت احت ة  (آذلك ينبغي وضع مع المنطق
ون في      1ذلك، وبخالف المستوى عالوة على  .وتوفير نطاقات لعدم التيقن) المناخية والمجال الحيوي وظروف الحرق ة الكرب د آاف  الذي يفترض فق

ة     2الكتلة الحيوية فوق األرض والمادة العضوية الميتة بعد التحويل مباشرة، يجب عند استخدام طريقة المستوى     ة الحيوي ل الكتل ات تحوي  تقدير عملي
  .أآثر موثوقية لكتلة الوقود المتاحمن أجل توفير تقدير ) يحرق خارج الموقع(إلى منتجات خشب محصود وخشب وقود 

 3المستوى 
  .يجب أن تكون آافة البارامترات خاصة بالبلد في هذا المستوى

 اختيار بيانات األنشطة 6-3-4-3
شاط    ذا الن أثرة به ى    .تشير بيانات األنشطة المطلوبة لتقدير انبعاثات غازات االحتباس الحراري من حرق الكتلة الحيوية إلى المساحة المت وينبغي عل

البلدان تقسيم المساحة المحولة إلى مروج طبيعية حسب األراضي الحرجية واألراضي الزراعية المحولة نظرا ألن آمية الوقود المتاحة لالحتراق قد 
  .تختلف اختالفًا بينًا من فئة استخدام إلى أخرى

 1المستوى 
دير ا 1يجب على البلدان التي تستخدم مقترب من المستوى       ة           تق ة من استخدامات األراضي األولي ى مروج طبيعي ة إل األراضي  (لمساحات المحول

دة     .ويجب تقدير التحويل على أساس سنوي ).الحرجية واألراضي الزراعية وغيرها ات عدي ديرات من مقترب دل   ) 1( :ويمكن اشتقاق التق ق مع تطبي
د          (لة تحويل إلى المروج الطبيعية على المساحة اإلجمالية السنوية المحو        راء بالبل م الخب ة و حك ة التاريخي ى المعرف تنادا إل دل اس ذا المع يمكن تقدير ه

استخدام البيانات من مصادر عالمية، مثل الفاو، لتقدير مساحة األراضي الحرجية           ) 2(، أو   )أو عينات المساحات المحولة وتقييم االستخدام النهائي      /و
 .كم الخبراء لتقدير الجزء المحول من هذه المساحة إلى مروج طبيعيةواألراضي الزراعية المحولة سنويا، واستخدام ح

 2المستوى 
ة        ى مروج طبيعي ة إل ل الممكن ات التحوي ة عملي ات      .يجب على البلدان، ما أمكن، استخدام تقديرات المساحة الفعلية لكاف ى أن البيان ارة إل وتجدر اإلش

ي            متعددة الفترات المستشعرة عن بعد والتي تتسم باستبا  ات الت ة بالمقترب ل استخدام األراضي مقارن ا يخص تحوي ديرات أفضل فيم وفر تق نة آافية ت
ى                    . 1يقدمها المستوى    ة إل ساحة المحول ديرات الم تقاق تق ا اش ارة يمكن منه ات مخت ى عين وقد يكون التحليل قائمًا على التغطية الكاملة للمنطقة أو عل

  .مروج طبيعية في المنطقة آكل

 3المستوى 
ة   3 إلى طريقة المقترب الثالث المقدمة في الفصل 3جب أن ترتكز بيانات األنشطة في المستوى        ي ة المحول ، حيث يتم تقدير المساحة السنوية اإلجمالي

يوي أو ويجب تجزيء البيانات وفقا لنوع المجال الح). من األراضي الحرجية أو األراضي الزراعية أو فئات االستخدام األخرى   (إلى مروج طبيعية    
  .المناخ أو الحدود السياسية أو مجموعة مؤلفة من هذه البارامترات

 تقدير عدم التيقن 6-3-4-4
 1المستوى 

رة        ة من مصادر آثي ذه الطريق يقن في ه ساحة          ) 1( :تنشأ مصادر عدم الت يئة لم ديرات س ل أو تق ة لمتوسط التحوي ة أو وطني استخدام معدالت عالمي
ة     (تقدير المساحة المحولة التي تم حرقها آجزء من إحدى ممارسات اإلدارة   ) 2(طبيعية، واألراضي المحولة إلى مروج   ة الحيوي تخلص من الكتل ال

ة  اح، و   ) 3(، و)في االستخدام األولى إلنشاء األراضي الزراعي ود المت ة الوق راق واالنبعاث   ) 4(آتل امالت االحت يقن        .مع ديم أوجه عدم الت م تق د ت وق
يقن المرتبطة بالعنصرين                  المرتبطة بمعامالت ا   د أوجه عدم الت ا تعتم راق، فيم ستخدمة في            ) 2(و) 1(النبعاث واالحت ة الم ى الطريق ر عل شكل آبي ب

ة أفضل من                  .التقدير ساحة المحترق دير الم سبة لوحدة     % 20وآنتيجة ألوجه عدم التيقن هذه فمن غير المرجح أن يكون تق ات بالن وأن تكون االنبعاث
 .1 باستخدام طرق المستوى 2عامل قيمته المساحة في حدود م
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 2المستوى 
ة             (من شأن استخدام تقديرات المساحة المستمدة من مصادر أآثر موثوقية            ى المعاين ائم عل رب الق د، المقت ى     ) البيانات المستشعرة عن بع أن تفضي إل

ديرات أفضل للمساحات       عالوة على ذلك فإن هذه ).3الفصل  (1 والمقترب 1تحسين دقة الحصر مقارنة بالمستوى  وفر تق أنها أن ت  المصادر من ش
ويؤدي حساب الكتلة المحولة إلى منتجات خشب محصود أو المزالة من الموقع في صورة خشب وقود والكتلة الحيوية المتروآة  .المحولة والمحترقة

راق   .في التقديرات) التقدير المرتفع(في الموقع لتتحلل، يعمل على إزالة أحد أوجه التحيز  وتجدر اإلشارة إلى أن تقديرات معامالت االنبعاث واالحت
اري     (على المستوى الوطني إذا آانت مصحوبة بنطاقات للخطأ          رن             )في صورة انحراف معي يقن المقت دير عدم الت ة تق يح إمكاني ا تت باألراضي  ، فإنه

  .المحولة إلى أراض مروج طبيعية

 3المستوى 
ة بالمستوى      3ن ببيانات األنشطة في المستوى      يرجح أن يكون عدم التيقن المقتر      ل مقارن د والمسوح        2 أو 1 أق شعار عن بع ى االست د عل ، وهو يعتم

 .الميدانية ومقترب النمذجة المستخدم ومدخالت البيانات
 

 مراقبة الجودة واإلبالغ/االستيفاء والمتسلسالت الزمنية وضمان 6-4

 االستيفاء 6-4-1
 1المستوى 

سيد      ) 1( : من ثالثة عناصر1في للمروج الطبيعية في المستوى يتكون الحصر الوا اني أآ ر ث ازات غي ات الغ تقدير تغيرات مخزون الكربون وانبعاث
ة       من حرق الكتلة الحيوية بالنسبة لكافة       ) مثل الميثان والكربون وأآسيد النيتروز وأآاسيد النتروجين      (الكربون   ى أراض زراعي ة إل  األراضي المحول

قيام تحليل الحصر بتناول تأثير آافة ممارسات اإلدارة الموضحة في طرق ) 2(و.  أثناء فترة الحصرزراعية التي تظل أراضي زراعيةاألراضي الو
  ).1آما هو موضح في المستوى (مراعاة التحليل الختالف المناخ والتربة الذي يؤثر على االنبعاثات وعمليات اإلزالة ) 3(، و1المستوى 

ة               ويتطلب العنصرا  واع الترب ة وأن اطق المناخي سيم الفرعي حسب المن ة والتق ومن   .ن األخيران توزيع أنظمة اإلدارة على مساحات المروج الطبيعي
ة               الممارسة السليمة  ة الحيوي ى حرق الكتل  بالنسبة للبلدان أن تحرص على استخدام نفس تصنيفات المساحة ألحواض الكتلة الحيوية والتربة إضافة إل

ال لمسوح        ).الذي تكون فيه التصنيفات مطلوبة لفئات المصدر هذه       إلى الحد   ( سمح باالستخدام الفع ومن شأن ذلك أن يضمن االتساق والشفافية وأن ي
ذلك              ة وآ ة والترب ة الحيوي ون في أحواض الكتل رات في مخزون الكرب األراضي وأدوات جمع البيانات األخرى، وأن يتيح الربط الصريح بين التغي

 .الغازات غير ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحيويةانبعاثات 

ر استخدام األراضي                              أثير تغي اول ت ة أن يتن ى حصر المروج الطبيعي األراضي  (وفيما يتعلق بتقديرات الكتلة الحيوية ومخزون الكربون، فيجب عل
عرفة الخبراء آافية، في بعض الحاالت، لتقدير تأثيرات ممارسات ورغم ذلك، قد ال تكون بيانات األنشطة أو م .واإلدارة) المحولة إلى مروج طبيعية

دان الستخدام      . اإلدارة، مثل نوع ومدى اإلدارة الحرجية الرعوية وإدارة المخصبات والري وآثافة الرعي ونحو ذلك       أ البل د تلج وفي هذه الحاالت فق
ائق       حصر يتناول استخدام األراضي فقط، غير أن النتائج ستكون غير آاملة و            يجب تحديد حاالت اإلسقاط لممارسات اإلدارة على نحو واضح في وث

ات   الممارسة السليمةوعند وجود حاالت إسقاط، فإن  .اإلبالغ تحقيقا للشفافية  تستلزم جمع بيانات أنشطة إضافية على اإلدارة لالستفادة منها في عملي
  .و آربون التربة يمثل فئة مصدر رئيسيةالحصر المستقبلية، وباألخص إذا آان أي من الكتلة الحيوية أ

اس                                    ة غازات االحتب ات إزال ات وعملي د أن انبعاث ان يعتق ة إذا آ بعض مساحات المروج الطبيعي ون ل رات في مخزون الكرب وقد ال يتم حساب التغي
ر الخشب                  رات في اإلدارة أو         الحراري الناجمة عن هذه المساحات غير مؤثرة أو ثابتة بمرور الوقت، مثل المروج الطبيعية غي ا تغي ع به ي ال تق ية الت

  . تستلزم من البلدان توثيق وتعليل حاالت اإلسقاطالممارسة السليمةوفي هذه الحالة، فإن  .االستخدام

سي  ق الخاضعة لل ة الحرائ ون لكاف سيد الكرب اني أآ ر ث اس الحراري غي ازات االحتب الغ عن غ ة، فيجب اإلب ة الحيوي ق بحرق الكتل ا يتعل طرة وفيم
وهو ما يتضمن تحويل األراضي الحرجية إلى مروج طبيعية، حيث يكون مقدار الوقود المتاح لالحتراق أآثر                 .والحرائق الطبيعية بالمروج الطبيعية   

ذه ال                      ة في ه ديرات أهمية مقارنة بفئات االستخدام األخرى، ويجب تضمين االنبعاثات من حرق المادة العضوية الميتة والكتلة الشجرية المزال ا   .تق آم
ة                        ة الحيوي ون من حرق الكتل سيد الكرب اني أآ ر ث ة       .يمثل حرق السافانا آذلك مصدرا آبيرا من انبعاثات الغازات غي الغ عن حرق الكتل ويجب اإلب

 .الحيوية عندما يعقب الحرائق الطبيعية في األراضي غير المدارة التحويل إلى أراضي مدارة أثناء فترة اإلبالغ الخاصة بالحصر

ون   .ويعد تقدير المساحة المحترقة بالفعل إجراًء هامًا من اجل حساب يحظى بالموثوقية النبعاثات غازات االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد الكرب
ساحا       دقيق للم دير ال ضمان التق ات األرضية ل ة وينبغي التحقق الدقيق من التقديرات المستشعرة عن بعد للمساحة المحترقة مقارنة بالبيان  .ت المحترق

 .ويرجح أن يكون استخدام بيانات المتوسطات على مستوى المناطق ذا مستوى عال من عدم الموثوقية لتقدير المساحة المحترقة في بلد معين

ة انبعا                     تم موازن سيد    وفي المروج الطبيعية حيث تعمل إدارة الحرائق على تغيير التوازن بين المروج الطبيعية والغطاء الخشبي، فقد ال ي اني أآ ات ث ث
وفي مثل هذه المواقف، يجب آذلك  .الكربون في الحرائق عن طريق إعادة التثبيت بمقدار معادل من الكربون إلى الكتلة الحيوية على المدى القصير

 .اإلبالغ عن االنبعاث الكلي لثاني أآسيد الكربون من االحتراق
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 استعماالت األرض األخرىالزراعة والحراجة و: 4المجلد 
 

 2المستوى 
ر      1صر مماثلة للمستوى  على عنا2يشتمل الحصر الوافي من المستوى   امالت التغي دير مع د لتق ، غير أنه يتضمن إلى جانب ذلك بيانات خاصة بالبل

راق واالنبعاث الخاصة     ) حمل الوقود(في مخزون الكربون والقيم المرجعية لمخزون آربون التربة وتقديرات آثافة الكتلة الحيوية          امالت االحت ومع
إن من       .صيفات للمناخ وفئات التربة ومن أجل تحسين تصنيفات نظام اإلدارةبحرق الكتلة الحيوية، من أجل تطوير تو  ك، ف ى ذل إجراءات  عالوة عل

ة، إذا     . أن يتم إدماج البيانات الخاصة بالبلد لكل مكون     2 في حصر من المستوى      الممارسة السليمة  ا وافي وال يزال يمكن وصف عمليات الحصر بأنه
  .1اصة بالبلد والقيم االفتراضية للمستوى أمكن لها أن تجمع بين البيانات الخ

 3المستوى 
ستويين           واردة في الم ات الحصر من المستوى              2 و 1إضافة إلى االعتبارات ال د تحقيق عملي يم         3، يعتم ات نظام التقي ى مكون تيفاء عل  لمتطلب االس

ات  3وعمليًا، يرجح أن تقوم عمليات الحصر من المستوى    .الخاص بالبلد  ى نحو آامل          بحساب االنبعاث ة عل ة من المروج الطبيعي ات اإلزال  وعملي
ة اإلدارة                     ة وأنظم ة الحيوي ة وحرق الكتل واع الترب اخ وأن سليمة   وتقتضي    .باستخدام بيانات أآثر تحديدا حول المن ائمين بالحصر     الممارسة ال  من الق

إن       .اتوصف وتوثيق عناصر النظام الخاص بالبلد بما يثبت استيفاء المقترب ومصادر البيان          د فجوات، ف ة تحدي سليمة  وفي حال ستلزم  الممارسة ال  ت
 .تجميع بيانات إضافية والعمل على مزيد من التطوير للنظام الخاص بالبلد

 إعداد متسلسالت زمنية متسقة 6-4-2
 1المستوى 

ات اإلز            ات وعملي يم االتجاهات في االنبعاث ًا ضروريًا لتقي سقة مطلب ة تعتبر المتسلسالت الزمنية المت ائمين        .ال ى الق ساق، يجب عل ى االت ًا عل وحفاظ
ة اإلدارة                                  صنيفات أنظم ة وت واع الترب اخ وأن ك المن شمل ذل ا، ي ة للحصر بأآمله رة الزمني امالت خالل الفت صنيفات والمع بالحصر استخدام نفس الت

ة                     ة الحيوي ة الكتل ة وآثاف ون الترب ة لمخزون آرب يم المرجعي ون والق ود    (ومعامالت تغير مخزون الكرب امالت      ) حمل الوق راق ومع امالت االحت ومع
إضافة  .وتتوافر القيم االفتراضية لكافة هذه الخصائص ومن ثم فإن االتساق يجب أال يمثل قضية ذات شأن .انبعاث الغازات غير ثاني أآسيد الكربون

تثناء                     ت، باس سقة بمرور الوق ى     إلى ذلك، يجب أن تظل قاعدة األراضي مت ة إل ة    األراضي المحول ى        مروج طبيعي ة إل ة المحول  أو المروج الطبيعي
  .استخدامات أخرى

 .وينبغي للبلدان أن تستخدم مصادر متسقة لبيانات األنشطة فيما يخص استخدام األراضي واإلدارة وحرق الكتلة الحيوية طوال فترة اإلبالغ ما أمكن
سقاً    وفيما يتعلق بالمقتربات القائمة على المعاينة، حال استخدامها، ف ا مت ا يضمن مقترب ى    .يجب استخدامها طوال فترة استمرار الحصر بم ويجب عل

 . البلدان حال إنشاء فئات فرعية االحتفاظ بسجالت تتسم بالشفافية عن آيفية تحديدها وتطبيقها على نحو متسق طوال فترة الحصر

ات أو الطرق           شطة أو التعريف ات األن ر مصادر بيان د تتغي دة      وفي بعض الحاالت، ق وافر معلومات جدي ائمين     . بمرور الوقت مع ت ى الق ويكون عل
ات                                 ات وعملي ادة حساب االنبعاث ه يجب إع ؤثر، فإن ه م ات، وإذا وجد أن ى االتجاه ات أو الطرق عل ر البيان أثير تغيي بالحصر في هذه الحالة تحديد ت

 .1  من المجلد5اإلزالة للمتسلسالت الزمنية باستخدام الطرق المقدمة في الفصل 

وفيما يتعلق بالتغيرات في مخزون الكربون، فثمة عنصر أساسي في إنتاج متسلسالت زمنية متسقة أال وهو ضمان االتساق بين قيم مخزون الكربون 
ا لأل                     لألراضي المحولة إلى مروج طبيعية    بالنسبة   الغ عنه م اإلب ي ت ة المخزون الت ي    التي تم اإلبالغ عنها في فترات اإلبالغ السابقة وحال راضي الت

ادة            10على سبيل المثال، في حالة تحويل        .تظل مروج طبيعية في فترة اإلبالغ الحالية       ى حوض الم وق األرض إل ة ف ة الحي ة الحيوي  أطنان من الكتل
ة يج     رة الحالي يم   العضوية الميتة من األراضي الحرجية المحولة إلى مروج طبيعية في فترة اإلبالغ السابقة، فإن اإلبالغ في الفت ب أن يفترض أن الق

 . أطنان لهذه األراضي10األولية لمخزون الكربون في حوض المادة العضوية الميتة آان 

 2المستوى 
ة الحصر    1عالوة على القضايا التي تم مناقشتها في المستوى       د في عملي  .، ثمة بعض االعتبارات اإلضافية المقترنة بإدخال المعلومات الخاصة بالبل

رة              الممارسة السليمة تحديدًا، فإن   وعلى نحو أآثر     د طوال فت ستمدة من المعلومات الخاصة بالبل دة م صنيفات جدي امالت أو ت  تستلزم استخدام قيم مع
ة سالت الزمني ادة حساب المتسل ة  .الحصر وإع ات حرق الكتل ون أو انبعاث ات الكرب ي مخزون سلبية ف ة أو ال ون االتجاهات اإليجابي ك، تك ر ذل وبغي

  .جزء منها نتيجة التغيرات المقترنة بطرق الحصر عند نقطة معينة في المتسلسالت الزمنية وليست تعبيرًا عن اتجاهات فعليةالحيوية في 

إن من     .ومن الممكن أال تتاح معلومات جديدة خاصة بالبلد طوال المتسلسالت الزمنية           سليمة  وفي هذه الحاالت، ف أثيرات    الممارسة ال ات ت تم إثب  أن ي
ذه                   التغير في  ادة الحساب له ة بإع ى اإلرشادات المتعلق د، ويمكن الحصول عل ة الخاصة بالبل ات أو الطرق المحدث ة بالبيان شطة مقارن  مستويات األن

 .1 من المجلد 5الظروف في الفصل 

 3المستوى 
ستخدم      ، فإن من الممارسة السليمة أن يتم تطبيق نظام تقدير خاص بالبلد طوال             2 و 1وعلى نحو مماثل للمستويين      ة؛ ويجب أن ت سالت الزمني  المتسل

  .أو النماذج طوال فترة الحصر/و) استراتيجية المعاينة، الطريقة ونحو ذلك(هيئات الحصر بروتوآوالت القياس نفسها 

  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة                                      6-42



 المروج الطبيعية: 6الفصل 

 ضمان ومراقبة الجودة 6-4-3
 1المستوى 

ى بضمان            الممارسة السليمة أحد إجراءات    ات         / في هذا المستوى يتمثل في تطبيق ضوابط ُتعن ة لبيان ة والخارجي ة الداخلي ة الجودة مع المراجع مراقب
ى       .حصر المروج الطبيعية   ة عل وينبغي أن يتم القيام بعمليات المراجعة الداخلية بواسطة الهيئة المسؤولة عن الحصر، فيما تجرى المراجعة الخارجي

 .ات الحصريد هيئات أو خبراء أو مجموعات أخرى ال يشترآون بصورة مباشرة في جمع بيان

اطق  ) 1( :وينبغي أن ترآز المراجعة الداخلية على عملية تطبيق الحصر من أجل ضمان التقسيم الفرعي لبيانات األنشطة على نحو مالئم حسب المن
العمل أو برامج نقل بيانات األنشطة إلى ورقات ) 3(وتوصيفات ممارسات اإلدارة على نحو مالئم، و     /تطبيق تصنيفات ) 2(المناخية وأنواع التربة، و   

م، و       ة                ) 4(حساب الحصر على نحو مالئ ة الحيوي ات الكتل ة وآثاف ون الترب يم االفتراضية لمخزون آرب ون والق ر مخزون الكرب امالت تغي ين مع تعي
ى نحو مناسب                     ) حمل الوقود ( ة عل ة الحيوي ق بحرق الكتل ا يتعل راق فيم امالت االنبعاث واالحت د تتضمن إجراءات ضمان        .ومع ة /وق  الجودة   مراقب

ائج          ات والنت دقيق إدخال البيان رامج المضمنة لت ذلك دوال الب ل          .الفحص البصري وآ دة هي األخرى، مث وجزة ذات فائ د تكون اإلحصائيات الم وق
سقة مع إحصائيات استخدام األراضي        ويجب أن تظل المساحات     .تلخيص المساحات حسب الطبقة في ورقات عمل من أجل معرفة ما إذا آانت مت

ة فقط حسب تصنيف استخدام األراضي أو اإلدارة                    اإل يجب أن ظل   (جمالية ثابتة طوال فترة الحصر، بينما يجب أن تختلف المساحات حسب الطبق
  ).مساحات المناطق المناخية وأنواع التربة ثابتة

وشمولية وثائق الحصر وتفسير الطرق والشفافية وفيما يتعلق بالمراجعة الخارجية، فإنها ينبغي أن تتناول مدى صحة المقترب المستخدم في الحصر        
ساحة               . الكلية ار الم ة، مع الوضع في االعتب ساحة واقعي دارة هي م ومن األهمية أن يتم تقييم ما إذا آانت المساحة اإلجمالية من المروج الطبيعية الم

ة     ة في المنطق ارن لتق        .اإلجمالية للمروج الطبيعي دقيق المق ا يكون من الضروري الت ات االستخدام     آم ر فئ ساحة عب ال،    (ديرات الم بيل المث ى س عل
د،                )األراضي الحرجية واألراضي الزراعية والمروج الطبيعية ونحو ذلك        الي لقاعدة األراضي في البل وفي النهاية، يجب أن يكون المجموع اإلجم

  .والذي يشمل آل قطاع، متساوية في آل عام في فترة الحصر

ة من     . الحيوية، يجب توجيه اهتمام خاص للتقديرات الخاصة بالبلد للمساحة السنوية المحترقةوفيما يتعلق بحرق الكتلة ساحة المحترق وعند تقدير الم
  .قواعد البيانات العالمية، فإن من األهمية أن يتم التحقق من المعلومات باستخدام البيانات الميدانية أو البيانات المستشعرة عن بعد باستبانة عالية

 2ستوى الم
واع       1مراقبة الجودة التي ينبغي تطبيقها في المستوى        /إضافة إلى إجراءات ضمان    ة وأن اطق المناخي ، ينبغي على الهيئة القائمة بالحصر مراجعة المن

ة            ة الحيوي ات الكتل ون وآثاف ة لمخزون الكرب يم المرجعي ون والق ود   (التربة وتصنيفات أنظمة اإلدارة ومعامالت التغير في مخزون الكرب ) حمل الوق
امالت     .أو معامالت انبعاث الغازات غير ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحيوية الخاصة بالبلد           /ومعامالت االحتراق و   ة استخدام المع وفي حال

ي للظروف       استنادا إلى قياسات مباشرة، يجب على الهيئة القائمة بالحصر والمراجعيين الخارجيين مراجعة القياسات لضمان أنها تمث                 ل النطاق الفعل
ا    ارف عليه ايير المتع ا للمع ا وفق م تطويره د ت ه ق ة وظروف اإلدارة وأن ضي  .(IAEA, 1992)البيئي سليمةوتقت ة ال ة الممارس ن، مقارن ا أمك ، م

واسطة بلدان أخرى ذات   والتي يجري استخدامها ب   2المعامالت الخاصة بالبلد مع معامالت تغير المخزون واالحتراق واالنبعاث الخاصة بالمستوى            
  .ظروف مشابهة، وآذا بالمعامالت االفتراضية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

امالت و                  ة لفحص المع ة الخارجي أو /ونظرا للتعقيد الذي تتسم به اتجاهات االنبعاث واإلزالة، فيجب إشراك المتخصيص في هذا المجال في المراجع
 .لبلدالتصنيفات الخاصة با

 3المستوى 
د إجراءات ضمان             ستويين                  /يرجح أن تتطلب أنظمة الحصر الخاصة بالبل واردة في الم ك ال ى جانب تل ة جودة إضافية إل ك   2 و1مراقب ر أن ذل ، غي

ضمان             الممارسة السليمة ومن   .يتوقف على األنظمة المستخدمة    ى وضع بروتوآول ل تم العمل عل ة الجودة يناسب نظام الحصر           / أن ي دم  مراقب المتق
 .الخاص بالبلد وأرشفة التقارية وتضمين نتائج موجزة في وثائق اإلبالغ

 اإلبالغ والتوثيق 6-4-4
 1المستوى 

يتعين , 1 وبالنسبة للمستوى -أرشفة وتوثيق آافة البيانات والمعلومات الالزمة إلنتاج تقديرات الحصر الوطنية, ، بوجه عامالممارسة السليمةتقتضي 
ة         على القائمين    يقن في المروج الطبيعي ى آل من        .بالحصر توثيق اتجاهات بيانات األنشطة إلى جانب أوجه عدم الت سية عل شطة الرئي شتمل األن وت

ة أو                   ة الرعي، واستخدام المخصبات المعدني ة، وآثاف ة الرعوي ة، واستخدام الممارسات الحرجي ة الحيوي التغير في استخدام األراضي وحرق الكتل
ض ديالت الع ة   التع ة الحيوي ة وحرق الكتل ر إنتاجي واع أآث ة أن البقول أو زراع ذر ب ي الب راط ف الكلس، واإلف ي، أو اإلصالح ب وية وممارسات الرع

  ).الحرائق الطبيعية والخاضعة للسيطرة(

سليمة   وتقتضي   ة         الممارسة ال ات الفعلي فة قواعد البيان ضًا أرش ات اإلحصاءات   ,  أي ل بيان ة واإلجراءات   وسجالت الحرق واإلحصائيا   , مث ت الرعوي
ة في              ) آالبرامج اإلحصائية (المتبعة في معالجة البيانات      شطة فضًال عن اإلجراءات المتبع ات األن والتعريفات المستخدمة في تصنيف أو تجميع بيان

ة    واع الترب ة وأن اطق المناخي ة حسب المن ات فرعي ي فئ شطة ف ات األن صنيف بيان را  .ت ل وب ق أوراق العم ن توثي د م ات وال ب ع ملف مج الحصر م
 .المخرجات التي تم إنشاؤها بهدف الحصول على النتائج/المدخالت
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ددة                           ات المتع ع مجموعات البيان م تجمي ات أو إذا ت د من إعطاء وصف       , وإذا لم تكن بيانات األنشطة متاحة بشكل مباشر من خالل قواعد البيان فال ب
رار            ,  من أجل اشتقاق بيانات األنشطة     للمعلومات واالفتراضات واإلجراءات التي تم اتباعها      ى مرات تك مع العلم بأن هذا التوثيق ال بد أن ينطوي عل

  .وال بد أيضًا من توثيق معرفة الخبراء وأرشفة المراسالت .جمع وتقييم البيانات فضًال عن حالة عدم التيقن

ة      في هذا الخصوص توثيق وتوضيح االتجاهات في الكتلة ا     الممارسة السليمة ومن   ة الحيوي ات حرق الكتل لحيوية ومخزون الكربون إلى جانب انبعاث
وال بد في هذا الصدد من ربط التغيرات في الكتلة الحيوية على نحو مباشر باستخدام األراضي      .وذلك فيما يتعلق بأنشطة استخدام وإدارة األراضي

ى استخدام      ,أو بالتغييرات في الممارسات الرعوية الحرجية أو تعدي الغطاء الخشبي           فيما قد ترجع االتجاهات في مخزون آربون التربة قد ُتعزى إل
ات            .األراضي أو إلى التغيرات في أنشطة اإلدارة الرئيسية آما سبق توضيحه  رار عملي ى مدى وتك ة عل ة الحيوي ات من حرق الكتل د االنبعاث وتعتم

  .ات األهمية في االنبعاثات بين السنوات يجب أن يتم تناولها بالشرح والتوضيحوهنا تجدر اإلشارة إلى أن التذبذبات ذ .الحرق المدارة والطبيعية

ساق           ة بات ضايا المتعلق ا والق وتجدر اإلشارة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى أن تقوم الدول بإجراء التوثيق لدى انتهائها من عمليات الحصر الخاصة به
 .مراقبة الجودة/ضع ملخص بمقاييس ونتائج ضمانهذا إلى جانب و, المتسلسلة الزمنية أو عدم اتساقها

 2المستوى 
ون    , 1باإلضافة إلى االعتبارات الواردة في المستوى       يتعين على القائمين بالحصر توثيق األساس الذي تقوم عليه معامالت التغير في مخزون الكرب

ة        )  الوقود حمل(والقيم المرجعية لمخزون آربون التربة، وتقديرات آثافة الكتلة الحيوية           ومعامالت االنبعاث واالحتراق الخاصة بحرق الكتلة الحيوي
ي     /وتصنيفات اإلدارة والمناطق المناخية و     د المعن ك    .أو أنواع التربة الخاصة بالبل ى ذل إن من   , وعالوة عل سليمة  ف ام بأرشفة    الممارسة ال تم القي  أن ي

 .لتي يتم االستعانة بها لتقدير القيم الخاصة بالبلد المعنيمصادر البيانات الوصفية والبيانات فيما يتعلق بالمعلومات ا

شة في     الممارسة السليمة، آما تستلزم    )أي، المتوسطات وأوجه عدم التيقن    (وينبغي أن يتضمن توثيق اإلبالغ المعامالت الجديدة         ام بتضمين مناق  القي
 من المناطق 2 إلى جانب معامالت المستوى 1والقيم االفتراضية للمستوى تقرير الحصر حول أوجه االختالف بين المعامالت الخاصة بالبلد المعني 

وفي حالة استخدام معامالت االنبعاث والمعلمات والوسائل لألعوام المختلفة، فال بد من شرح أسباب  .التي بها ظروف مشابهة للدولة القائمة باإلبالغ
اخ          يجب على الهيئ  , وإلى جانب ذلك   .تلك االختالفات وتوثيقها   اإلدارة والمن ق ب ا يتعل د فيم ة التصنيف الخاصة بالبل ات المعنية بالحصر وصف أنظم

ال     .آما ُيوصي بتوثيق تحسينات التي تطرأ على طرق الحصر انطالقا من التصنيفات الجديدة            , أو أنواع التربة  /و بيل المث ى س ة    , فعل سيم حال يمكن تق
ر من           ة إضافية أآث ات فرعي ات المستوى   المروج الطبيعية إلى فئ دهور      (1فئ دهورة وشديدة الت ة    , )أي اسمية ومحسنة ومت سام الفرعي ر أن األق غي

  .األخرى ستعمل فقط على تحسين تقديرات الحصر إذا ما آانت معامالت تغير المخزون واالنبعاث تختلف بشكل ملموس بين الفئات الجديدة

فال بد من التفريق بين التغييرات في مستويات األنشطة والتغييرات في األساليب من          , إلزالةوعند القيام بمناقشة االتجاهات في االنبعاثات وعمليات ا       
 .مع توثيق األسباب الداعية إلى هذه التغييرات, عام آلخر

 3المستوى 
ات               3يحتاج الحصر بالمستوى     ل المقترب ة مث ى     إلى توثيق مماثل حول بيانات األنشطة واتجاهات االنبعاثات وعمليات اإلزال ه  ,  بالمستوى األدن إال أن

اس  .يجب تضمين توثيق إضافي لشرح األساس واإلطار اللذين يقوم عليهما نظام التقدير الخاص بالبلد المعني , ومع عمليات الحصر القائمة على القي
ل البيان            الممارسة السليمة تقتضي   ائج           .اتالقيام بتوثيق تصميم المعاينة واإلجراءات المعملية إلى جنب تقنيات تحلي اس والنت ات القي فة بيان ويجب أرش

ديم  الممارسة السليمةفإن ,  التي تستخدم النماذج3وبالنسبة لمقتربات المستوى  .التي أفرزتها تحليالت البيانات    تقتضي القيام بتوثيق نسخ النموذج وتق
 .مصدر والبرامج القابلة للتنفيذوصف للنموذج إلى جانب األرشفة الدائمة لنسخ من آافة ملفات مدخالت النماذج وآود ال
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عمليات إزالة /تقدير معامالت تغير المخزون االفتراضية النبعاثات 1- أ 6الملحق 
 الكربون في التربة المعدنية بالمروج الطبيعية

ات عالم                    2-6يشتمل الجدول    م حسابها باستخدام قاعدة بيان ي ت ة والت ة      على المعامالت االفتراضية لتغير مخزون الترب ة لثالث ة للدراسات التجريبي ي
دارة اسميًا، والمحسنة    :أنواع عامة من حالة المروج الطبيعية م تضمين معامل مدخالت إضافي من أجل          .المروج الطبيعية المتدهورة، والم ا ت آم

ة المحسنة    ى التخصيب        .االستخدام مع المروج الطبيعي ا عل ة هن ر   (وتقتصر تحسينات اإلدارة المقدم ات أو  ) العضوي العضوي وغي وزرع البقولي
أي، (ويتم تصنيف آل من المروج الطبيعية المعرضة للرعي الجائر والمراعي االستوائية المدارة على نحو سيء  .المزيد من األنواع العشبية والري

ة البكر أو المج     .آمروج طبيعية متدهورة) ال يتم تطبيق أي من تحسينات اإلدارة درج المروج الطبيعي م تخضع للتحسينات ضمن       فيما ُت ي ل ة الت لوب
ة محسنة ذات معدالت متوسطة من       .المروج الطبيعية االسمية وتصنف المروج الطبيعية التي تخضع ألي نوع من تحسينات اإلدارة آمروج طبيعي

ار أن         .مدخالت الكربون م اعتب د ت ددة، فق ي خضعت ألشكال تحسين متع ا     وفيما يتعلق بالمروج الطبيعية المحسنة الت ون به  معدالت مدخالت الكرب
  .مرتفعة

ة      ) االستشهادات موجودة في قائمة المراجع  (وقد تم تحليل البيانات التجريبية       أثيرات الثابت في نماذج التأثيرات المختلطة الخطية، وحساب آل من الت
ل عدم        ( اإلدارة وقد شملت التأثيرات الثابتة العمق وعدد السنوات منذ تغير اإلدارة ونوع تغير .والعشوائية ال الفالحة المخفضة مقاب بيل المث ى س عل
-5 سم، 5-0على سبيل المثال (وفيما يتعلق بالعمق، فلم يتم إجمال البيانات لكن تم تضمين مخزونات الكربون المقاسة لكل زيادة في العمق  ).الفالحة

وبالتالي،  .مال البيانات المجمعة عند نقاط زمنية متعددة من نفس الدراسةوبالمثل، لم يتم إج .آنقطة منفصلة في قاعدة البيانات)  سم30 -10 سم، 10
ة من نفس                                   اق مختلف ل أعم ي تمث ات الت اط البيان ين نق ة وب سالت الزمني ات المتسل ة في بيان تم استخدام التأثيرات العشوائية لحساب حاالت االعتمادي

د            وفي حالة األهمية، يتم استخدام تأثير عشوائي على .الدراسة ى بل ة عل ة افتراضية عالمي ق قيم رن بتطبي يقن إضافي مقت دير عدم ت  مستوى البلد لتق
 عاما بطبقة الثالثين 20وقد تم تقدير المعامالت لحساب تأثير ممارسة اإلدارة في  ).مضمن في أوجه عدم التيقن المقترنة بالبيانات االفتراضية(معين 

ة  م حساب ال    .سنتيمترا العليا في الترب د ت ع                وق اء دوال توزي سيطة لبن أ الب د الخط ل، ويمكن استخدامها مع طرق تولي يم المعام ة من ق اين لكل قيم تب
 .االحتمالية باستخدام آثافة عادية
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