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 المؤلفون

 قسم األراضي الرطبة
المرآز العالمي للبيئة، (، وفايزال باريش )إيرلندا(، آينيث بايرن )فنلندا(، جوآا ألم )الواليات المتحدة األمريكية(، آالرك رو )آندا(دومينيك بالن 

 )ماليزيا

 قسم األراضي المغمورة
 .ت السليمة المتصلة باستخدام األراضي وتغير استخدام األراضي والحراجة الصادرة عن الهيئةالقسم يستند إلى إرشادات الممارسا

أساس للتطورات المنهجية  : مقترب محتمل لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من األراضي المحولة إلى أراض مغمورة بصفة دائمة– 2التذييل 
 في المستقبل

، و آارلوس فريديربكو سيلفيرا مينيزس )فرنسا(، روبرت ديلماس )آندا(، أالن ترامبالي )فنلندا(هوتونان . ، جاري تي)آندا(إيريك دوشمين 
 )البرازيل(

 أساس للتطورات المنهجية في المستقبل : انبعاثات الميثان من األراضي المغمورة3التذييل 

، و آارلوس فريديربكو سيلفيرا مينيزس )فرنسا(، روبرت ديلماس )اآند(، أالن ترامبالي )فنلندا(هوتونان . ، جاري تي)آندا(إيريك دوشمين 
 )البرازيل(

 المؤلفون المشارآون
 )االتحاد الروسي(، وأندري سيرين )البرازيل(، لويس بينغوللي روزا )االتحاد الروسي(تاتيانا ميناييفا 
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 األراضي الرطبة 7

 مقدمة 7-1
ا  ة      .يقدم هذا الفصل إرشادات حول تقدير انبعاثات غازات االحتباس الحراري من األراضي الرطبة المدارة واإلبالغ عنه ة أي تضم األراضي الرطب

وتقتصر  . تندرج ضمن فئات األراضي الحرجية أو الزراعية أو المروج الطبيعيةأراض ُتغطى أو تتشبع بالمياه طوال العام أو في جزء من العام وال
اه بطرق صناعية                   ال          (األراضي الرطبة المدارة على األراضي الرطبة التي يتم فيها تغيير مستوى المي بيل المث ى س أو ) المصرفة أو المرفوعة، عل

تم           ).بناء السدود على األنهارعلى سبيل المثال، (األراضي التي تنشأ نتيجة النشاط البشري  دارة فال ي ر الم ة غي ات من األراضي الرطب ا االنبعاث أم
  .تقديرها

 :ويشتمل هذا الفصل على منهجيات فيما يخص

ستاني واالستخدامات                       • ة واالستخدام الب اج الخث ألغراض االستخدام في الطاق أراضي الخث التي يتم إزالة الغطاء النباتي بها وتصريفها إلنت
ر           ).2-7القسم (خرى األ واردة في تقري سها بالضرورة ال الغ هي نف ة اإلب سليمة   ورغم أن منهجي صلة باستخدام   إرشادات الممارسات ال  المت

ا                    ) GPG-LULUCF(األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة       ر أنه اخ، غي ر المن ة بتغي ة المعني ة الدولي ة الحكومي صادر عن الهيئ ال
 .ر على االنبعاثات من استخدام الخث البستانيتشتمل في هذا التقري

ه            • سم  (الخزانات أو السدود المقامة ألغراض إنتاج الطاقة والري والمالحة والترفي سيد        ).3-7الق اني أآ ات ث يم اآلن انبعاث ويتضمن نطاق التقي
ة األراض     .الكربون من آافة األراضي المحولة إلى أراض مغمورة بصفة دائمة درج ضمن فئ ار      وال ين رات واألنه ورة آل من البحي ي المغم
 .التي تخضع للتنظيم ما لم تحدث زيادة ملموسة في المساحة المائية

ورة في                         اطق المغم ى المن شير إل ا ي دارة الستخالص الخث بأراضي الخث، فيم ى أراضي الخث الم سم إل ذا الق ة ه وألغراض التبسيط، سيشير بقي
 . نطاق التقييم واألقسام المطابقة في هذا الفصل1-7دول ويوضح الج .الخزانات باألراضي المغمورة

 

 1-7 الجدول
 المدارة الخث أراضي من الرئيسية الحراري االحتباس غازات انبعاثات تتناول التي األقسام

 األراضي المغمورة غاز االحتباس الحراري/فئة استخدام األراضي أراضي الخث

 األراضي الرطبة التي تظل أراضي رطبة

 1ال توجد إرشادات اني أآسيد الكربونث 1-1-2-7القسم 

ل  2ال توجد إرشادات  3التذيي الميثان

 3ال توجد إرشادات أآسيد النتروز 2-1-2-7القسم 

 األراضي المحولة إلى أراض رطبة

 2 والتذييل 1-2-3-7القسم ثاني أآسيد الكربون 1-2-2-7القسم  

ل  2ال توجد إرشادات  3التذيي الميثان

 3ال توجد إرشادات أآسيد النتروز 2-2-2-7القسم 

 :مالحظات
ر في مخزون         األراضي المغمورة التي تظل أراضي مغمورة     يتم تغطية انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من         1 ديرات التغي  من خالل تق

 .ألراضي المغمورةأعلى ا) على سبيل المثال، أنواع التربة(الكربون الستخدام األراضي وتغير استخدام األراضي 
 .يكون انبعاث الميثان من أراضي الخث ضئيال بعد التصريف أثناء التحويل واستخالص الخث 2
ة أو                          3 ر المباشر من المجاري الزراعي روز غي سيد النت ديرات أآ ورة في تق يتم تضمين انبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المغم

 .المصارف األخرى أو مياه الصرف

 

ة             تدار األر ة أو األراضي الزراعي ل إدارة األحراج والمروج الطبيعي ى نحو متكرر الستخدامات أخرى، مث ة عل زال المستوى    .اضي الرطب وال ي
ر أن              ة، غي صفة عام د، ب ر مؤآ دنيًا وغي ة مت ة من األراضي الرطب واع المختلف العلمي للمعرفة المتعلقة بأرصدة غازات االحتباس الحراري في األن

ي   2-7ويوضح الجدول    ).Boreal Env. Res. 11, 2006على سبيل المثال، ( بالمزيد من الدراسات بصورة مستمرة المساحة تحظى سام الت  األق
 .تقدم اإلرشادات فيما يتعلق باألراضي الرطبة المدارة
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 2-7 الجدول
 أخرى الستخدامات المدارة الرطبة األراضي من باالنبعاثات المتعلقة اإلرشادات

مجلد  القسم في هذه الخطوط التوجيهية/ال خدام األراضيفئة است
  :األراضي الرطبة المحولة بالفعل أو التي يجري تحويلها إلى

ك  ي ذل ا ف ة، بم ي الزراعي اقع"األراض ه " المن وت والفواآ ة الت لزراع
 )..3-5القسم  (5، الفصل 4المجلد  .الخلنجانية األخرى

مجلد   ).3-6القسم  (6، الفصل 4ال مروج طبيعية مدارة

ة      ة الحرجي ي الرطب ك األراض ي ذل ا ف دارة، بم ة الم ي الحرجي األراض
 ).3-4القسم  (4، الفصل 4المجلد  المصرفة أو غير المصرفة وفقا للتعريفات الوطنية

 ).5-5القسم  (5، الفصل 4المجلد  زراعة األرز

 

ة     وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم تغطية بعض استخدامات األراضي ا   ات الكافي وافر المنهجي دم ت ة لع سماد الطبيعي،       .لرطب رك إدارة ال ك ب شمل ذل وي
ة أو                              ى أراضي رطب سابق إل م تصريفها في ال ي ت ة الت ادة األراضي الرطب ة، وإع اء المائي وبرك تصريف المخرجات الصناعية، وبرك تربية األحي

ة دراسة           ).هجية في المستقبل، التطورات المن5-7القسم (بعبارة أخرى استعادة األراضي الرطبة  شطة هام ذه األن ا ه ي تكون فيه دان الت وينبغي للبل
اس الحراري       ة غازات االحتب ات إزال ات أو عملي سيد      .إمكانية إجراء دراسات بحثية لتقييم مساهمة هذه األنشطة في انبعاث ات أآ تم تضمين انبعاث وي

ات     النتروز من األراضي الرطبة المدارة ألغراض ترشيح التدفق        ات الزراعية غير محددة المصدر، مثل المخصبات والمبيدات الحشرية، في االنبعاث
  ).11، الفصل 4المجلد (غير المباشرة نتيجة تحسينات التربة 

ر م                  ة، الكثي سار لألراضي الرطب ة رام ة الخاصة باتفاقي ك األنظم ا في ذل ة، بم ة لألراضي الرطب ذه  وُتدِرج غالبية أنظمة التصنيف اإليكولوجي ن ه
شأة صناعياً          شرية أو المن شطة الب أثر باألن ي تت ك األراضي الت ى تل سار       .األراضي ضمن األراضي الرطبة، حت ة رام ستخدم نظام تصنيف اتفاقي وُي

اإلدارة      ) 1996رامسار، ( ة ب ضايا المتعلق تيعاب الق ربط الجدول    .على نطاق واسع الس ر بالتعري      3-7ي ذا التقري ة في ه ات األراضي الرطب ات   فئ ف
  .المحددة في اتفاقية رامسار

 

 

 3-7 الجدول
 المنشأ بشرية الرطبة لألراضي رامسار اتفاقية فئات

لمنهجية الفئات الفرعية المطابقة من األراضي الرطبة في 
مصطلحات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

 المناخ

 اإلرشادات ا الفئة في تصنيف رامسار

 تربية األحياء المائية األراضي المغمورة 1ال توجد 

 1ال توجد  البرك األراضي المغمورة

 )حال زراعتها(األراضي المروية األراضي الزراعية 2ال توجد  

مجلد (نعم   )5، الفصل 4ال األراضي الزراعية المغمورة موسميًا زراعة األرز

 مواقع استخالص الملح 1ال توجد  ---

(نعم   )هذا الفصل مناطق التخزين المائي لمغمورةاألراضي ا

(نعم   )هذا الفصل )الجزئي(مناطق التنقيب  أراضي الخث المدارة الستخالص الخث

 مناطق معالجة مياه الصرف أو قطاع الصرف" األراضي الرطبة المنشأة" 3ال توجد 

 القنوات والمجاري والمصارف 3ال توجد  --

  :مالحظات
 .لهذه المصادرال توجد منهجيات افتراضية مالئمة  1
 .يشتمل فصل األراضي الزراعية على هذا المصدر 2
اطق                         3 ذلك من وات أو مجاري التصريف وآ رات والبحار وقن ار والبحي اه الصرف في األنه تخلص من مي روز نتيجة ال سيد النت ان وأآ تم تغطية انبعاثات الميث

روز من       . انبعاثات إضافية من األراضي الرطبة الجديدة، لكن لم يتم تضمين أية5 من المجلد 3معالجة مياه الصرف في الفصل  سيد النت ات أآ ة انبعاث تم تغطي
 .4 من المجلد 11رشاحة المخصبات النتروجينية في الفصل 

 Ramsar, 1996 :المصدر
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 انبعاثات وعمليات إزالة غازات االحتباس الحراري من األراضي الرطبة
ة،       تعد األراضي الرطبة أنظمة حيوية تقوم ف   ة والجيوآيمائي ات البيولوجي التحكم في العملي ذيات ب يها عوامل درجة التشبع المائي والمناخ وتوافر المغ

  .وانبعاثات وعمليات إزالة غازات االحتباس الحراري الناتجة

ى أو من الغالف الجوي مح                                 ون إل صافي من الكرب دفق ال ة األخرى، يكون الت ة الحيوي ين امتصاص    ومثلما عليه الحال في األنظم وازن ب صلة للت
وتتأثر معدالت آل من االمتصاص والتحلل بالمناخ أو توافر المغذيات أو  .الكربون من الغالف الجوي بواسطة البناء الضوئي وإطالقه نتيجة التحلل

ل  ، والتي تشيع في معظم أنظمة األرا)وفرة األآسجين(وفي الظروف الهوائية  .التشبع المائي أو توافر األآسجين ضي المرتفعة، تؤدي عمليات التحل
  .(Moore and Knowles, 1989)إلى إطالق ثاني أآسيد الكربون، فيما تؤدي الظروف غير الهوائية إلى انبعاثات الميثان 

والي     ود ح ة، يع ة األراضي الرطب ي غالبي ق ا      90وف ن طري وي ع الف الج ى الغ الي إل ي اإلجم اج األول ي اإلنت ون ف ن الكرب ة م ي المائ ل  ف لتحل
(Cicerone and Oremland, 1988). وتغرق المواد غير المتحللة إلى قاع المنطقة المائية وتتراآم فوق المواد المترسبة السابقة.  

 وتوجد ظروف نقص . أو في البيئات المغمورة، يكون نشاط البكتريا الهوائية والكائنات الحية األخرى محدودًا بتوافر األآسجين1وفي ظروف التشبع
ة                ا المحلل ق البكتري ة عن طري ادة العضوية الميت ل الم ع تحل ى من ؤدي إل ة وت اطق المائي اع المن واع     .األآسجين بصورة عامة في ق ان أن ويكون بإمك

ى انبعاث                                ؤدي إل ا ي ادة العضوية مم ل جزء من الم ى األق ل عل ام بتحلي ا، القي ان  البكتريا األخرى، مثل بكتريا الميثان وبكتريا الكبريت وغيره الميث
رى ازات أخ ا،          .وغ ن البكتري رى م ة أخ اك مجموع ون هن واة، تك ة المه ن الترب ا م ة العلي اء أو الطبق ود الم ر عم ان عب شار الميث ة انت ي حال وف

methanotrophs         سربه ل ت ون، قب سيد آرب اني أآ ى ث ان إل ة للميث سدة الجزئي اً        .، تقوم باألآ ة مصدرًا طبيعي ر األراضي الرطب ة، تعتب صفة عام  وب
  .(Watson et al., 2000) تيراجول ميثان في العام 150 و55للميثان، وتقدر االنبعاثات منها بما يتراوح بين 

روجين خارجي                            ستمر من النت داد م اك إم م يكون هن ا ل ة، م شبعة منخفضة للغاي ة الم بصفة عامة، تعتبر انبعاثات أآسيد النتروز من األنظمة الحيوي
وفير             وعند تصريف األراض .المنشأ ق ت رة عن طري روز بصورة آبي سيد النت تحكم في معدالت انبعاث أآ تم ال ي الرطبة، وخاصة أراضي الخث، ي

ة        الي من خالل خصوبة الترب ة، وبالت ة المعدن ل درجة            .النتروجين من خالل عملي ة، تعمل ضوابط أخرى، مث ة المعدني وافر التغذي وفي ظروف ت
اء عل   روز           الحموضة ودرجة الحرارة ومستوى الم سيد نت ى أآ د إل ا بع ه فيم دني، وتحويل روجين المع ة النت  ,.Klemedtsson et al)ى تنظيم نترت

2005; Martikainen et al., 1995). 

ادة                            سدة الم ة أآ ادة عملي ون نتيجة لزي سيد الكرب اني أآ وإيجازًا، يؤدي تصريف األراضي الرطبة إلى خفض انبعاثات الميثان، وإلى زيادة انبعاثات ث
  .ضوية في التربة، وإلى زيادة انبعاثات أآسيد النتروز في األراضي الرطبة التي تتوافر بها المغذيات المعدنيةالع

وبالعكس، يؤدي إنشاء األراضي الرطبة عن طريق الغمر إلى تغيير نمط انبعاثات غازات االحتباس الحراري باتجاه انبعاثات أآبر من الميثان وأقل                     
ة                   .نمن ثاني أآسيد الكربو    ة الحيوي ل الكتل ان من تحل ون والميث سيد الكرب اني أآ واستنادًا إلى عوامل المناخ وخصائص الخزان، قد ينبعث آل من ث

  .المغمورة ومن تحلل المادة العضوية في التربة الغارقة ومن جزيئات المادة العضوية المتحللة األخرى

  .ة في هذا الفصل القضايا المنهجية األآثر ارتباطًا بكل نوعوتناقش األقسام المعنية بنوعي األراضي الرطبة المدار

 ملخص بما يتم اإلبالغ عنه  
-7المعادلة (            تقدر االنبعاثات اإلجمالية لثاني أآسيد الكربون من األراضي الرطبة آمجموع لالنبعاثات من نوعي األراضي الرطبة المدارة 

1.(  

 1-7 المعادلة
 الرطبة األراضي من الكربون سيدأآ ثاني انبعاثات

WfloodWpeatW COCOCO _2_2_2 += 

 :حيث

CO2_W =  ،انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من األراضي الرطبةGgثاني أآسيد آربون في العام  

CO2_Wpeat =  ،انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من أراضي الخث المدارة إلنتاج الخثGgثاني أآسيد آربون في العام  

CO2_Wflood=  األراضي المغمورة، ) األراضي المحولة إلى( انبعاثات ثاني أآسيد الكربون منGgثاني أآسيد آربون في العام  

ى                     ة عل صفة عام ون ب سيد الكرب ونظرا لطبيعة أنواع التربة العضوية، وأنواع التربة المشبعة، واألسطح المغطاة بالمياه، تعتمد منهجية تقدير ثاني أآ
م       .ات ومعلومات فيما يتعلق بمخزون الكتلة الحيوية باألراضي قبل الغمرتطوير معامالت انبعاث اتي ث ة الغطاء النب ل إزال وتؤدي بعض األنشطة، مث

تم           األراضي التي يجري تحويلها الستخالص الخثحرقه الحقًا في     ة ي ذه الحال ون، وفي ه رات في مخزون الكرب ديرها آتغي ، إلى انبعاثات يمكن تق
 .2الطرق العامة في الفصل تقديم المرجع إلى 

  .وُتقدم منهجية افتراضية النبعاثات أآسيد النتروز فيما يتعلق بأراضي الخث المدارة الستخالص الخث فقط

                                                 
 .تكون التربة متشبعة عندما يتم ملء آافة الفراغات الهوائية بين جزيئات التربة بالماء بما يؤدي إلى تكون ظروف الهوائية 1



  الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى:4المجلد 
 

 أراضي الخث المدارة 7-2
ل                   ذي يتحل دار ال وع  .يتراآم الخث في األراضي الرطبة عندما يتجاوز اإلنتاج السنوي من المادة العضوية الميتة المق  نمط تطور ترسيب الخث        ويتن

دًا            ة معق واع أراضي الخث في أي منطق ابع أن د يكون تت درولوجيا، وق راوح   . (Mitsch and Gosselink, 2000)وفقا للمناخ والهي ويمكن أن تت
ظم ترسيبات الخث ومع .، وهو ما يعد قليال مقارنة بنواتج حصاد المحصول(Watson et al., 2000)هكتار للعام / آجم50 و20تنحية الكربون بين

 . عام مضى8000أخذت تتراآم لعدة آالف من السنين، والكثير منها آان يتراآم منذ التراجع الثلجي في أخر عصر ثلجي منذ أآثر من 

ى ثالث مراحل        Canadian Sphagnum Peat Moss Association, 2004; Nilsson)وتشتمل دورة اإلنتاج في منطقة أراضي الخث عل
and Nilsson, 2004): 

يبدأ التحويل بإنشاء قنوات التصريف الرئيسية والثانوية التي تسمح للمياه بالجريان  :تحويل األراضي إعدادًا الستخالص الخث )1
وبمجرد أن يبدأ منسوب المياه في التناقص، يتم إزالة وتدمير الكتلة الحيوية السطحية والتي تشمل األشجار  .إلى خارج المنطقة

ويتم إنشاء مناطق استخالص  .وقد تستغرق هذه المرحلة أعوام عدة .طبقة الحية من الغطاء النباتي المنتج للخثأو الجنبات وال
وبصفة عامة، يتطلب هذا بعض التطويرات أو التحسينات  .الخث آذلك في األراضي التي تم تجفيفها سابقا ألغراض أخرى

 الحراري في هذه العملية هو انبعاث ثاني أآسيد الكربون من إزالة ويكون التدفق الرئيسي لغازات االحتباس .لنمط التصريف
 .2-2-7وتطابق هذه المرحلة تحويل األراضي إلى أراضي خث، ويتم تغطيتها في القسم  .الكتلة الحيوية وتحلل الخث المجفف

ت ثم تجفيفها في شهور أو تجزيء سطح الخث بصفة سنوية إلى جزيئا" طحن"يتمثل أحد أنواع االستخالص في  :االستخالص )2
وهناك نوع أقدم من  .بعد ذلك يتم جمع جزيئات الخث المجففة هوائيا ونقلها من المنطقة إلى مناطق التخزين .الصيف

وبصرف النظر عن التقنية المستخدمة في  .االستخالص يقوم على تقطيع سطح رواسب الخث إلى آتل صغيرة ثم ترآها لتجف
وقد يستمر االستخالص لفترة  .جفيف واإلنتاج السنوي من الخث مع تكرار ظروف الطقس الجافاالستخالص، يزداد معدل الت

وتتمثل االنبعاثات الرئيسية من غازات  . عاما قبل الوصول إلى العمق االقتصادي لمستودع الخث50 و20تتراوح بين 
الخث (وخارج الموقع ) مجفف، المكشوفالخث ال(االحتباس الحراري في هذه المرحلة من تحلل الخث، في آل من الموقع 

 ويتم تناولها في القسم أراضي الخث التي تظل أراضي خثوتتطابق هذه المرحلة مع  ).المستخلص والمستخدم في مكان آخر
7-2-1. 

ونظرا ألن االنبعاثات من أراضي الخث الخاضعة لالستخالص تختلف على نحو ملموس في النطاق والنوع عن االنبعاثات من      
اطق         ألراضي التي يجري تحويلها الستخالص الخث،  ا ى الخث فصل من ة عل شطة قائم ا صناعة ن  فينبغي للبلدان التي توجد به

 .الخث المدارة وفقا لذلك
يتوقف استخالص الخث عندما ال يعد استخالص الخث من المستودع عملية  :الهجر أو االستعادة أو التحويل الستخدام آخر )3

ستمر انبعاثات غازات االحتباس الحراري من هذه األراضي وينبغي اإلبالغ عنها وفقا لإلرشادات وبصفة عامة، ت .مربحة
ونظرا ألنه لم يتم تقديم أية منهجية لتقدير انبعاثات أو  . ما لم تحول األراضي إلى استخدام آخر1-2-7الواردة في القسم 

ادة، فإن على البلدان التي تغطي فيها هذه األراضي عمليات إزالة غازات االحتباس الحراري من أراضي الخث المستع
مساحات واسعة دراسة وضع أو تصنيف المعلومات العلمية التي تدعم صياغة منهجيات لتقدير غازات االحتباس الحراري 

زراعتها ويجب اإلبالغ عن مناطق الخث المستقطعة التي تم تشجيرها أو  ). التطورات المنهجية في المستقبل5-7راجع القسم (
، 5الفصل  (األرضي المحولة إلى أراض زراعيةو) 3-4، القسم 4الفصل  (األراضي المحولة إلى أراض حرجيةتحت فئة 

  ).3-5القسم 

ي تخضع لالستخالص              ي تظل أراضي خث        أي،  (وسيتم مناقشة أراضي الخث الت ع في الفصل         )أراضي الخث الت ا هو متب ل لم ى نحو مماث ، عل
 .س التتابع المعتاد إلنتاج الخث آما هو موضح أعالهاألخرى ولكن على عك

 أراضي الخث التي تظل أراضي خث 7-2-1
فحوالي النصف    :ويتوزع استخالص الخث على نطاق عريض  .يغطي هذا القسم االنبعاثات من أراضي الخث التي تخضع لعملية استخالص نشطة

 International(خطيط األراضي ومعالجة مياه الصرف الصناعية واألغراض األخرى يستخدم للطاقة، فيما يستخدم الباقي في أغراض البستنة وت
Peat Society, 2004.(             اس ة مصادر انبعاث غازات االحتب الغ عن آاف ة، ويجب اإلب ستودعات متماثل وتعتبر أساليب استخالص الخث من الم

ى     .للخثالحراري من الموقع تحت هذه الفئة بصرف النظر عن االستخدام النهائي  ة عل ات المترتب وتجدر اإلشارة إلى أنه ينبغي اإلبالغ عن االنبعاث
 .استخدام الخث في أغراض الطاقة خارج الموقع بقطاع الطاقة، وال يتم تناوله في هذا الفصل

 خث أراضي تظل التي الخث أراضي من الكربون أآسيد ثاني انبعاثات 7-2-1-1
ستودعات  اال :ربون من األراضي المستخدمة في استخالص الخث عنصرين أساسيينيتضمن تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الك نبعاثات في الموقع من م

ستاني           ة  (الخث أثناء مرحلة االستخالص، واالنبعاثات خارج الموقع من االستخدام الب ة  ) (بخالف الطاق ة      ).2-7المعادل دأ استخالص الخث بإزال يب
 .ا يمنع حدوث المزيد من تنحية الكربون، وبالتالي يتم تناول انبعاثات ثاني أآسيد الكربون فقطوهو م) 1-7المعادلة (الغطاء النباتي 

 

 2-7 المعادلة
 االستخالص أثناء الخث أراضي في الكربون أآسيد ثاني انبعاثات
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 األراضي الرطبة: 7الفصل 
 

 9-7                                       بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة

CO2 Wwpeat = الص الخث، انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من األراضي المستخدمة في استخGgثاني أآسيد آربون في العام  

CO2–CWW peatoff-site
ستاني،       -انبعاثات ثاني أآسيد الكربون  =  زال لالستخدام الب ع من الخث الم ون في   Gg الكربون خارج الموق  آرب

 العام

CO2–CWWpeat on-site
  آربون في العامGgفة،  الكربون في الموقع من مستودعات الخث المجف–انبعاثات ثاني أآسيد الكربون = 

ة ( الكربون خارج الموقع باالستخدام البستاني -تقترن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون  زال   ) بخالف الطاق الغ عن     .للخث المستخلص والم ويجب اإلب
 .ا الفصل يتم تضمينه في هذلماالنبعاثات التي تصدر عن الخث المستخدم في أغراض الطاقة خارج الموقع بقطاع الطاقة، ولذا 

ات        وبصرف النظر عن االستخدام النهائي للخث، فقد تكون إجراءات اختيار الطريقة ومعامالت االنبعاث وبيانات األنشطة المستخدمة لتقدير االنبعاث
ة،   )رةغنية أو فقي(في الموقع واحدة، وذلك طالما أن البيانات يتم تجزيئها وفقا لنوع الخث، وهو ما يقترن بشدة بمستوى المغذيات                    ة المناخي ، والمنطق

 .إذا أمكن

 اختيار الطريقة
 . شجرة القرار التي يتم االسترشاد بها في تقدير انبعاثات غازات االحتباس الحراري من أراضي الخث1-7يقدم الشكل 

 1المستوى 
ع                 ون في الموق سيد الكرب ين مراحل     (تم تقديم منهجية افتراضية تغطي انبعاثات ثاني أآ ز ب ا تميي اج الخث  دونم واستخدام الخث في األغراض     ) إنت

  ).5-7 إلى 3-7المعادالت من (البستانية 

 

 3-7 المعادلة
 )1 المستوى( المدارة الخث أراضي من 2الكربون - الكربون أآسيد ثاني انبعاثات
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 :حيث

CO2–CWWpeat =  المدارة،  الكربون من أراضي الخث-انبعاثات ثاني أآسيد الكربون Ggآربون في العام  

CO2–C WW peat on-site
  آربون في العامGg، )آافة مراحل اإلنتاج(االنبعاثات في الموقع من مستودعات الخث =  

CO2–C WW peat off-site
  آربون في العامGgاالنبعاثات خارج الموقع من الخث المزال لغرض االستخدام البستاني،  = 

 

ى أراضي خث وأراضي خث                                 ع 4-7تطبق المعادلة    ا إل تم تحويله ي ي ك األراضي الت ا في ذل دارة، بم لى المساحة اإلجمالية من أراضي الخث الم
مهجورة، ما لم يتم تحويل أراضي الخث المهجورة إلى استخدام آخر، وفي هذه الحالة يجب عزو االنبعاثات إلى االستخدام الجديد، على سبيل المثال، 

  . حرجيةأراض زراعية أو أراض

عند زيادة المساحة اإلجمالية ألراضي الخث المدارة، يحدث التحويل إلى أراضي  . االنبعاثات من إزالة الكتلة الحيوية فقط1تتناول منهجية المستوى 
 4-7ي المعادلة  فCWW peat B∆        ويقدر الطرف .ويشتمل تحويل أراضي الخث من أجل استخالص الخث على قطع وإزالة الغطاء النباتي .خث

ة      ). من هذا المجلد2الفصل  (16-2 في المعادلة ΔCconversionباعتباره  ة الحي ة الحيوي وُيفترض أن التغيرات األخرى في مخزون الكربون في الكتل
 .بأراضي الخث المدارة تساوي الصفر

 

                                                 
 الكربون المنبعث في صورة ثاني أآسيد آربون "الكربون –ثاني أآسيد الكربون " يقصد بـ 2



  الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى:4المجلد 
 

 .نتروز من أراضي الخث التي تظل أراضي خث الكربون وأآسيد ال-شجرة قرار لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون  1-7الشكل 

 

 بدء

هل تمثل األراضي 
 ؟1فئة رئيسيةالمدارة 

هل تتاح معلومات تاريخية 
وحالية حول مساحة أراضي 
الخث المدارة وحول إنتاج 

 الخث؟
 

ام تقدير االنبعاثات باستخد
المنهجية ومعامالت االنبعاث 

 ).3المستوى (الخاصة بالبلد 

جمع أو تصنيف البيانات التاريخية 
والحالية من صناعة الخث أو الحكومة أو
الهيئة الوطنية أو من الجمعية الدولية 

 .للخث

تقدير االنبعاثات باستخدام
الطريقة االفتراضية 

والبيانات الخاصة بالبلد 
 .)2المستوى (

 3المستوى : 4اإلطار 

ال

نعم

نعم

 :مالحظة
للحصول على مناقشة )  حول الموارد المحدودة12-4مع مراعاة القسم " (اختيار المنهجيات وتحديد الفئات الرئيسية "1 من المجلد 4راجع الفصل : 1

 .للفئات الرئيسية واستخدام شجرات القرار

 1المستوى : 1اإلطار 

ال

تقدير االنبعاثات باستخدام معامالت
 االنبعاث االفتراضية وبيانات 

 .)1المستوى (األنشطة 

 1المستوى : 2اإلطار 

قدير االنبعاثات باستخدامت
الطريقة ومعامالت 
االنبعاث االفتراضية 
وبيانات األنشطة الوطنية

 ).1المستوى (

 2المستوى : 3اإلطار 

ال

 

 هل أجريت دراسات 
عمليات إزالة /محلية حول انبعاثات
الحراري في غازات االحتباس 

 أراضي الخث الصناعية؟

نعم

نعم

 هل تتاح معلومات
مفصلة حول تحويل األراضي 

الستخالص الخث، وطرق 
االستخالص، واستخدام الخث، 
 والخصوبة واالنبعاثات في الموقع؟

ال

 
 

 4-7 المعادلة
 )1 المستوى( المدارة الخث أراضي في الموقع تربة من الكربون - الكربون أآسيد ثاني انبعاثات

Bpeat

peatPoorpeatRich

siteonpeat WW
COpeatPoorCOpeatRich

WW C
EFAEFA
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⎥
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− 1000
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 :حيث
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 األراضي الرطبة: 7الفصل 
 

CO2–C WW peat on-site
اج   (ن في الموقع من مستودعات الخث   الكربو-انبعاثات ثاني أآسيد الكربون =   ة مراحل اإلنت ون  Gg، )آاف  آرب

 في العام

ApeatRich  = هكتار)آافة مراحل اإلنتاج(مساحة أنواع تربة الخث الغنية بالمغذيات والمدارة الستخالص الخث ، 

ApeatPoor  = هكتار)احل اإلنتاجآافة مر(مساحة أنواع تربة الخث الفقيرة في المغذيات والمدارة الستخالص الخث ، 

EFCO2peatRich =              د دارة الستخالص الخث أو مهجورة بع ذيات والم ة بالمغ معامالت انبعاث ثاني أآسيد الكربون ألنواع تربة الخث الغني
 استخالصه، أطنان آربون لكل هكتار في العام

EFCO2peatPoor = في المغذيات والمدارة الستخالص الخث أو مهجورة بعد معامالت انبعاث ثاني أآسيد الكربون ألنواع تربة الخث الفقيرة 
 استخالصه، أطنان آربون لكل هكتار في العام

∆CWW peat B  = الكربون من التغير في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية نتيجة إزالة الغطاء النباتي، -انبعاثات ثاني أآسيد الكربون Gg 
 آربون في العام

اً      ( خارج الموقع عن طريق تحويل بيانات اإلنتاج السنوي من الخث            وتشتق تقديرات االنبعاث   ون    ) سواء الحجم أو الوزن الجاف هوائي ى وزن آرب إل
ويمكن للبلدان أن تقوم بتعديل هذا االفتراض في   .وُيفترض انبعاث آافة الكربون الموجود في الخث البستاني أثناء عام االستخالص ).5-7المعادلة (

 .لىالمستويات األع

 

 5-7 المعادلة
 )1 المستوى( المدارة الخث أراضي في الموقع خارج من الكربون - الكربون أآسيد ثاني انبعاثات
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 :حيث

CO2–C WW peat off-site
ون      =  سيد الكرب اني أآ ات ث زال لغرض االس        -انبعاث ع من الخث الم ون خارج الموق ستاني،   الكرب  Ggتخدام الب

 آربون في العام

Wtdry_peat = الوزن المجفف هوائيا للخث المزال، أطنان في العام 

Voldry_peat = حجم الخث المستخلص المجفف هوائيا، متر مكعب في العام 

Cfractionwt_ peat =  هوائيًاأطنان من الخث المجفف (جزء الكربون من الخث المجفف هوائيا بالوزن، أطنان آربون.( 

Cfractionvol_peat =  أطنان من الخث المجفف هوائيا(جزء الكربون من الخث المجفف هوائيا بالحجم، أطنان آربون( 

 

 2المستوى 
ديناميكيات                    2تستخدم حسابات المستوى     اطق وال ة في المن ا يعكس الممارسات الهام ًا بم د ومجزأة مكاني ارامترات انبعاث خاصة بالبل امالت وب  مع

ا لممارسات االستخالص             .يكولوجية السائدةاإل امالت االنبعاث وفق شطة ومع ات األن سيم بيان ة     (وقد يكون من المناسب تق ال، التقني بيل المث ى س عل
ا في                  ) المستخدمة لتجفيف واستخالص الخث    وخصوبة الخث والتكوين نتيجة التأثر بالغطاء النباتي السابق، وجزء الكربون من الخث المجفف هوائي

وبصفة عامة، يؤدي تصريف أراضي الخث إلى دمج وانخفاض الخث وآذلك إلى األآسدة وفقدان الكربون في صور أخرى   .روف المناخ المحليةظ
عرضة لالختالفات الموسمية  ) الطبقة العليا التي تحتوي على األآسجين في الخث" (acrotelm"وتكون طبقة األآروتيلم  .غير ثاني أآسيد الكربون

وبالتالي، فإن قياسات التغير  ).Waddington & Price, 2000(وى الرطوبة الحجمية وباألخص إذا آان ترآيب الخث قد تعرض للتغيير في محت
ذا، ال               ذه، ول في مخزون الكربون في أنواع تربة الخث يصعب القيام بها وال يرجح أن تمكن من التقدير الصحيح لتدفقات الكربون من أنواع التربة ه

  .بها ما لم يتم معايرة البيانات على نحو دقيقيوصى 

اج الخث التجاري                      2تتضمن منهجيات المستوى     ستخدم بالفعل إلنت  فصل أراضي الخث التي يجري تحويلها الستخالص الخث عن األراضي التي ت
ى ال    .الص الخثاألراضي التي يجري تحويلها الستخ منهجيات التقدير فيما يخص 2-2-7ويصف القسم  .في الوقت الحالي ويجب توخي الحذر حت

  .يتم الحساب المزدوج النبعاثات ثاني أآسيد الكربون من إزالة الكتلة الحيوية

 3المستوى 
ك                 3يتضمن مقترب المستوى     ا في ذل دارة بم  إدراآًا وتمثيًال شاملين لديناميكيات انبعاثات وعمليات إزالة ثاني أآسيد الكربون من أراضي الخث الم

وتتضمن المنهجية آافة  .2-7ت خصائص الموقع ونوع الخث والعمق وتقنية االستخالص ومراحل استخالص الخث الموضحة في بداية القسم تأثيرا
ون        سيد الكرب اني أآ ة لث ع المعروف ة  (مصادر الموق شير الطرف    ).6-7المعادل CO2–CWW peatconversionوي

ة    ات من    6-7 في المعادل ى االنبعاث  إل
ل األرا ة  تحوي ات الترب ة وانبعاث ة الحيوي ون الكتل ي مخزون آرب رات ف ك التغي ي ذل ا ف ق الطرف  .ضي، بم CO2–CWW peatextractionويتواف

ع   م
ه   (1االنبعاثات في الموقع التي يتم اإلبالغ عنها عند استخدام المستوى  ضمينه اآلن في        مطروحًا من تم ت ذي ي ة ال ة الحيوي  CO2–CWWطرف الكتل
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 6-7 المعادلة
 )3و 2 المستوى( المدارة الخث أراضي في الموقع من الكربون - الكربون أآسيد ثاني انبعاثات
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 :حيث

CO2–CWW peat on-site
 بون في العام آرGg الكربون في الموقع من مستودعات الخث، -انبعاثات ثاني أآسيد الكربون  = 

CO2–CWW peatconversion
 آربون في  Gg الكربون في الموقع من تحويل األراضي الستخالص الخث، -انبعاثات ثاني أآسيد الكربون  = 

 العام

CO2–CWW peatextraction
  آربون في العامGg الكربون من سطح منطقة استخالص الخث، - انبعاثات ثاني أآسيد الكربون – 

CO2–CWW peatstockpiling
ون في   Gg الكربون من مناطق تخزين الخث قبل اإلزالة خارج الموقع، -انبعاثات ثاني أآسيد الكربون  =   آرب

 العام

CO2–CWW peatpost
ون في   Gg الكربون من أنواع التربة المهجورة، المقتطعة من أراضي الخث، -انبعاثات ثاني أآسيد الكربون  =   آرب

 العام

 

 االنبعاثاختيار معامالت 

 1المستوى 
ون     EFCO2peatPoor وEFCO2peatRich تطبيق معامالت افتراضية لالنبعاث من الموقع     1يتطلب استخدام طريقة المستوى      يم افتراضية لجزء الكرب  وق

اج الم   (,Cfractionvol_peat) أو بالحجم ( Cfractionwt_peat)بالوزن  ات اإلنت الوزن أو الحجم،      لتقدير االنبعاثات خارج الموقع من بيان ا ب ر عنه عب
 على القيم االفتراضية 5-7فيما يشتمل الجدول  .EFCO2peatPoor وEFCO2peatRich على القيم االفتراضية للمعاملين 4-7ويشتمل الجدول  .على التوالي

ر     وتسود المناقع الفقيرة في المغذيات بالمناطق الشمالية، فيما تعتبر المستنقعا .لجزء الكربون من الخث نمط األآث ذيات ال ة بالمغ ت وبرك الطين الغني
ة    اطق المعتدل ائي للخث          .شيوعا في المن واع أراضي الخث من االستخدام النه تنتاج أن فاغنوم     :ويمكن اس شر  " sphagnum"ُيفضل خث إس المنت

ر               ر             بالمناقع الفقيرة في المغذيات لالستخدام في األغراض البستانية، فيما يعد خث البردي، والذي يكث ذيات، أآث ة بالمغ ستنقعات الغني شاره في الم  انت
ويجب على بلدان المناطق الشمالية التي ال تتوافر لديها معلومات حول مساحات أراضي الخث الفقيرة في المغذيات والغنية بها  .مالءمة لتوليد الطاقة

ال تتوافر لديها مثل هذه المعلومات استخدام معامل انبعاث ألراضي  ويجب على البلدان المعتدلة التي  .استخدام معامل انبعاث ألراضي الخث الفقيرة
ة   د                    .الخث الغني ة ال يع ا لخصوبة الترب ساحة أراضي الخث وفق إن تجزيء م الي ف توائية، وبالت اطق االس ديم معامل افتراضي واحد للمن م تق د ت وق

  .1ضروريًا بالنسبة للبلدان االستوائية التي تستخدم طريقة المستوى 

 

 4-7 لجدولا
 المناخية المنطقة حسب الخث، الستخالص المدارة لألراضي بالنسبة المقترن التيقن وعدم الكربون - الكربون أآسيد ثاني انبعاث معامل

 معامل االنبعاث أ عدم التيقن
جع بأطنان الكربون لكل (

 )هكتار في العام
بأطنان الكربون لكل هكتار (

 )في العام
 أ التعليق/المر المنطقة المناخية
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 الشمالية والمعتدلة

EFCO2peatPoor فقيرة في ،
 المغذيات

 0.63 إلى 0من  0.2
Laine and Minkkinen, 1996; Alm et al., 
1999; Laine et al., 1996; Minkkinen et al., 
2002 

EFCO2peatRich  غنية في ،
 المغذيات

 ;Laine et al., 1996; LUSTRA, 2002 2.9 إلى 0.03من  1.1
Minkkinen et al., 2002; Sundh et al., 2000 

 االستوائية
 EFCO2peat 2.0  الفقيرة في (يحسب من الفرق النسبي بين المنطقة المعتدلة 7.0 إلى 0.06من

 واالستوائية) المغذيات
 مدى البيانات األساسية أ

ة         تم وضع قيم المنطقة الشمالية والمعتدلة آمتوسط من مراجعة من قياسات           ب ة العضوية المحول واع الترب  قطع األراضي المقترنة، بافتراض أن الظروف في أن
 .غالبية البيانات من أراض أوروبية ليست بالضرورة خاضعة لإلنتاج .إلى أراض الستخالص الخث يتم تصريفها على نحو بسيط فقط

 

 5-7 الجدول
 والوزن بالحجم اإلنتاج ناتلبيا بالنسبة الكربون – الكربون أآسيد لثاني التحويل معامل

Cfractionvol_peat 
لخث (

Cfractionwt_ peat 
] 

 المنطقة المناخية
طن آربون في المتر المكعب من ا )]طن خث مجفف هوائيًا(أطنان آربون

 )المجفف هوائيًا

   الشمالية والمعتدلة
 0.07 0.45 فقيرة في المغذيات 
 غنية بالمغذيات 0.24 0.40 

   االستوائية
 0.26 0.34 االستوائية الدبالية 

ة        وجي األمريكي ة المسح الجيول ون في المسح           ):2004(تم حسابها من هيئ ات الكرب ي ومحتوي ة الفعل وى الرطوب ة ومحت ة اإلجمالي ى    .متوسط الكثاف تنادًا إل اس
 .من الخث المجفف هوائيًا% 55-35محتوى رطوبة يتراوح بين 

  

 3 و2المستويان 
ة             يمكن الحد م   ون للخث المستخلص في الظروف المناخي ة وجزء الكرب وى الرطوب ن عدم التيقن المقترن بمعامالت االنبعاث عن طريق قياس محت

ًا من أجل     .المحلية وممارسات االستخالص، مع مراعاة التغيرية السنوية في المناخ ويجب استخدام قياسات تدفق ثاني أآسيد الكربون المجزأة مكاني
ذاب أو                                     وضع معامالت  ون العضوي الم سرب الكرب ون من خالل ت د في الكرب ات الفق دقيق لعملي د ال ة ومن أجل التحدي ر دق ع أآث  انبعاث في الموق

صافية  % 30 و10وفي المناطق الشمالية، قد تسهم االنبعاثات الشتوية بنسبة تتراوح بين  .الجريان ، (Alm et al., 1999)من االنبعاثات السنوية ال
تعادتها    .هاويجب تقدير م اس وتساعد قياسات تدفق ثاني أآسيد الكربون المجزأة من مناطق تخزين الخث ومواقع التنقيب عن الخث المهجورة والتي ت

ي وتجدر اإلشارة إلى أن المؤلفات المعنية تعتبر قليلة وعلى البلدان أن تعمل على مشارآة البيانات في حالة التشابه ف  .في خفض تقديرات عدم التيقن
  .عوامل جودة الخث والظروف البيئية وممارسات االستخالص

 اختيار بيانات األنشطة
الوزن أو         ) ApeatPoorأو  / و ApeatRich(تتطلب آافة المستويات بيانات حول مساحات أراضي الخث المدارة الستخالص الخث             اج الخث ب ات إنت وبيان

 ).Voldry_peat أو Wtdry_peat(الحجم للخث المجفف هوائيًا 

 1المستوى 
ك            ا في ذل دان، بم يعتمد هذا المستوى على االفتراض بتوافر تقديرات المساحة اإلجمالية التي يجري استخالص الخث أو تم استخالصه منها لدى البل

ى      وفي األقاليم المعتدلة والشمالية، يجب، ما أم .أراضي الخث التجارية السابقة التي لم يتم تحويلها إلى استخدامات أخرى ساحة إل ذه الم سيم ه ن، تق ك
امالت االنبعاث           ار مع ق باختي ا يتعل ة أعاله فيم  .مناطق غنية بالمغذيات ومناطق فقيرة فيها وفقا لألساس االفتراضي وبما يتفق مع المشورة المقدم

ة          الوزن الجاف أو الحجم    (وعالوة على ذلك، يجب أن تكون الكمي س      ) ب ى يت ة حت نويا معروف سيد     أو الحجم المستخلص س اني أآ ات ث دير انبعاث نى تق
  .الكربون خارج الموقع
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ساق        ا من حيث الجودة واالت ا بينه د ال تكون    .وتجدر اإلشارة إلى أن قواعد البيانات العالمية المعنية بمواقع استخالص الخث وإنتاجه تختلف فيم وق
ساق     مصادر بيانات اإلنتاج والمساحة متماثلة ويحتمل أن يؤدي االختالف في التعر          ى عدم االت دان إل ونظرا ألن   .يفات والسنوات بين المصادر والبل

صيفي                           وافر الطقس ال ا لمدى ت سنوي وفق اج ال اين اإلنت طرق استخالص الخث تعتمد على األيام الجافة والمشمسة التي تعمل على تجفيف الخث، يتب
راق،         وألغراض تقدير االنبعاثات خارج الموقع، يجب فصل بيانات إنتاج  .المناسب ستاني وخث االحت ائي، أي، الخث الب ا لالستخدام النه  الخث وفق

ة الخث المنتجة حسب االستخدام           .وذلك ألن طرق التقدير المقدمة في هذا الفصل تتطلب إنتاج الخث البستاني فقط ذر فصل آمي ان من المتع وإذا آ
ذي           ات من استهالك الخث تحت قطاع الحصر ال اً        النهائي، يجب حساب االنبعاث تج محلي ائي الغالب للخث المن ويمكن   .يتوافق مع االستخدام النه

ساحة في جوستين               ة حول الم ا      )2002(، وجوستين وآالرك      )2004(الحصول على بيانات هام الينين    )2001(، وسيرين ومينايف ، )1966(، والب
ة          ة لألراضي الرطب ة الدولي شورة بواسطة الهيئ ات الحصر المن دى        .(/http://www.wetlands.org)وعملي اج الخث ل ات إنت وافر بيان ذلك تت آ

ة   المي للطاق س الع راق ) (2004(المجل ث االحت وجي   ) خ سح الجيول ة للم ة األمريكي والهيئ
(http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/peat/).  هذا، ويمكن الحصول على معلومات إضافية من الجمعية الدولية للخث

(http://www.peatsociety.org/) أو الفريق الدولي المعني بالحفاظ على المستنقعات (http://www.imcg.net/).  

ساوي             وفي حالة عدم توافر بيانات المساحة أو اإلنتاج، فقد يكون باإلمكان اشتقاق إحداهما من األخرى عن طريق استخدام معامل تحويل افتراضي ي
ى         .صناعة المحليةمتوسط معدل إنتاج يتم تقديمه من قبل ال ا يصل إل ل م ع الكت تج طرق تقطي وفي صناعات الخث الناضجة والصناعية، يمكن أن ُتن

 ,Cleary) طن للهكتار في العام 100 طن من الخث المجفف هوائيا لكل هكتار سنويا، فيما تؤدي طريقة التفريغ إلى استخالص ما يصل إلى 1750
  ).World Energy Council, 2004% (55و% 35سبة رطوبة تتراوح بين ويحتوي الخث المجفف هوائيا على ن .(2005

 3 و2المستويان 
ة                   وطني من الخث ومساحات أراضي الخث المتوافق اج ال ات اإلنت اطق    .يجب على البلدان التي تستخدم مستويات أعلى الحصول على بيان وفي المن

ة    الشمالية والمعتدلة، يجب تجزيء بيانات المساحة هذه حسب خصو امالت االنبعاث المالئم ة     .بة التربة بما يتوافق مع مع ل المصادر المحتمل وتتمث
لهذه البيانات في إحصائيات الطاقة الوطنية والشرآات العاملة في استخالص الخث واتحادات صناعة الخث واتحادات صناعة تخطيط األراضي                           

وإذا آان من غير الممكن تقسيم البيانات حسب خصوبة الخث فيمكن للبلدان  .ولوجيةوالوزارات الحكومية المعنية باستخدام األراضي أو المسوح الجي
واع         .االعتماد على حكم الخبراء ل أن ا تمي ذيات، فيم رة في المغ رة الفقي وتجدر اإلشارة إلى أن أنواع المناخ الشمالي تشجع على تكون المناقع المختم

ذيات المناخ المعتدل والمحيطي إلى تشجيع تكون أراضي  د        .الخث الغنية بالمغ شطة الخاصة بالبل ات األن ات وضع بيان شمل أولوي مساحات  ) 1( :وت
ن،     ذيات إذا أمك أنواع التربة العضوية المدارة حاليًا وتلك التي آانت مدارة في السابق الستخالص الخث وتجزيء هذه البيانات على أساس حالة المغ

ون الخاص    ) 4(بة المحلي الذي يعكس الظروف المحيطة في وقت استخالص الخث، ومحتوى الرطو) 3(بيانات إنتاج الخث، و  ) 2(و وى الكرب محت
  .بالبلد، وُيفضل أن يكون حسب نوع الخث

ك المساحات                                      ا في ذل ة في دورة استخالص الخث، بم ة من المراحل الثالث د المساحات في آل مرحل دًا تحدي وتتطلب منهجيات التقدير األآثر تعقي
تي ال تزال تخضع للتصريف أو تأثيرات عملية استخالص الخث السابقة، والمساحات التي تتسم بتقنيات استخالص وأنواع وأعماق خث المهجورة ال

وإذا آانت عملية استعادة الموقع قيد التنفيذ، فينبغي للبلدان اإلبالغ بشكل منفصل عن مساحات التربة العضوية المستعادة  .مختلفة، في حالة الضرورة
اج   .لتي آانت مدارة في السابق إلنتاج الخث وتقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة من هذه األراضيوا عالوة على ذلك، يمكن للبلدان التي يوجد بها إنت

  .آبير من الخث البستاني وضع بيانات لمراقبة مصير الخث المستخلص خارج الموقع من أجل تطوير منحنيات تحلل ذات حساسية زمنية

  تظل التي الخث أراضي من الكربون أآسيد ثاني غير االنبعاثات 7-2-1-2
 الميثان خث أراضي                          

ًا         ه ال يتوقف تمام ر، لكن شكل آبي ان ب  ,.Strack et al)عند تصريف األراضي أثناء اإلعداد الستخالص الخث، يتم الحد من اإلنتاج الطبيعي للميث
ا (2004 ة إذ أن بكتيري ي الظروف الالهوائي يش ف ان تع ستوى  .الميث تخدام الم ة اس ي حال ذه  1وف ي ه ؤثرة ف ر م ان غي ات الميث ، يفترض أن انبعاث

سهم       .األراضي المصرفة د ي ا ق وفي المستويات األعلى، ينبغي للبلدان فحص نمط انبعاثات الميثان من المناطق المنخفضة وقنوات الصرف، وهو م
  .(Sundh et al., 2000)ات اإلجمالية لغاز االحتباس الحراري من أراضي الخث المدارة هذه بنسبة آبيرة في االنبعاث

 أآسيد النتروز
وتسمح عملية تصريف  .قد تحتوي مستودعات الخث، استنادا إلى خصوبة الموقع، على آميات آبيرة من النتروجين العضوي في صورة غير نشطة     

روز    األراضي للبكتريا بتحويل النتروجين إل سيد نت ى أآ ا إل ي يحتمل        .ى نترات تتسرب إلى السطح حيث يتم تحويله روز الت سيد النت ة أآ د آمي وتعتم
روجين        .انبعاثها في أراضي الخث المصرفة على محتوى النتروجين بالخث         ات    C:N (25(وعند تجاوز نسبة الكربون إلى النت ار انبعاث ، يمكن اعتب

  .(Klemedtsson et al., 2005)أآسيد النتروز غير هامة 

ع                       اء االستخدام خارج الموق ة أثن وفي الوقت الحالي، ال توجد طرق تقدير متاحة تسمح بفصل انبعاثات أآسيد النتروز من تحلل المادة العضوية الميت
اط  وُتضاف المخصبات النتروجينية على نحو واسع إلى الخث البستاني قبل االستخدام، ومن المحتمل أن يغ .للخث البستاني لب هذا المصدر على أنم

سيد     .انبعاث أآسيد النتروز ات أآ دير انبعاث ولتفادي الحساب المزدوج ألآسيد النتروز المنبعث من استخدام المخصبات، فإن المقترب االفتراضي لتق
 .يالنتروز من األراضي المدارة الستخالص الخث يستبعد االنبعاثات من تحلل النتروجين العضوي في الخث البستان
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 األراضي الرطبة: 7الفصل 
 

 اختيار الطريقة
 . لتحديد المستوى المنهجي المناسب النبعاثات أآسيد النتروز7.1يمكن استخدام شجرة القرار الموضحة بالشكل 

 1المستوى 
رفة  لتقدير انبعاثات أآسيد النتروز من أراضي الخث المصرفة الطريقة الموضحة فيما يتعلق بأنواع التربة العضوية المص      1تماثل طريقة المستوى    

  .وتتناول المنهجية االفتراضية أراضي الخث الغنية بالمغذيات فقط .بالنسبة للزراعة أو الحراجة، غير أن معامالت االنبعاث تكون بصفة عامة أقل

  

 7-7 المعادلة
 الخث استخالص أثناء الخث أراضي من النتروز أآسيد انبعاثات

 

( ) 6
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28
44

2

−
− •••=

RichpeattionpeatExtrac NONpeatRichWW EFAON 

 :حيث

N2OWWpeat Extraction =  ،انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من أراضي الخث المدارة الستخالص الخثGgأآسيد نتروز في العام  

ApeatRich =     زال يجري ي ال ي ورة الت ساحات المهج ك الم ي ذل ا ف تخالص الخث، بم دارة الس ذيات والم ة بالمغ ة الخث الغني ساحة ترب م
 تصريفها، هكتار

EFN2O–Npeat Rich
روز  –بعاث ألراضي الخث المصرفة الغنية بالمغذيات في أنواع التربة العضوية، آجم نتروجين معامل االن =   أآسيد نت
 للهكتار في العام

  

 2المستوى 
دء           2في المستوى    ذ ب ة االستخالص والوقت المنقضي من وع وخصوبة الخث ومرحل ، يتم تجزيء بيانات األنشطة حسب معامالت افتراضية مثل ن

رات في       .أنشطة التصريف وتكون معامالت االنبعاث المطابقة خاصة بالبلد وتراعي ظروف وممارسات استخالص الخث وعمق التصريف والتغي
  .نسبة الكربون إلى النتروجين في تشكيل الخث

 3المستوى 
ون               3تتضمن طرق المستوى     سيد الكرب اني أآ ك           إدراآًا وتمثيًال شاملين لديناميكيات انبعاثات وعمليات إزالة ث ا في ذل دارة بم في أراضي الخث الم

سم                ة الق ة االستخالص ومراحل االستخالص الموضحة في بداي وع الخث والعمق وتقني ع ون أثير خصائص الموق ة     .2-7ت ة آاف شمل المنهجي وست
ًا لظروف االستخالص     وسيتم تناول آل من االنبعاثات في الموقع وخارج الموقع مع مراعاة معدل تحلل ا .المصادر الهامة ألآسيد النتروز لخث وفق

ال، يجب استخدام            .واالستخدام السائدة بيل المث ى س ون، عل سيد الكرب اني أآ ات ث ة بانبعاث وينبغي أن تكون الطرق متسقة مع إجراءات التقدير المعني
ستقلة       وفي حالة استخدام، النماذج القائمة على العملية، فينبغي معايرة هذه ا           .نفس معدالت التحلل خارج الموقع     ة بالقياسات الم ا مقارن لنماذج وتوثيقه

 .التي تمثل الظروف الوطنية

 اإلزالة/اختيار معامالت االنبعاث

 1المستوى 
  .1 على معامالت االنبعاث االفتراضية لطريقة المستوى 6-7يشتمل الجدول 

 3 و2المستويان 
ى أراضي          معامل انبعاث خاص بها بحيث ي2تضع البلدان التي تطبق طرق المستوى       ل األراضي إل اء تحوي ين معدالت االنبعاث أثن مكن التفريق ب

ستويان    .خث واالنبعاثات المستمرة أثناء استخالص الخث وع وعمق          3 و2ويتطلب الم ع أو ن د تراعي خصائص الموق ات انبعاث خاصة بالبل  بيان
ة الخث         ويك .الخث أو تقنية االستخالص أو مراحل االستخالص أو معامالت أخرى ذات صلة ق بقابلي ا يتعل ًا بصورة خاصة فيم ون نوع الخث هام

ستاني في طرق المستوى        .للتحلل وانبعاثات أآسيد النتروز الالحقة ع للخث الب وفي الوقت    .3ويجب تضمين االنبعاثات من االستخدام خارج الموق
ائج في بعض األح     دو النت ان متناقضة  الحالي، تعتبر المؤلفات المتعلقة بهذا الشأن قليلة وتب ة         .ي ة للمقارن ات القابل شارآة البيان دان م ى البل وينبغي عل

 .عندما تكون الظروف البيئية وممارسات االستخالص متماثلة

 

 

 

 

  

 6-7 الجدول
 المدارة الخث أراضي من النتروز أآسيد النبعاثات االفتراضية االنبعاث معامالت

 EFN2Oمعامل االنبعاث  نطاق عدم التيقن
جع  –آجم نتروجين ( المنطقة المناخية

أآسيد نتروز للهكتار   أآسيد –روجين آجم نت(
 تعليقات/المر
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  الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى:4المجلد 
 

. 

 المناخ الشمالي والمعتدل   
 ;Alm et al., 1999; Laine et al., 1996 ضئيل ضئيل التربة العضوية الفقيرة في المغذيات

Martikainen et al., 1995; Minkkinen et 
al., 2002; Regina et al., 1996 1.8  التربة العضوية الغنية بالمغذيات 2.5 إلى 0.2من 
 

 المناخ االستوائي 5.0 إلى 0.2من  3.6

تكون القيمة بالنسبة للمساحات االستوائية ضعفي القيمة
الخاصة بأنواع المناخ الشمالية استنادا إلى االختالف 

د النتروز للمناطق المعتدلة النسبي بين معامل أآسي
 .11 بالفصل 11.1واالستوائية في الجدول 

 .3المناطق المناخية موضحة في الفصل  .غالبية البيانات من أراض أوروبية ليست بالضرورة خاضعة لإلنتاج

 

 اختيار بيانات األنشطة

 1المستوى 
سيد     اني أآ ات ث دارة       يجب استخدام بيانات األنشطة نفسها لتقدير انبعاث روز من أراضي الخث الم سيد النت ون وأآ ة     .الكرب وتوجد المعلومات المتعلق

سيم   1وفيما يتعلق بالبالد التي تقع في المناطق الشمالية والمعتدلة وتستخدم المستوى   . أعاله1-2-7بالحصول على هذه البيانات في القسم  ، ينبغي تق
وا       اول أن ة نظرا لتن ذيات فقط     بيانات المساحة حسب خصوبة الترب ة بالمغ ة الخث الغني سيم حسب        .ع ترب سمح بالتق ات المتاحة ال ت وإذا آانت البيان

وتجدر اإلشارة إلى أن أنواع المناخ الشمالي تشجع على تكون المناقع أو المستنقعات  .خصوبة تربة الخث، فيمكن للبلدان االعتماد على رأي الخبراء
ل أ   ا تمي ذيات           الفقيرة في المواد الغذائية، فيم ة بالمغ شجيع تكون أراضي الخث الغني ى ت دل والمحيطي إل اخ المعت واع المن ة،   و .ن تكون  بصورة عام

د استخدام المستوى     ) منخفضة pHذات درجة حموضة   (أراضي الخث منخفضة الخصوبة حمضية    يقن إضافي من استخدام       1وعن شأ عدم ت ، ين
أراضي الخث  واألراضي التي يجري تحويلها الستخالص الخثتروز وتطبيقها على آل من معامالت فريدة النبعاث ثاني أآسيد الكربون وأآسيد الن  

 . نظرا لتغير محتوى النتروجين والتوافر الحيوي للكربون والنتروجين العضويين مع العمقخث التي تظل أراضي

 3 و2المستويان 
ذيات،     تشمل أولويات وضع بيانات أنشطة خاصة بالبلد مساحات أنواع التربة العض       ة المغ ا لحال ا وفق وية المدارة الستخالص الخث والتي يتم تجزئيه

ة       .إذا آان ذلك مالئما، وبيانات اإلنتاج السنوي من الخث ة من المراحل الثالث وتتطلب منهجيات التقدير األآثر تعقيدًا تحديد المساحات في آل مرحل
ي          في دورة استخالص، بما في ذلك المساحات المهجورة التي ال ت           ساحات الت زال تخضع للتصريف أو تأثيرات عملية استخالص الخث السابقة، والم

شكل منفصل      .تتسم بتقنيات استخالص وأنواع أعماق خث مختلفة، في حالة الضرورة الغ ب دان اإلب وإذا آانت استعادة الموقع قيد التنفيذ، فينبغي للبل
ذه األراضي         عن مساحات التربة العضوية المستعادة والتي آانت مدارة ة من ه ات اإلزال ات وعملي دير االنبعاث اج الخث وتق عالوة   . في السابق إلنت

ع من أجل تطوير                             على ذلك، يمكن للبلدان التي يوجد بها إنتاج آبير من الخث البستاني وضع بيانات لمراقبة مصير الخث المستخلص خارج الموق
 ).1-2-7قسم ال       راجع آذلك (منحنيات تحلل ذات حساسية زمنية 

 التيقن عدم تقدير 7-2-1-3

 معامالت االنبعاثات
دير باستخدام المستوى           د التق سية عن امالت االنبعاث    1فيما يتعلق بكل من ثاني أآسيد الكربون وأآسيد النتروز، تتمثل أوجه عدم التيقن الرئي  في مع

وتجدر اإلشارة إلى أن معامالت االنبعاث  .وبة في الخث المجفف هوائيًاوالبارامترات األخرى مثل محتوى الرط) 6-7 و4-7الجدولين (االفتراضية 
ات        اط البيان ل من   (والبارامترات قد وُضعت استنادا إلى عدد قليل فقط من نق ة         ) 10أق د ال تكون تمثيلي شمالية وق ة وال اطق المعتدل ا في المن وغالبيته

امالت االنبعاث    ويتجاوز االنحراف   .للمساحات أو المناطق المناخية الكبيرة اري لمع ة      % 100 المعي ر أن دوال االحتمالي سهولة، غي من المتوسط ب
يقن  .األساسية يرجح أن تكون غير عادية تنادا   .وتسهم التغيرية في الجاذبية الخاصة بالخث وقدرته على االحتفاظ بالرطوبة بقدر هام من عدم الت واس

ي             ة في التهطال ب ؤدي التغيري د ت ين           إلى خصائص الخث، ق راوح ب سبة تت ادة العضوية بن ل الم دل تحل ر مع ى تغيي سنوات إل ى  % 25ن ال % 100إل
(Waddington et al., 2002).            ة الخث وجودة الخث بحوالي وى رطوب ة في محت سهم التغيري ا ت وى      % 20فيم رن بمحت يقن المقت من عدم الت
  .تخدام النطاق بدًال من االنحراف المعياريوبصفة عامة، ينبغي على البلدان اس .الكربون في الخث المجفف هوائيًا

ذه   .وتجدر اإلشارة إلى أن الكثير من أنواع التربة قد يتم تصريفها وتحويلها إلى استخدامات أخرى مثل اإلنتاج الزراعي أو الحرجي وأنواع التربة ه
ى   ع        وإضافة  .تكون في الغالب في مواقع أآثر خصوبة وبالتالي تكون معامالت االنبعاث أعل ر توزي ى تغيي شطة اإلدارة عل ى التصريف، تعمل أن  إل

اس       .المادة العضوية بامتداد تشكيل التربة، وبالتالي أنماط انبعاث غازات االحتباس الحراري اط انبعاث غازات االحتب ومن هنا ُيتوقع أن تختلف أنم
دان استخدام          وفي حالة .الحراري من أنواع التربة العضوية تبعا لممارسات اإلدارة المختلفة ى البل د، يكون عل امالت انبعاث خاصة بالبل  تطوير مع

اين (ونموذجيًا، يجب اشتقاق دوال آثافة االحتمالية  .أحجام عينة وأساليب آافية للحد من األخطاء المعيارية ة  ) أي، توفير تقديرات للمتوسط والتب لكاف
د      2مقتربات المستوى وآحد أدنى، يجب أن تقدم  .البارامترات المحددة من قبل البلد ل البل ارامترات المحددة من قب  . نطاقات خطأ لكل واحدة من الب

  .ويمكن استخدام هذه البيانات في أساليب التحليل المتقدم لعدم التيقن مثل إجراءات مونت آارلو

ة          ، ُتستخدم معامالت االنبعاث ودوال آثافة االحتمالية المقترنة بها لتطوير متوسطات          3وفي المستوى     وفترات ثقة للفئة آكل، مع اإلجراءات المتقدم
ارلو   ( ق                     ).مثل، مونت آ دقيق عن طري ايرة والت ى المع اج إل ا تحت ة لكنه ر واقعي ديرات أآث ديم تق ى تق دئيًا عل ة مب ى العملي ة عل اذج القائم وتعمل النم

 من المجلد 3يرجى الرجوع إلى الفصل  .من خالل إجراءات مماثلةوينبغي تحديد أوجه عدم التيقن التي تنشأ من استخدام النماذج  .المقارنة بالقياسات
 . للحصول على إرشادات فيما يتعلق بإنشاء مثل هذه التحليالتالخطوط التوجيهية بهذه 1

 بيانات األنشطة
غ                   شمالية،     %50ينبغي على البلدان التي استخدمت بيانات أنشطة إجمالية ألراضي الخث المدارة استخدام معامل عدم تيقن يبل ا ال ا وأمريك  في أوروب

ر  (وقد يكون عدم التيقن مرتفعا إذا آانت مساحات أراضي الخث المدارة قائمة على أراضي خث إجمالية  . في بقية أنحاء العالم2ومعامل  مدارة وغي
اني لمساحات   3 و2ن وفي المستويي .أو على بيانات اإلنتاج، وذلك ألن إنتاج الخث يعتمد بشدة على ظروف الطقس الجيد) مدارة  يتيح التجزيء المك
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 األراضي الرطبة: 7الفصل 
 

 األراضي التي يجري تحويلها ألغراض استخالص الخث 7-2-2
ستخدمة بالفعل في استخالص الخث                  1في مقترب من المستوى      ي تظل     (، ال تقوم بيانات األنشطة بالفصل بين أراضي الخث الم أراضي الخث الت

 ). للحصول على وصف للمراحل الثالثة الستخالص الخث2-7م راجع بداية القس(واألراضي التي يجري تحويلها الستخالص الخث ) أراضي خث
سم                   ى الق رب الرجوع إل ذا المقت ل ه ة      1-2-7وينبغي على البلدان التي تستخدم مث ى اإلرشادات المنهجي ي       . للحصول عل دان الت ى البل ا ينبغي عل فيم

وعين من األراضي   2تستخدم منهجية المستوى  سم    . الفصل بين هذين الن ذه الق دم ه ي يجري تصريفها         ويق ا يخص أراضي الخث الت  إرشادات فيم
  .وتحويلها من أجل استخالص الخث) تجفيفها(

 الخث الستخالص تحويلها يجري التي األراضي في الكربون أآسيد ثاني انبعاثات 7-2-2-1
سم    ة الق ي مقدم بق توضيحه ف ا س ة األو  2-7آم ل المرحل ل، تتمث الث مراح تخالص الخث ث ضمن دورة اس ل  ، تت وير أو التحوي ي التط ا ف ى منه ل

ة   )إذا لم تكن المساحة قد تم تصريفها بالفعل ألغراض أخرى(الستخالص الخث، وتتسم بأعمال التصريف الموسعة   .، وأعمال استخالص خث قليل
ة   في هذه وعلى العكس من أنواع تحويل استخدام األراضي األخرى .وتستمر هذه المرحلة في العادة من عامين إلى خمسة أعوام ، الخطوط التوجيهي

  . خمسة أعواماألراضي التي يجري تحويلها الستخالص الخثتبلغ فترة التحويل االفتراضية فيما يخص 

ًا عن                                  ًا بين ا وتصريفها الستخالص الخث اختالف اتي به ة الغطاء النب ي يجري إزال اس الحراري من األراضي الت وتختلف انبعاثات غازات االحتب
ة          . األراضي التي تستخدم بالفعل الستخالص الخث أو تم استنزافها وهجرها   االنبعاثات من  ل من إزال ة التحوي اء عملي سية أثن ات الرئي شأ االنبعاث وتن

د خضعت    .وتدمير الكتلة الحيوية التي تكون النظام الحيوي في أراضي الخث ومن أنواع التربة أثناء التصريف ونظرا ألن هذه األراضي ال تكون ق
  .ة اإلنتاج بالفعل، فال يوجد استخالص للخث وبالتالي ال توجد أية انبعاثات خارج الموقع من الخث المستخلصألنشط

 . الكربون أثناء تحويل األراضي لالستخدام في استخالص الخث- المصادر الرئيسية النبعاثات ثاني أآسيد الكربون 8-7تمثل المعادلة 

 8-7 المعادلة
 الخث استخالص في لالستخدام تصريفها يجري التي الخث أراضي في الكربون - لكربونا أآسيد ثاني انبعاثات
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drainagepeatDOMpeatBpeatsiteonpeat LWWWWWLW CCOCCCCO
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 :حيث

CO2–CLWpeat_on-site =      ا الستخالص الخث،             -انبعاثات ثاني أآسيد الكربون ون في     Gg الكربون من األراضي التي يجري تحويله  آرب
 العام

∆CWWpeat B = الكربون من التغير في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية الحية، - الكربون انبعاثات ثاني أآسيد Ggآربون في العام  

∆CWWpeatDOM
ة،         -انبعاثات ثاني أآسيد الكربون    =  ادة العضوية الميت ون في الم ر في مخزون الكرب ون في   Gg الكربون من التغي  آرب

 العام

 = CO2–CLWpeat drainage  آربون في العامGg الكربون من أنواع التربة أثناء التصريف، -لكربون انبعاثات ثاني أآسيد ا
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  الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى:4المجلد 
 

 اختيار الطريقة

 2المستوى 
اء التصريف       وإذا  .ال يعتبر أي من اإلجراءات المستخدمة في تقدير هذه الكميات فريدا لهذه الفئة، باستثناء فيما يتعلق باالنبعاثات من أنواع التربة أثن

ات من              آان الغطاء النباتي قبل    دير االنبعاث إجراءات تق ة ب شة المعني ى المناق ة، يمكن الحصول عل ة أو مروج طبيعي  اإلزالة يتمثل في أراض حرجي
ة في الفصل               ى أراض زراعي ة إل ة أو المروج الطبيعي ل األراضي الحرجي ة نتيجة تحوي ة الحي ة الحيوي سم  5الكتل ى أن     .3-5، الق تجدر اإلشارة إل

روز    استخدام الحرائق في إزا سيد النت ان وأآ ون، أي، الميث  .لة الغطاء النباتي، يؤدي إلى انبعاثات لغازات االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد الكرب
ر   . 2وفيما يخص تقدير هذه االنبعاثات، يمكن الرجوع إلى اإلرشادات المقدمة في الفصل          ة غي ويمكن تقدير حرق الكتلة الحيوية وتحلل الكتلة الحيوي

ويمكن تقسيم مساحات األراضي التي يجري تصريفها وفقا لخصوبة  .والمادة العضوية الميتة، في حالة توافر معامالت انبعاث خاصة بالبلدالمحترقة 
  .ويمكن للبلدان زيادة الدقة في معامالت االنبعاث تبعًا لذلك .ونوع الخث واالستخدام أو الغطاء النباتي السابق لألراضي

 المستخدمة 6-7ومن الناحية المفاهيمية، تعد هذه المعادلة نفس المعادلة  .لمقترب العام لتقدير االنبعاثات من التربة أثناء التصريف ا9-7تقدم المعادلة 
CO2–C WW peaton-siteفي تحديد 

  . ألراضي الخث المدارة

 9-7 المعادلة
 الخث استخالص في لالستخدام تصريفها يجري التي الخث أراضي في التربة أنواع من الكربون - الكربون أآسيد ثاني انبعاثات
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 :حيث

CO2–CLW peat _drainage =      ون سيد الكرب اني أآ ات ث ة الستخالص الخث،          -انبعاث ة في األراضي المحول واع الترب ون من أن  Gg الكرب
 آربون في العام

Adrained peatRich
 ذيات التي يجري تصريفها، هكتارمساحة أنواع تربة الخث الغنية بالمغ = 

Adrained peatPoor
 مساحة أنواع تربة الخث الفقيرة في المغذيات التي يجري تصريفها، هكتار = 

EFCO2drained peatRich
ي يجري تصريفها،         –معامالت انبعاث ثاني أآسيد الكربون  =  ذيات الت ة بالمغ ة الخث الغني واع ترب  الكربون من أن
 هكتار في العامأطنان آربون لكل 

EFCO2 drained peatPoor
ون   =  سيد الكرب اني أآ اث ث امالت انبع ري    –مع ي يج ذيات الت ي المغ رة ف ة الخث الفقي واع ترب ن أن ون م  الكرب

 تصريفها، أطنان آربون لكل هكتار في العام

 

 3المستوى 
ستوى  ضمن طرق الم ات3تت ات وعملي ديناميكيات انبعاث املين ل يًال ش ًا وتمث ي  إدراآ ون ف سيد الكرب اني أآ ة ث ا  إزال ي يجري تحويله األراضي الت

، بما في ذلك تأثير نوع وخصوبة الخث، وخصائص الموقع مثل المناقع المختمرة أو الطبقية، واالستخدام أو الغطاء النباتي السابق الستخالص الخث
امالت االنبعاث و           ى مع ا يمكن إضافته إل ن، وهو م ا أمك اذج  /لألراضي، م ة  أو نم ات المالئم ة        .العملي ون في آاف ة مصير الكرب وتتضمن المنهجي

ة        (األحواض وعمليات نقل الكربون بين األحواض عن طريق التحويل           ادة عضوية ميت ى م ة إل ة الحيوي ين    )على سبيل المثال، من الكتل ز ب ا تمي ، آم
ر في    .االنبعاثات الفورية والمتأخرة ون          ويجب تصحيح التقديرات القائمة على التغي سرب الكرب ون نتيجة ت د الكرب ات فق ق بعملي ا يتعل المخزون فيم

  .العضوي المذاب أو عمليات فقد المادة العضوية الميتة عبر الجريان أو في صورة انبعاثات لغاز الميثان

 اإلزالة/اختيار معامالت االنبعاث

 2المستوى 
ام   2يكون على البلدان التي تطبق طريقة من المستوى   يم لمع EFCO2drained peatRichالت االنبعاث   وضع ق

EFCO2 drained peatPoor و
ز      من أجل تميي

وقد يكون من الممكن التمييز بين معامالت االنبعاث  .معدالت االنبعاث أثناء تحويل األراضي من االنبعاثات المستمرة أثناء مرحلة استخالص الخث
  .الستخدام أو نوع الغطاء النباتي السابق لألراضي والمناطق المناخيةعلى نحو أآثر وفقًا لنوع وخصوبة الخث وعمق التصريف وا

 3المستوى 
د    3المستوى في  ارامترات خاصة بالبل ة الب ذا الخصوص، ومن            .، يجب أن تكون آاف شورة في ه ات المن ة المؤلف ى قل الممارسة  وتجدر اإلشارة إل

  . البيانات بين البلدان التي تتسم بظروف بيئية متماثلة أن يتم اشتقاق معامالت انبعاث خاصة بالبلد ومشارآةالسليمة
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 األراضي الرطبة: 7الفصل 
 

 اختيار بيانات األنشطة

 2المستوى 
ذيات              ة المغ ا حسب حال تم تجزيئه ي ي أو (تتمثل بيانات األنشطة الرئيسية المطلوبة في مساحة أنواع التربة العضوية المحولة الستخالص الخث والت

ة بمعلومات          ويمكن الحصول على بيانات المس ).الخصوبة ة المعني وزارات الحكومي احة من شرآات استخالص الخث واتحادات صناعة الخث وال
 .، يمكن آذلك للبلدان دمج المعلومات استنادا إلى االستخدام األصلي ونوع وخصوبة الخث لألراضي التي يجري تحويلها2وفي المستوى  .األراضي

  . المنتظمة للحصر الوطني المعني بأراضي الخثوهذه المعلومات يمكن تجميعها من عمليات التحديث

 3المستوى 
ة الستخالص الخث          3يتطلب المستوى  وع الخث وخصوبته في المساحات المحول د تكون    . معلومات مفصلة فيما يتعلق باالستخدام األصلي ون وق

  .هناك حاجة لبيانات أآثر تحديدا وفقا إلجراءات التقدير

   إلى تحويلها يجري التي األراضي من الكربون أآسيد ثاني رغي الغازات انبعاثات 7-2-2-2
 مدارة خث أراضي                          

أراضي الخث التي انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد الكربون من  "2-1-2-7تنطبق المناقشة المعنية بالقضايا المنهجية في القسم 
ستاني، إذ ال يوجد استخالص للخث                         هنا باستثناء " تظل أراضي خث   ع للخث الب  انبعاثات الغازات غير ثاني أآسيد الكربون من التحلل خارج الموق

وعند استخدام المستويات األعلى، قد ال يظل باإلمكان االفتراض بأن انبعاثات الميثان ضئيلة في األراضي     .أثناء مرحلة تحويل األراضي وإعدادها
  . المقترب االفتراضي لتقدير انبعاثات أآسيد النتروز1-2-7 في القسم 7-7صف المعادلة وت .التي يجري تصريفها

 التيقن عدم تقدير 7-2-2-3

 معامالت االنبعاثات
 .3-1-2-7يرجى الرجوع إلى المناقشة المعنية بأوجه عدم التيقن المقترنة بمعامالت االنبعاث في القسم 

يقن                       يجب تضمين عدم التيقن المقترن بمحتوى        دير عدم الت سابق، في تق ا هو في استخدام األراضي ال ل، آم ل التحوي اتي قب الكربون في الغطاء النب
% 95ويرجح أن يكون توزيع احتمالية عدم التيقن لالنبعاثات غير عادي، وبالتالي يتم افتراض فاصل زمني  .المقترن بتقديرات ثاني أآسيد الكربون

 .ُيوصى باستخدام هذا النطاق بدال من انحراف معياري متماثل ).6-7 و4-7راجع الجدولين (لتوزيع عادي آعدم تيقن افتراضي 

 بيانات األنشطة
ذه المعلومات يمكن استخدام                  وافر ه يمكن الحصول من الهيئات المعنية بيانات المساحة على المعلومات الخاصة بأوجه عدم التيقن، وفي حالة عدم ت

 .3دم التيقن والموجودة مع المشورة المتعلقة بتقدير المساحة في الفصل البيانات االفتراضية الخاصة بع

 األراضي المغمورة 7-3
ُتعرف األراضي المغمورة بأنها مناطق مائية خضعت ألنشطة بشرية أدت إلى تغيرات في مساحة السطح المغطى بالمياه، ويكون ذلك في العادة عبر 

وال تعتبر البحيرات  .المغمورة الخزانات المقامة بغرض إنتاج الطاقة الكهربية من المياه والري والمالحةوتضم أمثلة األراضي  .تنظيم مستوى المياه
وينبغي  .واألنهار التي تخضع للتنظيم والتي ال تحدث بها تغييرات ملموسة في مساحة المياه مقارنة باألنظمة المائية المغمورة سابقًا أراضي مغمورة

اول    مالحظة أن بعض حقول األ  تم تن رز يتم زراعتها عن طريق غمر األرض، ومع ذلك، ولكن نظرا للخصائص الفريدة التي تميز زراعة األرز، ي
 .الخطوط التوجيهيةمن هذه ) األراضي الزراعية (5حقول األرز في الفصل 

بيرة، استنادا إلى مجموعة متنوعة من الخصائص وقد تنبعث من األراضي المغمورة غازات ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النتروز بكميات آ
  .مع العلم بأن االنبعاثات تتباين مكانيًا وبمرور الوقت .مثل العمر ونوع االستخدام قبل الغمر والمناخ وممارسات اإلدارة

ة            توائية، إال أن التغيري اطق االس ر، خاصة في المن ان نتيجة الغم ات الميث ات     ورغم وجود دليل على زيادة انبعاث ة النبعاث ة المرتفع ة والمكاني  الزمني
ان     .الميثان حالت حتى اآلن دون وضع معامالت انبعاث افتراضية لكافة المناطق المناخية          ات الميث ق بانبعاث وقد تم إيراد المعلومات المتاحة فيما يتعل

 .3في التذييل 

ر                    وتعد انبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المغمورة منخفضة للغاية في ا           روجين العضوي وغي اك مدخالت ملموسة من النت م يكن هن لعادة، ما ل
اه الصرف أو               .العضوي من المستجمعات المائية ر استخدام األراضي ومعالجة مي ل تغيي شرية مث شطة الب ذه المدخالت عن األن تج ه وُيرجح أن تن

ات أآس     .إضافة المخصبات في مستجمع المياه اس          وتفاديًا للحساب المزدوج النبعاث سجيلها بالفعل في مجموعة غازات االحتب م ت ي ت روز الت يد النت
ر،                           ذا التقري ا في ه غ عنه ورة المبل الحراري لهذه المصادر البشرية، وفي ضوء اإلسهام المحدود للغاية النبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المغم

 .فإن القسم الحالي لن يتناول هذه االنبعاثات
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  الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى:4المجلد 
 

 ورة التي تظل أراضي مغمورةاألراضي المغم 7-3-1
ون     .األراضي المغمورة التي تظل أراضي مغمورةلم يتم تقديم أية منهجيات فيما يخص  سيد الكرب اني أآ وآما سبق توضيحه، يفترض أن انبعاثات ث

سام األ    واردة في األق ة االفتراضية     .خرى وأآسيد النتروز التي تقع باألراضي المغمورة قد تم تغطيتها بالفعل عن طريق المنهجيات ال دم المنهجي وتق
وقد تم إيراد المعلومات المتاحة  . إرشادات لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون المترتبة على الغمراألراضي المحولة إلى أراض مغمورةالمتعلقة ب

ة افتراضية   ، لكن تجدر اإلشارة إلى أنه من غير الممكن في الو3فيما يتعلق بانبعاثات الميثان في التذييل  دان    .قت الحالي التوصية بمنهجي ى البل وعل
ى     .التي ترغب في اإلبالغ عن انبعاثات الميثان من األراضي المغمورة، عندما يكون ذلك ممكنًا، وضع معامالت انبعاث محلية ويمكن الحصول عل

 .1-أ2، اإلطار 2اإلرشادات المعنية بوضع مثل هذه المعامالت من التذييل 

 ضي المحولة إلى أراض مغمورةاألرا 7-3-2
  .األراضي المحولة إلى أراض مغمورةلألسباب التي سبق شرحها، يقدم هذا القسم إرشادات فيما يتعلق فقط بتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من 

 مغمورة أراض إلى المحولة األراضي من الكربون أآسيد ثاني انبعاثات 7-3-2-1

 االنبعاثاختيار الطريقة ومعامالت 
دير    . الطريقة المستخدمة لتقدير التغير في مخزون الكربون نتيجة تحويل األراضي إلى أراض مغمورة بصفة دائمة10-7توضح المعادلة  ويمكن تق

تخدام المختلفة في  مخزون الكربون باألراضي قبل التحويل من خالل الطريقة المتبعة فيما يتعلق بالكتلة الحيوية الحية والتي تم توضيحها لفئات االس        
  .وفي هذا القسم، ُيفترض أن مخزون الكربون بعد التحويل يساوي الصفر .األقسام األخرى من هذا المجلد

 10-7 المعادلة
 دائمة بصفة مغمورة أراض إلى المحولة باألراضي الحية الحيوية الكتلة في الكربون مخزون في السنوي التغير
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 .، أطنان آربون في العاماألراضي المحولة إلى أراض مغمورةالتغير السنوي في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية في  = 

Ai  =  مساحة األراضي المحولة سنويًا إلى أراض مغمورة من االستخدام األصليi،هكتار في العام  

BAfteri
 )صفر= القيمة االفتراضية (رة مباشرة، أطنان مادة جافة للهكتار الكتلة الحيوية بعد التحويل إلى أراض مغمو = 

BBeforei
 الكتلة الحيوية في األراضي مقبل التحويل إلى أراض مغمورة مباشرة، أطنان آربون مادة جافة للهكتار = 

CF  = ،طن مادة جافة(أطنان آربون ) 0.5= القيمة االفتراضية (جزء الكربون من المادة الجافة( 

CO2_Lwflood =  طن ثاني أآسيد آربون في العاماألراضي المحولة إلى أراض مغمورةانبعاثات ثاني أآسيد الكربون السنوية في ، 

 
  .وقد ينبعث الكربون المتبقي في األراضي المحولة قبل الغمر خالل فترة تمتد لعدة أعوام بعد الغمر

  .ربون من أنواع التربة نتيجة تحويل األراضي إلى أراض مغمورة في هذا الوقتولم يتم تقديم إرشادات فيما يتعلق بتغيرات مخزون الك

وينبغي  .وتفترض طريقة تغير المخزون انبعاث آافة الكربون في الكتلة الحيوية التي آانت موجودة قبل الغمر وهو ما قد يؤدي إلى تقديرات مرتفعة
ى      وم عل ى تق د ذات مستوى أعل ة    للبلدان وضع طرق خاصة بالبل ارامترات المقترن اذج والقياسات والب ذييل    . النم شتمل الت ات    2وي ى أحد المقترب  عل

 .5-2، القسم 2ويمكن الحصول على إرشادات عامة فيما يتعلق بتطوير طرق خاصة بالبلد تكون قائمة على النماذج والقياسات من الفصل . الممكنة

 .3 في التذييل األراضي المحولة إلى أراض مغمورةون من وقد تم تغطية انبعاثات الغازات غير ثاني أآسيد الكرب

 اختيار بيانات األنشطة
ة الخاصة                               ات الوطني ا أو من إحدى قواعد البيان ل غطاء حوض التصريف به يمكن للبلدان الحصول على مساحة األراضي المغمورة بها من تحلي

 .(WCD, 2000) أو من تقرير اللجنة العالمية المعنية بالسدود (ICOLD, 1998)بالسدود أو من اللجنة الدولية المعنية بالسدود الكبرى 

 مغمورة أراض إلى المحولة األراضي من الكربون أآسيد ثاني غير الغازات انبعاثات 7-3-2-2
 .3 من التذييل األراضي المحولة إلى أراض مغمورةيمكن الحصول على المعلومات المتاحة فيما يتعلق بانبعاثات الميثان من 
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 األراضي الرطبة: 7الفصل 
 

 التيقن عدم تقدير 7-3-2-3
رى            سدود الكب ورة الموجودة خلف ال ساحة المغم ع   100> (يجب توافر معلومات اإلحصائيات الوطنية حول الم ر مرب و مت ، ويحتمل أن تكون   ) آيل

حات األراضي المغمورة وفي حالة عدم توافر قواعد بيانات وطنية حول السدود، واستخدام معلومات أخرى، فإن مسا . بالمائة10صحيحة في حدود 
ورة          50المحتجزة خلف السدود يرجح أن تكون ذات مستوى عدم تيقن يزيد عن       ى مساحات مغم شتمل عل ي ت دان الت سبة للبل األخص بالن ة، وب  بالمائ

د يمكن ا              .آبيرة ه ق سدود األصغر، رغم أن واع ووظائف ال ع وأن ق بمواق ا يتعل صلة فيم ى   آذلك، قد يصعب الحصول على معلومات مف لحصول عل
ى         .المرجع اإلحصائي استنادا إلى حجم توزيع الخزانات التي تتوافر لها البيانات ؤثر عل ي ت ويتم إنشاء الخزانات لمجموعة متنوعة من األسباب الت

 .توافر البيانات وبالتالي يكون عدم التيقن فيما يتعلق بمساحة السطح متوقفًا على الظروف الخاصة بالبلد

 .6 و5 و4ى المناقشة المعنية بعدم التيقن في مخزونات الكتلة الحيوية في الفصول يمكن االطالع عل

 مراقبة الجودة/االستيفاء واتساق المتسلسالت الزمنية وضمان 7-4

 االستيفاء 7-4-1
سمين   تتضمن عملية الحصر الوافية لغاز االحتباس الحراري تقدير االنبعاثات من نوعين من أراضي الخث المدارة آما هو م     -7 و2-7وضح في الق

  . أعاله، باستثناء إال إذا آانت األراضي الوطنية ال تحتوي على أنواع األراضي الرطبة3

ادي الحساب المزدوج مع األراضي في                   دارة وتف ة الم ومثلما عليه الحال في فئات األراضي األخرى، ينبغي للبلدان مراقبة مصير األراضي الرطب
ذه األراضي ضمن       . أن يتم توثيق مساحات الخزاناترسة السليمةالمماومن  .الفئات األخرى وبعد بدء استخالص الخث من أراضي الخث، تظل ه

ة        .فئة أراضي الخث المدارة حتى بعد توقف أنشطة االستخالص، إلى أن يتم تحويلها الستخدام آخر ى أراضي رطب ة إل واع الترب ادة أن وال يؤدي إع
ا      رة أخرى أو عودة مستوى المي ة أراضي الخث          م ر حال ى تغيي ل التصريف إل ا قب ستويات م ى م سم    .ه إل ة في     "5-7راجع الق التطورات المنهجي

 .للحصول على مناقشة إضافية حول أراضي الخث المستعادة" المستقبل

ات غازات االحتب                  الغ عن انبعاث تم اإلب ى ال ي م حسابها     ويجب على البلدان التي تستخدم طرق وبيانات متقدمة توخي الحذر حت ي ت اس الحراري الت
ة           ذه الخطوط التوجيهي دات أخرى من ه ى وجه    .بالفعل في فصول أخرى بقطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى أو في مجل وعل
ازا          ون غ د تك ذيات، وق ة من المغ ات عالي ر محددة المصدر ذات محتوي يبات غي دفقات وترس ة ت ستقبل األراضي الرطب د ت د، ق روجين التحدي ت النت

ة باألراضي                    دير المعني ات التق ضمينها بالفعل في منهجي م ت د ت ة ق ذه األراضي الرطب العضوي أو غير العضوي والكربون العضوي المنبعثة من ه
ي             .الحرجية أو األراضي الزراعية أو قطاع النفايات روجين الت ون أو النت ر المحددة للكرب ذه المصادر غي ى ه ل عل ة وجود دلي ى   وفي حال دفق إل تت

 تقتضي العمل على ضمان اإلبالغ عن انبعاثات غازات االحتباس الحراري المقترنة ضمن قطاعات وفئات    الممارسة السليمة األراضي الرطبة، فإن    
  .الحصر المناسبة، ويكون على البلدان أن تسعى لوضع أو تصنف أو استخدام المعلومات المتاحة من أجل تفادي التقديرات المتحيزة

 إعداد متسلسالت زمنية متسقة 7-4-2
ة من الفصل                  سالت الزمني د    5يمكن الحصول على إرشادات عامة فيما يتعلق باتساق المتسل ة      (1 بالمجل سالت الزمني ساق المتسل ق     -)ات ويجب تطبي

ان           ى نفس المستوى من التجزيء المك ة وعل سالت الزمني ة       .يطريقة تقدير االنبعاث على نحو متسق بكل عام في المتسل ك، ففي حال ى ذل عالوة عل
اس              ة استخدام نفس بروتوآول القي ك     (استخدام البيانات الخاصة بالبلد، فإن على هيئة الحصر الوطني ة ونحو ذل ة والطريق تراتيجية المعاين ر  ) اس عب

ويجب  .1 من المجلد 5دة الحساب في الفصل وإذا لم يكن هذا باإلمكان، فيجب اتباع اإلرشادات المتعلقة بأساليب االستيفاء وإعا .المتسلسالت الزمنية
شرح االختالف في االنبعاثات بين أعوام الحصر، على سبيل المثال، عن طريق إثبات التغيرات في مساحات أراضي الخث أو األراضي المغمورة،             

  .من خالل تحديث معامالت االنبعاث

 مراقبة جودة الحصر/ضمان 7-4-3
اك حاجة     . بهذا التقرير1 من المجلد 6آما هي محددة في الفصل  (QA/QC)مراقبة الجودة /يجب تطوير وتطبيق إجراءات ضمان آما قد تكون هن

، وباألخص عند استخدام طرق مستويات أعلى من أجل التحديد )6، الفصل 1المجلد (لوضع أنشطة ضمان ومراقبة جودة إضافية محددة حسب الفئة 
ة              .الكمي لالنبعاثات من هذه الفئة المصدر ات التجريبي ى البيان ة عل ا يجب أن تكون قائم د، فإنه امالت االنبعاث الخاصة بالبل وفي حالة استخدام مع

  .عالية الجودة والتي يتم تطويرها باستخدام برنامج قياسات دقيق وتوثيقها على نحو مالئم

وا                ات من أن ديرات االنبعاث ارن لتق دقيق المق ان الت ة         وفي الوقت الحالي، ليس باإلمك دارة الستخالص الخث من خالل المقارن ة العضوية الم ع الترب
 :ورغم ذلك، يجب أن تضمن الهيئة المعنية بالحصر خضوع تقديرات االنبعاثات لعملية مراقبة الجودة عن طريق .بطرق القياسات األخرى

 في الدراسات العلمية أو المبلغ عنها من قبل بلدان أخرى؛مقارنة االنبعاثات الخاصة بالبلد المبلغ عنها مع القيم االفتراضية والقيم المنشورة 

 التحقق من دقة بيانات األنشطة عن طريق االستعانة ببيانات صناعات الخث وإنتاجه؛

 .تقدير معقولية التقديرات عن طريق المقارنة بالتقديرات المقدمة من بلدان أخرى ذات ظروف مشابهة

 اإلبالغ والتوثيق 7-4-4
د   8اإلزالة آما هي محددة في الفصل    /على توثيق وأرشفة آافة المعلومات المطلوبة إلنتاج تقديرات الحصر الوطني لالنبعاث          ينبغي العمل     من المجل

  .الخطوط التوجيهية بهذه 1
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  الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى:4المجلد 
 

 معامالت االنبعاثات
ه       د وتوثيق دة الخاصة بالبل اذج الجدي ارامترات والنم اث والب امالت االنبع ى نحو واضح  يجب وصف األساس العلمي لمع د   . عل ك، تحدي شمل ذل وي

 .بارامترات المدخالت ووصف آيفية اشتقاق معامالت االنبعاث والبارامترات والنماذج، إضافة إلى وصف مصادر أوجه عدم التيقن

 بيانات األنشطة
سابات     ي الح ستخدمة ف شطة الم ات األن ة بيان صادر آاف سجيل م ات ومراج (يجب ت د البيان ات وقواع صادر البيان ةم رائط الترب ى )ع خ افة إل ، إض

ويجب أن يغطي هذا التوثيق نمط تكرار جمع البيانات والتقدير، وتقديرات  ).مع مراعاة االعتبارات المتعلقة بالسرية(االتصاالت مع جهات الصناعة 
  .الدقة واالستبانة، وأسباب التغيرات الملموسة في مستويات االنبعاث

 تحليل االتجاه
امالت        يجب شرح وتفسير ا    رات في مع شطة والتغي ستويات األن لتغيرات الملموسة في االنبعاثات بين السنوات، آما يجب الفصل بين التغيرات في م

رات     ذه التغي ق أسباب ه ة          .االنبعاث والبارامترات والطرق من عام آلخر، مع توثي ارامترات وطرق مختلف امالت انبعاث وب ة استخدام مع وفي حال
 .ال بد من شرح أسباب ذلك وتوثيقهالألعوام المختلفة، ف
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ة                      األخص األراضي الرطب اس الحراري، وب قد تقوم األنواع األخرى من األراضي الرطبة المدارة بإطالق أو تنحية آميات آبيرة من غازات االحتب

ا  واألراضي الرطبة المستعادة هي أراض رطبة ت .المنشأة أو المستعادة م تصريفها وربما تحويلها إلى استخدامات أخرى في الماضي، لكن تم إعادته
ل التصريف                  دأت بعض          .مؤخرا لألنظمة الحيوية القائمة في األراضي الرطبة عن طريق رفع مستوى المياه لمستويات ما قب ة، ب ود الحديث وفي العق

شاء أراضي أخرى من             البرامج العامة وغير الهادفة للربح وبرامج أخرى في العديد من ا            سابقة وإن ة ال تعادة األراضي الرطب ى اس دان العمل عل لبل
ة                  .األراضي المرتفعة  سبب في التغذي ذي يت تيطان وال ة وأراضي االس ول الزراعي ويتمثل الغرض األساسي وراء ذلك في الحد من الجريان من الحق

تعادة      .ات ومصبات األنهار والبحار والخلجان المغلقةالطبيعية وازدهار الطحالب ومناطق نقص األآسجين الميتة في البحير  ات االس ا تحقق عملي آم
ات الصخرية                 ادة ملء الطبق الح وإع اء الم ز الم أخير ن ار وت ا األنه شاطئية ودلت فوائد أخرى مثل الحد من التدمير بفعل الفيضان وتثبيت الخطوط ال

  .سماكالمائية وتحسين الحياة البرية وموائل الطيور المائية واأل

ن        دءًا م دثت ب د ح ة ق تعادة األراضي الرطب شغيلية الس ات الت ة العملي ى أن غالبي ارة إل در اإلش رامج أو   . 1990وتج ة الب ات الفني صف الدراس وت
ار        15المشروعات في حوالي  ا األنه اطق دلت ى من األخص عل ي ترآز ب دا، والت شير   . بلدًا في أمريكا الشمالية وأسيا وأستراليا ونيوزيلن الدراسات  وت

ة                          ة الطبيعي ة الحيوي شيء لألنظم اير بعض ال ى نحو مغ ايرة وعل ة متغ المنشورة إلى إمكانية استعادة األنظمة الحيوية الرطبة، لكن على فترات زمني
الم   .لألراضي الرطبة در ال  .وفي الوقت الحالي، ال يوجد تصنيف متاح لمساحة استعادة وإنشاء األراضي الرطبة على مستوى الع ر الخاص   ويق تقري

ر استخدام األراضي والحراجة الحد األقصى للمساحات المتاحة                                  ي باستخدام األراضي وتغي اخ والمعن ر المن ة بتغي ة المعني ة الدولي للهيئة الحكومي
  .(Watson et al., 2000) مليون هكتار 250 و30لالستعادة بأنه يتراوح بين 

ة  ووقت إعداد هذه     ا    الخطوط التوجيهي امالت انبعاث                   آانت الدراس ى وضع مع ة وتقتصر عل ة للغاي شاهدة حديث ات الم ى بيان ة عل شورة القائم ت المن
روز      سيد النت ان أو أآ ون أو الميث سيد الكرب م األفضل        .افتراضية ألي من غازات االحتباس الحراري الرئيسية، ثاني أآ ى الفه اك حاجة إل ويكون هن

ة داخل    ات           للتدفقات الحيوية الجيولوجية الكيميائي ات نتيجة إضافة المخصبات ومعالجة النفاي ع الحساب المزدوج لالنبعاث  .أحواض التصريف لمن
  .وبالتالي، يظل تقدير انبعاثات وعمليات إزالة غازات االحتباس الحراري من األراضي الرطبة المستعادة أو المنشأة مجاًال للمزيد من التطورات

واع       .ند إعادة أنواع التربة العضوية إلى أراضي رطبةويتوقع حدوث زيادة في انبعاثات الميثان ع ان في أن ات الميث ي النبعاث ويتراوح التقريب األول
 آجم ميثان للهكتار في العام في أنواع المناخ المعتدل والشمالي، وبين 60 و0التربة العضوية المعادة إلى أراضي رطبة والتي لها غطاء حرجي بين   

توائي      آجم ميثان للهكتا1260 و280 اخ االس واع المن د ال       . (Bartlett and Harriss, 1993)ر في العام في أن ات ق ذه االنبعاث إن ه ك، ف ورغم ذل
 .(Tuittila et al., 2000; Komulainen et al, 1998)تعود على المدى القصير إلى مستوياتها قبل التصريف 

ورة        وإضافة إلى ما سبق، تظل تأثيرات مصادر المغذيات غير المحددة          ات ( التي تتدفق إلى األراضي المغم ق          ) الخزان ى التوثي ر هي األخرى إل تفتق
وينبغي للبلدان التي تستخدم مقتربات داخلية متقدمة تطبيق عمليات تدقيق عبر القطاعات اعتمادًا على توازن الكتلة لضمان الحساب المالئم  .المناسب

اه لكافة الكربون والنتروجين المحرر في مستجمعات الم  يا فجوة ملموسة في               .ي ات في أس شاهدة من الخزان ى الم ة عل ات القائم اب البيان ر غي ويعتب
ذه       .عينات البيانات المستخدمة في وضع معامالت انبعاث ثاني أآسيد الكربون لألراضي المغمورة ستقبلية من ه داد الم وقد يكون باإلمكان، في األع

  . هذه المنطقةالخطوط التوجيهية، دمج مزيد من المعلومات من
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