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 أراضي االستيطان      8
 مقدمة 8-1

التغيرات في الحراري المقترنة ب وآذا انبعاثات وعمليات إزالة غازات االحتباس ،يشتمل هذا الفصل على طرق لتقدير التغيرات في مخزون الكربون
تيطان  (DOM)والمادة العضوية الميتة الكتلة الحيوية  تيطان في        . وآربون التربة في األراضي المصنفة آأراضي اس م تعريف أراضي االس د ت وق

اج           – بأنها تضم آافة األراضي المطورة       3الفصل   ة لإلنت ة التحتي ارة والبني ل والتج ستخدمة في النق التجاري  ( أي، األراضي السكنية واألراضي الم
ات االستخدام األخرى                 أيا  ) والتصنيعي ة           .آان حجمها، ما لم تكن هذه األراضي قد تم تصنيفها ضمن فئ واع الترب تيطان أن ة أراضي االس شمل فئ وت

ل    شبية مث ة الع واع الدائم ن األن اتي م اء النب شاب والغط روجأع دائق،الم ات الح ة ، ونبات ستوطنات الريفي ي الم جار ف اطق ، واألش ازل والمن  والمن
سكنية              ومن أم  .الحضرية شوارع، ومساحات المروج ال انبي ال ى ج ة عل تيطان؛ األراضي الواقع ة أراضي االس ة والحضرية  (ثل ة،  ) الريفي والتجاري

ًا                     وأراضي الحدائق العامة والخاصة، ومالعب الجولف والمالعب الرياضية األخرى، والمتنزهات، شريطة أن تقترن هذه األراضي وظيفيًا أو إداري
ى اإلرشادات    3راجع الفصل  .ستخدام األخرىاالأو بأنواع استيطان أخرى وأال تكون مصنفة ضمن أي من فئات بمدن أو قرى معينة   للحصول عل

 .المعنية باإلبالغ عن المساحة وتعريفات فئات األراضي الستة

ر من                    % 2ويمكن القول بأن     ا أآث اطق حضرية يقطنه سة من ساحة سطح الياب سمة   3تقريبًا من م ارات ن الم       وأ،  ملي د عن نصف سكان الع ا يزي ن م
اطق،     .(Crane and Kinzig, 2005) عامًا 50شون بالمدن في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يتضاعف هذه الرقم خالل ييع ر من المن وفي الكثي

صنيفها                  تكون األراضي المصنفة آأراٍض حضرية، استنادًا إلى الكثافة السكانية أو حدود المدن، ليست إال مجموعة فرعية من األراضي التي يمكن ت
ة أ      .آأراضي استيطان باستخدام المعايير الموضحة أعاله      نخفض الكثاف تيطان م د من الحدود الرسمية إلحدى       وقد تمتد المساحات التي تتسم باالس بع

زداد بصورة سريعة           ا ت اطق فإنه ر من المن دن، وفي الكثي وفي  . (Elvidge et al., 2004; Gallo et al., 2004; Theobald, 2004)الم
إن األراضي المخصصة                       ى نحو سريع، ف ر عل األراضي التي يمكن وصفها بأنها ريفية بصفة رئيسية، وحتى لو آانت استخدامات األرضي ال تتغي

ي ن المنظر الطبيع رًا م زءًا آبي شغل ج ا أن ت سكنية يمكنه تخدامات ال روج  .لالس ة والم ة واألراضي الزراعي ل األراضي الحرجي ون لتحوي د يك وق
  .(Imhoff et al., 2000; Milesi et al., 2003)عية إلى أراضي استيطان تأثيرات هامة على مخزون وتدفقات الكربون الطبي

د تُ   وتجدر اإلشارة إل   تيطان ق ساب    ى أن إدارة الغطاء النباتي في أراضي االس ات اآت ى عملي ين األحواض ذات      ،فضي إل ون ب ل للكرب د أو تحوي  أو فق
على أرض الموقع ) عمليات فقد في الكتلة الحيوية( أو قص أعشاب المروج التشذيبعلى سبيل المثال، قد ُتترك الفروع التي يتم إزالتها أثناء  .الصلة

وُتحسب انبعاثات غازات االحتباس الحراري  ).انبعاث(أو حرقها ) تحويل إلى نفايات(أو يتم التخلص منها آنفايات صلبة ) إلى فرش حرجيتحويل (
ة   وي الجدول       .ذات الصلة في األقسام المالئمة من اإلرشادات الحالي ال، يحت بيل المث ى س د  2 في الفصل   3-2عل ات  (5 بالمجل ات   ) النفاي ى مخلف عل

وطني           /بالخش ى المستوى ال ة        .األفنية في اإلحصائيات الوطنية التي تصف مصير المخلفات البلدية الصلبة عل ة المزال ة الحيوي تم حساب الكتل ا ي فيم
ة    المستخدمةآخشب وقود من األشجار في أراضي االستيطان و ود في قطاع الطاق ى         . آوق ؤدي إل ذي ي ل أو اإلدارة ال صافي للتحوي أثير ال ويحدد الت

 .، على الجانب اآلخر، التوازن الكلي للكربون في أراضي االستيطان)على سبيل المثال من الحرق أو التحلل(زيادة، في جانب، أو الفقد ال

تيطان      وقد تمثل أنواع التربة أو المادة العضوية الميتة في           تيطان      أو في  أراضي االستيطان التي تظل أراضي اس ى أراضي اس ة إل  األراضي المحول
ر أو بواليع لثاني أآسيد الكربون استنادًا إلى االستخدام السابق لألراضي ودفن أو إزالة سطح التربة أثناء التطوير، واإلدارة الحالية وباألخص                مصاد

ة         ة المقترن ة التحتي اني والبني ين الطرق والمب شر ب  ,.Goldman et al)فيما يتصل بالمغذيات واستعماالت المياه، ونوع وآمية الغطاء النباتي المنت
1995; Jo, 2002; Pouyat et al., 2002; Qian and Follett, 2002; Kaye et al., 2004; Kaye et al., 2005).  

م   من ا  الكتلة الحيوية فوق األرض      1996الخطوط التوجيهية للهيئة لعام      تناولتقد  و اول  ألشجار في المستوطنات الريفية، لكنها ل ات وأحواض   تتن فئ
  .أراضي االستيطان األخرى

ر      عن 2006الخطوط التوجيهية للهيئة لعام     وتختلف   صلة باستخدام األراضي وتغي سليمة المت   استخدام األراضي والحراجة   إرشادات الممارسات ال
 :فيما يلي

 نقل المناقشة والمنهجيات المفصلة من التذييل إلى المتن الرئيسي وتناولها آقطاع النبعاث أو إزالة غازات االحتباس الحراري؛ •

 ؛1توسيع نطاق المناقشة والمنهجيات ليشمل أحواض الكتلة الحيوية الخمسة الموضحة في الفصل  •

تقديم • ؛1فتراضية للمستوى  المنهجيات اال

 ؛إرشادات الممارسات السليمة والتي نشرت بعد صدور 3 و2تضمين البيانات اإلضافية التي تالئم المستويين  •

 خاصة بالبلد، بما في ذلك طرق للعمل مع بيانات أنشطة أآثر 3 و2تضمين مناقشة موسعة فيما يخص وضع وتطبيق منهجيات وقيم للمستويين  •
 .تفصيًال

ة                         وتضم أحو  ادة العضوية الميت وق األرض وتحت األرض والم ة ف ة الحيوي تيطان آل من الكتل اض الكربون التي يتم تقديرها بالنسبة ألراضي االس
سبة        3-8 و2-8ويصف القسمان  .وأنواع التربة ون بالن رات في مخزون الكرب دير التغي ألراضي   على التوالي المنهجية التي يمكن استخدامها في تق

ى       .األراضي المحولة إلى أراضي استيطان وتقدير مخزون الكربون في التي تظل أراضي استيطاناالستيطان   اني إل سم الث ة في الق وتنطبق المنهجي
 . من أي نوع آخر من األراضياألراضي المحولة إلى أراضي استيطانحد بعيد على 
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 أراضي االستيطان التي تظل أراضي استيطان 8-2
تيطان                 تشير هذه الفئة إلى آاف     ستخدم آأراضي اس ي ظلت ت ي      (ة فئات التشكيالت النباتية في المناطق الحضرية الت ال، المساحات الت بيل المث ى س عل

تيطان األخرى    واع االس ات       ) تقترن وظيفيًا أو إداريًا باألراضي العامة أو الخاصة في المدن أو القرى أو أن ا جمع البيان م فيه رة ت ذ أخر م در   .من وتق
ة     مجموع  ليات إزالة ثاني أآسيد الكربون في هذه الفئة عن طريق           انبعاثات وعم  ة الحيوي آل  (الفئات الفرعية للتغيرات في مخزون الكربون في الكتل

ة              ) من المكونات الخشبية والمكونات الدائمة غير الخشبية        في الفصل     3-2وفي المادة العضوية الميتة وأنواع التربة على النحو الذي تلخصه المعادل
2. 

ات خشبية وعشبية                    تيطان يضم مكون ة الخشبية، ُيحسب        .وتجدر اإلشارة إلى أن حوض الكتلة الحيوية في أراضي االس ة الحيوي ق بالكتل ا يتعل وفيم
شطة اإلدارة      شبية        .التغير في المخزون آفرق بين الزيادة والفقد في الكتلة الحيوية نتيجة أن ة الع ة الحيوي ق بالكتل ا يتعل ا فيم ل أعش  (أم اب المروج  مث

ساوي   أراضي االستيطان التي تظل أراضي استيطان    في  ) ونباتات الحدائق  ة ي ، فيمكن االفتراض دائمًا بأن التغير في مخزون الكربون بالكتلة الحيوي
  .الصفر

وبالنسبة  .ة وعشبية مكونات خشبي نويحتوي حوض المادة العضوية الميتة في أراضي االستيطان على الخشب الميت والفرش الحرجي اللذين يضما              
ات الخشبية            دقيق من النبات سميك وال اج من الفرش الحرجي ال سبة    .للغطاء النباتي الخشبي، يمكن التحديد الكمي للتغيرات بهذا الحوض آإنت ا بالن أم

اج من ال                        راآم للقش وإنت ات الحدائق          للغطاء النباتي العشبي، فإن اإلنتاج السنوي من المادة العضوية الميتة ُيقدر في صورة ت ل نفاي شبية مث واد الع م
ولذا فإن الطرق ) النفايات (5مع العلم بأن انبعاثات غازات االحتباس الحراري المقترنة بقطاع النفايات يتم تقديرها في المجلد  .ونواتج تشذيب األفنية

 .قى بالموقعالمقدمة في هذا الفصل تصف فقط مكونات اإلنتاج السنوي التي يتوقع إلى درجة معقولة أن تب

األخرى،  لمادة العضوية  اتتباين أحواض آربون التربة بمرور الوقت استنادًا إلى التوازن بين مدخالت الكربون من الفرش الحرجي النباتي وصور                 
ل   ة والترشح،والمخرجات نتيجة التحل ي البل      . والتعري ة خاصة ف ون ذا أهمي ى مخزون الكرب ستوطنة عل أثير إدارة الم دير ت د تق ل ويع ي تمث دان الت

دير         .معدالت مرتفعة من التوسع في االستيطانالتي تشهد  أراضي المدن والبلدات جزءًا آبيرًا منها أو         ة، يمكن تق ة المعدني أنواع الترب ق ب ا يتعل وفيم
ا                  ة     تأثير االستخدام واإلدارة آأراضي استيطان على مخزون آربون التربة استنادًا إلى الفرق في المخزون بين فئات غط تيطان مقارن ء أراضي االس

ل األراضي األصلية        ل شيوعًا، إال أن                  .بحالة مرجعية، مث تيطان أق ة العضوية آأراضي اس واع الترب د     ورغم أن استخدام أن ذه األراضي ق ل   ه تمث
أثير التصريف   مصدرًا النبعاث الكربون في حالة تصريفها من أجل التطوير وذلك نتيجة لتحسن الظروف المساعدة على التحلل، على نح               و مشابه لت

ا           .(Armentano, 1986)ألغراض زراعية  تيطاني مم اء التطوير االس ة العضوية أثن واع الترب أضف إلى ذلك، أنه قد يحدث حصاد للخث من أن
  .بعاثات إلى الغالف الجوييؤدي لحدوث ان

 الكتلة الحيوية 8-2-1

 الطريقة اختيار 8-2-1-1
ة في                     ة الحيوي ون في الكتل ر في مخزون الكرب تيطان      تتبع الطريقة العامة لتقدير التغي ي تظل أراضي اس تيطان الت رب الموضح   أراضي االس  المقت

ساب في مخزون        وتعمل على تقدير التغيرات في مخزون . 2 في الفصل    7-2بالمعادلة   ات االآت ة عملي ق حساب قيم آربون الكتلة الحيوية عن طري
د         . النمو مطروحا منها قيمة عمليات الفقد في مخزون الكربون نتيجة لالحتراق والوفيات            منالكتلة الحيوية    واستنادا إلى حجم طرفي الزيادة والفقد، ق

  .الحيوية بأراضي االستيطان موجبًا أو سالبًايكون متوسط التغيرات السنوية في مخزون الكربون في الكتلة 

ة في      ة الحيوي ي الكتل ر ف ل التغي تيطان   ويمث ي تظل أراضي اس تيطان الت ات    أراضي االس ة مكون ة لثالث ة الحيوي ر في الكتل األشجار  : مجموع التغي
 .1-8عادلة ، وذلك آما هو موضح في الم)مثل أعشاب المروج ونباتات الحدائق(والجنبات واألعشاب الدائمة 

 1-8 المعادلة
 استيطان أراضي تظل التي االستيطان أراضي في الحية الحيوية الكتلة أحواض في الكربون في السنوي التغير

HerbsShrubsTreesB CCCC Δ+Δ+Δ=Δ 

 :حيث

ΔCB =       ة في ت      الزيادة السنوية في الكربون والتي تعزى إلى الزيادة بالكتلة الحيوي ي تظل أراضي اس تيطان الت ان  يطانأراضي االس ، أطن
 آربون في العام

ΔCTrees =   ي شجرية ف ة ال ة الحيوي ادة بالكتل ى الزي ي تعزى إل ون والت ي الكرب سنوية ف ادة ال ي تظل أراضي الزي تيطان الت أراضي االس
 ، أطنان آربون في العاماستيطان

ΔCShrubs =          ة للجن ة الحيوي ادة بالكتل ى الزي ي تعزى إل ون والت سنوية في الكرب ادة ال ي  الزي ات ف ي تظل أراضي     ب تيطان الت أراضي االس
 ، أطنان آربون في العاماستيطان

ΔCHerbs =    ي شبية ف ة الع ة الحيوي ادة بالكتل ى الزي زى إل ي تع ون والت ي الكرب سنوية ف ادة ال ي تظل أراضي  الزي تيطان الت أراضي االس
 ، أطنان آربون في العاماستيطان

صلة وم        ي                   ووفقا لتوافر بيانات األنشطة ذات ال ا يل ة الموضحة فيم ستويات المنهجي ة، يمكن استخدام أي من الم امالت االنبعاث المالئم دم    .ع ا يق آم
 . إرشادات فيما يتعلق بتحديد المستوى المناسب لتقدير التغيرات في الكربون بالكتلة الحيوية2 في الفصل 2-2الشكل 

 1المستوى 
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ون ف  1يفترض المستوى   ة في      عدم حدوث تغير في مخزون الكرب ة الحي ة الحيوي تيطان      ي الكتل ي تظل أراضي اس تيطان الت ارة  أراضي االس ، وبعب
ة    .أخرى، وجود توازن بين طرفي النمو والفقد ة       وإذا آانت فئ تيطان فئ ي تظل أراضي اس تيطان الت ع      أراضي االس د تجمي ى البل سية، يكون عل  رئي

 .3 أو 2مة للمنطقة واستخدام المستوى أو وضع معامالت االنبعاث المالئ/بيانات األنشطة المالئمة و

 2المستوى 
ة باستخدام المستوى        ة الحيوي رات في الكتل تيطان       في  2يوجد خياران لتقدير التغي ي تظل أراضي اس تيطان الت ستخدم المستوى    .أراضي االس أ 2ي

ون    2يستخدم المستوى التغيرات في مخزون الكربون لكل وحدة من مساحة الغطاء التاجي للنبات آمعامل إزالة، فيما   ب التغيرات في مخزون الكرب
دم آل من المستوى     .على توافر بيانات األنشطةالمناسبة ويعتمد اختيار الطريقة  .لعدد النباتات آمعامل إزالة دير   "ب2" و"أ2" ويق ًا لتق  ΔCG طرق

ي ال توجد         ). الفقد-طريقة االآتساب  (7-2في المعادلة    دان الت ستمرة        ويناسب هذا المستوى البل ات حصر م ا عملي ي تظل      به تيطان الت ألراضي االس
  .أراضي استيطان

ات الحدائق   (تتمثل األنواع الدائمة الرئيسية في األشجار والجنبات واألنواع العشبية الدائمة  ا هي      ).مثل، أعشاب المروج ونبات وتفترض الطرق آم
تيطان      نواع السنوية يساوي الصفر في   مقدمة هنا أن التغير في الكتلة الحيوية للغطاء العشبي من األ           ي تظل أراضي اس تيطان الت ك  أراضي االس  وذل

دان   .يساوي الفقد من عمليات الحصاد أو الوفيات)  عشبيًا دائمًا أو سنويًاًاسواء آان غطاء(على أساس أن النمو في الكتلة الحيوية العشبية  ويمكن للبل
واع          اختيار التعريفات التي تناسبها لألشجار واألن      ا لألن ة وفق ة  ،واع الخشبية الدائمة، آما يمكنها تقسيم آل نوع إلى فئات فرعي ة المناخي  أو ، أو المنطق

 .الموسمية أو المعايير األخرى آما هو مناسب واستنادًا إلى مدى توافر البيانات

 طريقة مساحة الغطاء التاجي :أ2المستوى 
ة                 ويجب استخ  8.2يتم تمثيل هذه الطريقة بالمعادلة       واع الدائم اتي في األن ا  (j)دامها عندما تتوافر البيانات حول المساحة اإلجمالية للغطاء النب  وفئاته

(i) أراضي االستيطان التي تظل أراضي استيطان في.  

 2-8 المعادلة
 اإلجمالية التاجي الغطاء مساحة إلى استنادًا الحيوية الكتلة في السنوية الزيادة

∑ •=Δ
ji

jijiG CRWATC
,

,, 

 :يثح

ΔCG =              تيطان         الزيادة السنوية في الكربون والتي تعزى إلى الزيادة بالكتلة الحيوية في ي تظل أراضي اس تيطان الت ان  أراضي االس ، أطن
 آربون في العام

ATij =  المساحة اإلجمالية للغطاء التاجي للفئةi في النوع j 1ةالدائمالنباتات الخشبية  من 

CRWij =    ة           معدل نمو النمو القائم اجي للفئ ساحة الغطاء الت ة          i على م ات الخشبية الدائم وع النبات ون     j  في ن ان آرب ار غطاء   (، أطن هكت
 في العام) تاجي

 2ة الفردياتطريقة نمو النبات :ب2المستوى 
ة      ة بالمعادل ات عدد األشجار الخشبية حسب فئ           3-8يتم تمثيل هذه الطريق وافر بيان ة ت واع  ات ويجب استخدامها في حال أراضي  العريضة في    األن

تيطان       د        .االستيطان التي تظل أراضي اس ن، عن دير  ومن الممك ل األشجار،  تق ستخدمة في المستوى      التحوي يم الم ين الق ق   عن  "ب2" و"أ2" ب طري
  ).Akbari, 2002قارن ( متر مربع عند النضج 50تاجي تبلغ غطاء االفتراض بأن الشجرة المفردة في منطقة حضرية تغطي تقريبا مساحة 

 3-8 المعادلة
 العريضة الفئات في الفردية الخشبية النباتات عدد إلى استنادًا الحيوية للكتلة السنوي النمو

∑ •=Δ
ji

jijiG CNTC
,

,, 

 :حيث

ΔCG =               تيطان     الزيادة السنوية في الكربون والتي تعزى إلى الزيادة في الكتلة الحيوية الحية في ، أراضي االستيطان التي تظل أراضي اس
 نان آربون في العامأط

NTij =  عدد األفراد في الفئةi في نوع النباتات الدائمة j 

Cij =  متوسط الزيادة السنوية من الكربون للفئةi لنوع النباتات الدائمة jأطنان آربون في العام لكل فرد ، 

 

                                                 
 .تتضمن اإلشارات إلى النباتات الخشبية الدائمة األشجار ما لم يتم تحديد غير ذلك 1
 .تتضمن اإلشارات إلى النباتات األشجار ما لم ُيحدد غير ذلك 2



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 3المستوى 
ى طرق المستوى      3يمكن أن تعتمد مقتربات المستوى       د مستوى        ) 3-8 و2-8ة المعادل ( أعاله  2 إما عل ارامترات عن صلة للب ى جانب قياسات مف إل

 والريفية والشوارع وغير ذلك، أو على مقترب الفرق في المخزون   ، والمناطق السكنية الحضرية،مجزأ ألنظمة االستيطان المختلفة مثل المتنزهات     
ات        وفي هذا المقترب األخير، ُتقدر التغيرات في مخزو .8-2الموضح في المعادلة  ى عملي رات إل شير التغي ين، حيث ت ين زمنيت ن الكربون عند نقطت

 وهو ما (BEFs)خاصة باألحراج اللكتلة الحيوية اويتطلب المقترب العام لهذه الطريقة استخدام معامالت توسيع  .االآتساب والفقد في الكتلة الحيوية
ي ترغب في        . ال ينطبق على أراضي االستيطان     دان الت ى البل ة في            وينبغي عل ة الحيوي ر في الكتل دير التغي رق في المخزون لتق ة الف  استخدام طريق

تيطان   اع               أراضي االستيطان التي تظل أراضي اس د ارتف ة عن ى قطر األشجار الفردي ة عل ل الطرق القائم اس مث ة استخدام طرق القي  دراسة إمكاني
دًال من            تعديلها ، والتي يتم (Jenkins et al., 2004) (dbh)الصدر  ا هو موضح أعاله، ب اطق المفتوحة آم و في المن ي تنم بما يالئم األشجار الت

 .تقدير الكتلة الحيوية لألشجارحال  الخاصة باألحراج وذلك BEFsمعامالت 

 اإلزالة/االنبعاث معامالت اختيار 8-2-1-2
ة و        ة قليل ة الحيوي ة بالكتل اس المعني ادالت القي ر مع األخص  تعتب ق با  ب ا يتعل ات     فيم ات في البيئ  ,Nowak, 1996; Jo)(الحضرية  ألشجار أو الجنب

ة الناتجة باستخدام معامل                  ) 2002 ة الحيوي ة، وضبط الكتل شتقة لألشجار الحرجي ادالت الم ل  (وبالتالي فقد اتجه المحققون إلى تطبيق المع  0.80مث
[Nowak, 1994; Nowak and Crane, 2002] (ة          يراعي قياس ة الحيوي دن حيث تكون الكتل اآن المفتوحة بالم و في األم ات األشجار التي تنم

و في األحراج                ي تنم ة لألشجار الت ة الحيوي ادة من الكتل ل في الع ين أق وق األرض لقطر مع ه توجد      . (Nowak, 1996)ف ى أن ارة إل وتجدر اإلش
 ,.Smith and Brand, 1983; Nowak et al(معادالت قياس لبعض أنواع الجنبات، لكن لم يتم تطبيقها بصورة منتظمة على البيئات الحضرية 

كتلة الحيوية فوق األرض عن طريق ألشجار من الفي اويمكن اشتقاق الكتلة الحيوية تحت األرض ).  لتقديرات الكتلة الحيوية ألوراق الجنبات2002
ايرنز و   ضرب المكون األخير في نسبة ات     ) 1997 (آخرون مقدرة للجموع الجذري إلى الخضري على النحو الذي وضحه آ ى البيئ ه عل م تطبيق وت

ة   (4راجع الفصل   .)2002(.وآخرينالمدنية بواسطة نواك  ة لنسب    ) األراضي الحرجي ى أمثل ى الخضري   المجموع الجذري إ   للحصول عل  (R)ل
ة   التي ) تسمى آذلك نسبة الكتلة الحيوية تحت األرض إلى فوق األرض( ات الحرجي ة       .تستخدم غالبا في البيئ ق النسب المالئم راض تطبي ويمكن افت

 .للمنطقة المعنية دون تعديل على أراضي االستيطان

ي       نمو األشجار والوفيات في أراضي االستيطان بالظروف الس   معدالت  تأثر  تقد   واء المحل ات في جودة اله ل االختالف  ،ائدة في المناطق الحضرية مث
ر       ،والترسيب الجوي   وترآيزات ثاني أآسيد الكربون الزائدة في الغالف الجوي والتبادل المنخفض للهواء في منطقة الجذر نتيجة األسطح المعبدة غي

ذة   ال،   (المنف بيل المث ى س  Pouyat et al., 1995; Idso et al., 1998; Idso et al., 2001; Gregg et al., 2003; Pouyat and عل
Carreiro, 2003.( ى ، ينبغي أن تراعي،    وبالتالي، فإن الق يم والمعادالت المستخدمة للتنبؤ بنمو األشجار في أراضي االستيطان بالمستويات األعل

 .إلى الحد المالئم، البيئة المحيطة وظروف األشجار

ية بالكتلة الحيوية في أراضي  يمثل الكربون المخزن في المكونات الخشبية باألشجار المكون األآبر من مخزون الكتلة الحيوية الواقفة والزيادة السنو   
على أساس ) 2002(على سبيل المثال، قدر آل من نواك وآرين  .وال تزال البيانات قليلة، على الرغم من أنها تزداد توافرًا بمرور الوقت .االستيطان

ة في ح                     ات المتحدة األمريكي راوح من         شامل للمدينة أن المخزون السنوي من الكربون لألشجار في المدن في الوالي ة اشتراك الحدود ت ى  600ال  إل
د تباينت من                ) 2002(فيما توصل جو    .  طن آربون في العام    32.200 ة ق دن الكوري نويا في ثالث من الم ه س تم تنحيت ذي ي ون ال إلى أن آمية الكرب

راك          . طن  40.300 إلى   2.900 در ب تراليا، ق ه بواسطة األشج              ) 2002(وفي أس تم تنحيت ذي ي ون ال ة الكرب ين عامي      أن آمي انبرا ب  2008ار من آ
 . طن آربون في العام، وهو ما يتوقف على التعريف وبالتالي نطاق مناطق أراضي االستيطان التي يجري تناولها6.000 ستبلغ 2012و

ة الخشبية   ويكون التباين أقل لكل وحدة مساحة، فبالنسبة لعشر مدن في الواليات المتحدة األمريكية، آانت قياسات الكربون المخزنة ف     ي الكتلة الحيوي
ان   (Nowak and Crane, 2002) آجم آربون للهكتار في العام 940 إلى 150تتراوح من  ا آ ة       ، فيم ون المخزن في الكتل سنوي للكرب دار ال المق

راوح من    ى  530الحيوية الخشبية لثالث مدن آورية يت ام     800 إل ار في الع ون للهكت غ مخزون الكر  و. (Jo, 2002)  آجم آرب ة مروج    بل ون بثالث ب
ام       1.590) الواليات المتحدة األمريكية(حضرية في آولورادو  ار في الع ون لكل هكت ل في     . (Kaye et al., 2005) آجم آرب اين أق زال التب وال ي

اجي لألشجار       تقدير ون لوحدة الغطاء الت سنوي للكرب رين        .ات المخزون ال واك وآ د توصل آل من ن سنوية     ) 2002(وق ة ال ى أن معدالت التنحي إل
أحد النماذج وقدر التنحية السنوية ) 2002( آجم آربون في المتر المربع من الغطاء التاجي في العام، فيما استخدم براك 0.26 إلى 0.12تتراوح من 

 . آجم آربون لكل متر مربع في العام0.27 بحوالي 2012 و2008انبرا بين عامي في آ

 1المستوى 
تفترض هذه الطريقة، ربما على نحو محافظ، أنه يتم موازنة التغيرات في مخزون آربون الكتلة الحيوية نتيجة النمو باالنخفاض في المخزون نتيجة    

على سبيل المثال، خشب الوقود والفروع المكسورة ونحو  (من آل من الكتلة الحيوية الحية والميتة ) مأي، الحصاد والتشذيب والتقلي   (عمليات اإلزالة   
  .7-2صفر في المعادلة  = ΔCB ولكافة مكونات النبات، وΔCG = ΔCL تكون 1وبالتالي، ففي مقترب المستوى  ).ذلك
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 2المستوى 
 

 األشجار
ويكون استخدام معامل إزالة افتراضي للكتلة الشجرية  ).3-8المعادلة  (Cijو) 2-8المعادلة  (CRWijلكل من  إلى قيم بارامترات 2يحتاج المستوى 

(CRW)   عينة من عشر إلىالتقدير يستند هذا  و). 1-8راجع الجدول   (أ  2في العام مناسبًا عادة للمستوى      ) هكتار غطاء تاجي  ( طن آربون    9-2 يبلغ 
ون   3.4 إلى 1.8ث آانت القيم تتراوح من مدن في الواليات المتحدة األمريكية، حي اجي     ( طن آرب ار من الغطاء الت ام   ) لكل هكت  Nowak(في الع

and Crane, 2002.(  ا د استخدام المستوى     .آذلك فإن بإمكان البلد وضع القيم التي تالئم الظروف الخاصة به ة هو     2وعن ب، يكون معامل اإلزال
Cij .   واع األشجار لالستخدام في المستوى         معامالت الزيادة اال 8.2ويقدم الجدول ات أن ى      .ب2فتراضية للكربون في فئ ة عل امالت قائم ذه المع وه

ل متوسطات لألشجار من             ة، وهي تمث العديد من معادالت القياس والبيانات الميدانية المحدودة من المناطق الحضرية في الواليات المتحدة األمريكي
وق األرض        2أ و2وتقدم طرق المستوى  ).فقطوليس األشجار الناضجة (آافة األحجام  ة الخشبية ف ة الحيوي الي الكتل ة إلجم ة الحيوي ب تقديرات الكتل
إلى الخضري   ويمكن تقدير الكتلة الحيوية تحت األرض على نحو منفصل عند الحاجة لذلك باستخدام نسبة مقدرة للمجموع الجذري .وتحت األرض

 .(Nowak et al., 2002) 0.26تبلغ 

ساوي  ΔCLب أن قيمة 2أ و 2ض آل من المستويين     يفتر اً 20 تساوي الصفر عندما يكون متوسط أعمار المجموعة الشجرية أقل من أو ي وهو  .  عام
شط       و الن غ   (AGP)ما يستند إلى االفتراض بأن األشجار الحضرية تمثل بواليع صافية للكربون عندما تنمو على نحو نشط وأن فترة النم ذه تبل  20 ه

وبعد ذلك، تفترض الطريقة أن زيادة الكربون في الكتلة الحيوية تتباطأ مع التقدم في العمر . قريبًا، وفقا ألنواع األشجار وآثافة الغرس والموقععامًا ت
طريق عمليات الفقد وبالتالي فبالنسبة لألشجار التي يزيد عمرها عن فترة النمو النشط، ُيفترض أن الزيادة في آربون الكتلة الحيوية يتم موازنتها عن 

ة                           .المترتبة على التشذيب والوفيات    افتراض أن قيم شط ب و الن رة النم ا عن فت د عمره ي يزي سبة لألشجار الت  ولذا، يتم الحساب على نحو محافظ بالن
ΔCGwood

 = ΔCLwood
 .ويمكن للبلدان تحديد فترة النمو النشط بما يتفق مع ظروفها .

 
 األنواع الدائمة الخشبية األخرى

ا للطرف                   يم الخاصة به م، وضع الق وع دائ أي ن ة    (CRWijيمكن للبلدان، فيما يتعلق ب ة    (Cijوالطرف  ) 8.2في المعادل ويمكن  ). 8.3في المعادل
 ).صفر = Cijصفر و = CRWijأي أن، (تطبيق االفتراض القائل بعدم حدوث تغير في أي من هذه المكونات 

ΔCGHerbsوباستخدام هذه الطريقة يكون  . تغير في الكتلة الحيوية العشبيةب عدم وجود2أ و2ويفترض آل من المستويين 
 = ΔCLHerbs

ΔC و
B

 قائم 
 .على الفرق بين الزيادة والفقد في الكتلة الحيوية الخشبية فقط

 

 3المستوى 
ة      ، ينبغي على البلدان وضع معامالت للزيادة في الكتلة الحيوية حسب نوع النبات ب             3فيما يتعلق بالمستوى     م الظروف الوطني ا يالئ تم    .م وينبغي أن ي

وضع البارامترات ومعادالت النمو الخاصة بالبلد وفقا للمناطق المناخية السائدة وتكوين بعض األنواع الخاصة في مناطق االستيطان الرئيسية داخل                   
ديرات            وفي حالة وضع بارامتر    .البلد، وذلك قبل عمل التقديرات ألراضي االستيطان األقل امتداداً         د من تق ات الزيادة في الكتلة الحيوية الخاصة بالبل

ون افتراضي                  ا آسر آرب ون باستخدام إم غ  (CF)الكتلة الحيوية على أساس المادة الجافة، فيكون على البلدان أن تقوم بالتحويل إلى وحدات آرب  يبل
 .طنية، أو آسر آربون يالئم على نحو أآبر الظروف الو)طن مادة جافة( طن آربون 0.5

ة  عند  ى نحو أفضل        ΔCLاستخدام المستويات األعلى، يجب تقييم االفتراضات المتعلقة بقيم ة عل ا يعكس الظروف الوطني ديلها بم بيل    . وتع ى س عل
ة، يجب   وفي هذه ال .أو نوع األشجار في أراضي االستيطان/المثال، قد تتوافر لدى البلدان معلومات حول عمليات الفقد في الكربون وفقا للعمر و           حال
 .ا في وضع هذا الطرفمعلى البلدان وضع طرف فقد وتوثيق الموارد واألساس المنطقي اللذين تم استخدامه

دير      )2.8المعادلة  (وفي حالة تبني أحد البلدان لطريقة الفرق في المخزون           سنى تق ى يت ة حت ، فينبغي أن يتوافر لها نظام معاينة تمثيلية وقياسات دوري
  .ون الكربون في الكتلة الحيويةالتغيرات في مخز

 

 1-8 الجدول
 في لألشجار التاجي الغطاء يتعلق فيما أ2 المستوى في والمستخدمة (CRW) التاجي الغطاء مساحة على المعتمدة االفتراضية النمو معدالت

 المنطقة حسب الحضرية المناطق

تاجي الشجري الزيادة السنوية االفتراضية في الكربون لكل هكتار من الغطاء ال
 المنطقة ]في العام) هكتار غطاء تاجي شجري(أطنان آربون [

  )االفتراضي العالمي(الواليات المتحدة األمريكية   أ2.9
 أستراليا  ب3.6

 . مدن أمريكية10، متوسط 2002نواك وآرين  أ
 .، تحليل النماذج في آانبرا2002براك  ب
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 2-8 الجدول
 ب2 بالمستوى للشجرة الكربون في السنوية الزيادة لمعدل االفتراضي المتوسط

 األنواع فئات حسب المدنية بالمناطق األشجار في

 المعدل االفتراضي للزيادة السنوية في الكربون للشجرة
 (طن آربون في العام)

 الفئة العريضة لألنواع

 الحور 0.0096
 القيقب السكري 0.0118
 الخشب الصلب السكري 0.0100
 خشب القيقب الصلب 0.0142
 العرعر 0.0033
 الالرآس/األرز 0.0072
 تنوب دوغالس 0.0122
 الشوآران/التنوب الصحيح 0.0104
 الصنوبر 0.0087
 البيسية 0.0092

 D. Nowak (2002; personal communication) :المصدر

 األنشطة بيانات اختيار 8-2-1-3

 1المستوى 
 .ات أنشطةال يحتاج هذا المستوى إلى بيان

 2المستوى 
، أو في )2-8المعادلة (، مساحة الغطاء التاجي لكل فئة ضمن األنواع الدائمة ATij إما في 2تتمثل بيانات األنشطة المطلوبة لتطبيق طريقة المستوى 

NTij             ة واع الدائم ة ضمن األن ة في آل فئ ة  (، وهو عدد النباتات الفردي اجي بأن    ). 3-8المعادل ساحة األرض    ويعرف الغطاء الت ة لم سبة المئوي ه الن
ألوراق                شار الطبيعي ل ق بالمستوى       . المغطاة بالمسقط الرأسي للمحيط الخارجي الخاص باالنت ا يتعل ساحة           2وفيم ات م ى بيان أ، يمكن الحصول عل

 ,.Nowak et al) ات المساحة من الصور الجوية للمناطق الحضرية، شريطة توافر الخبرة في تفسير ومعاينة الصور وقياس(ATij)الغطاء التاجي 
 عن طريق 2-8ويجب تحويل القيم المعبر عنها بالنسبة المئوية من الغطاء التاجي إلى مساحة إجمالية للغطاء التاجي لالستخدام في المعادلة  .(1996

 .الواقعة داخل المحيط الخارجي) األشجار أو الجنبات(ضرب النسبة المئوية من الغطاء التاجي في المساحة الكلية المغطاة بالنباتات 

شطة االفتراضية                         وفي حا  ات األن ذ يمكن استخدام بيان اجي، فحينئ ة من الغطاء الت سبة المئوي د الن ة لتحدي ات الالزم ذا   .لة عدم توافر البيان ستفيد ه  وي
ل   اتي الطبيعي المحتم واع الغطاء النب دها من خالل أن ا لتحدي ة، وفق ة مختلف ة حيوي ي أنظم ودة ف تيطان الموج ة أن أراضي االس ن حقيق رب م المقت

)PNV ( المختلفة(Kuchler, 1969)         ساحة ساحة الخضراء والم الي الم شجري وإجم ة للغطاء ال سبة المئوي ، تكون ذات قيم متماثلة فيما يتعلق بالن
ا من   ). 8.3الجدول ( (Nowak et al., 1996)الخضراء للظلة  وتتسم أراضي االستيطان الموجودة في مناطق يتألف الغطاء الطبيعي المحتمل فيه

ي                   األ اطق الت تيطان الموجودة بالمن حراج، على سبيل المثال، بقيم أعلى إلى حد بعيد من النسبة المئوية للغطاء النباتي الشجري مقارنة بأراضي االس
ة من أجزا        3-8وفي الجدول    ).8.3الجدول  (يكون الغطاء الطبيعي المحتمل فيها صحراوي   ساحة الخضراء اإلجمالي ة للم سبة المئوي ء ، تتكون الن

ل               ) أي، ليست أسطح غير منفذة أو مسطحات مائية       (األراضي المغطاة بالنباتات أو التربة       شغله ظل ذي ت ة الجزء ال ساحة الخضراء للظل د الم فيما تع
اجي  (األشجار من هذه المساحة  ة    /وتحسب آنسبة الغطاء الت ساحة الخضراء اإلجمالي سبة الم سبة المئو      ).ن ات االفتراضية للن ة  ويجب ضرب البيان ي

ة    1-8للغطاء التاجي الشجري في مساحة المستوطنة واستخدامها مع معدالت النمو الواردة في الجدول       سطة من المعادل دير  2-8، في صورة مب ، لتق
ات الن     2وتجدر اإلشارة إلى أنه في حالة استخدام المستوى  .الزيادة السنوية للكربون في النوع الشجري الدائم اك حاجة لبيان ة   ال تكون هن سبة المئوي

واردة في الجدول               ات ال ة       3-8للمساحة الخضراء اإلجمالية والنسبة المئوية لمساحة الظلة الشجرية وهي البيان ون الكتل دير مخزون آرب  من أجل تق
 .الحيوية، غير أن هذه البيانات قد تكون مفيدة للتدقيق المقارن

سية، من   ب، يمكن الحصول على سجالت المجموع   2وفيما يتعلق بالمستوى     ات النباتية، والتي تكون مقسمة إلى فئات حسب األنواع أو األنواع الرئي
 .الهيئات البلدية المعنية بالغطاء النباتي في المناطق الحضرية أو من طرق المعاينة

 3المستوى 
زم    ففي ح . على المقتربات المنهجية المستخدمة3يعتمد تحديد نوع بيانات األنشطة المطلوبة في المستوى  الة استخدام طريقة الفرق في المخزون، يل

ة              اتي المختلف شوارع، والمالعب              (تجزيء وتقدير المساحة التي تغطيها أنواع الغطاء النب ة والحضرية، وال تيطان الريفي ات، وأراضي االس المتنزه
وآلما آان المستوى المستخدم  .ليب االستشعار عن بعدوفقا للمؤشرات المناخية أو مؤشرات التنمية االقتصادية المختلفة وذلك باستخدام أسا) ونحوها

، 3ويمكن استخدام طرق المعاينة الخاصة بتقدير المساحة والموضحة في الفصل  .أعلى، آانت بيانات األنشطة أآثر تجزيئًا، وطرق التقدير أآثر دقة
  .3-أ3الملحق 

  
 3-8 الجدول

 الشجري للغطاء المئوية للنسبة (KUCHLER, 1969) (PNV) المحتمل الطبيعي تيالنبا الغطاء نوع حسب االفتراضية األنشطة بيانات

النسبة المئوية للمساحة 
 الخضراء للظلة

النسبة المئوية للمساحة 
 الخضراء اإلجمالية

 النسبة المئوية للغطاء الشجري
.)E. S+( 

 الغطاء النباتي الطبيعي المحتمل 
(PNV) 
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 االستيطانراضي : 8الفصل 
 

.)E. S+( .)E. S+( 
 أحراج 31.1 (+ 2.6) 58.4 (+ 2.9) 50.9 (+ 3.3)
 مروج طبيعية 18.9 (+ 1.5) 54.8 (+ 2.1) 32.9 (+ 2.3)
 نباتات صحراوية 9.9 (+ 2.4) 64.8 (+ 4.2) 16.9 (+ 4.6)

 Nowak et al. (1996) :المصدر
 

 ملخص بخطوات الطريقة المستخدمة لتقدير التغيرات في مخزون الكتلة الحيوية

 1المستوى 
  .أراضي االستيطان التي تظل أراضي استيطان عدم حدوث تغير في مخزون آربون الكتلة الحيوية في 1نهجية المستوى تفترض م

 2المستوى 
 طريقة مساحة الغطاء التاجي: الطريقة أ
ستوطنة              :1الخطوة  ة الخشبية في الم واع الدائم وع من األن ة      وفي حا  .تحديد المساحة اإلجمالية للغطاء التاجي في آل ن ات لكاف وافر البيان ة عدم ت ل

ويمكن استخدام بيانات األنشطة     .األنواع، يمكن تطبيق الطريقة على األشجار فقط، وافتراض أن المساحة في األنواع الدائمة األخرى تساوي الصفر               
ا    ولتقدير المساحة اإلجمالية للغطاء التاجي الشجري إلحدى الم    .3-8االفتراضية للغطاء الشجري من الجدول       ة يكون فيه ستوطنات الواقعة في منطق

ستوطنة في                       ة داخل الم ساحة اإلجمالي تم ضرب الم ال، ي بيل المث ى س ة، عل وهي  % 18.9الغطاء النباتي الطبيعي المحتمل مؤلف من مروج طبيعي
اتي الطبيعي المحتمل                         ا الغطاء النب ألف فيه ي يت اطق الت ستوطنات في المن شجري للم ة، الجدول     النسبة المتوسطة للغطاء ال  .3-8 من مروج طبيعي

ات           ك األشجار       (وتحسب المساحة اإلجمالية للغطاء التاجي لكافة أنواع النبات ا في ذل صيغة     ) بم ة    (من خالل ال ساحة الخضراء اإلجمالي سبة  = الم الن
ساحة       ، فيما يتمثل الغطاء التاجي اإلجمالي ألنواع الغطاء النب  )مساحة المستوطنة × المئوية للمساحة الخضراء     ين الم رق ب دائم األخرى في الف اتي ال

  .الخضراء اإلجمالية ومساحة الغطاء التاجي الشجري

م          .2-8 لكل نوع من األنواع الدائمة، باستخدام المعادلة  ΔCGحساب قيمة    :2الخطوة  ي ت شجري الت اجي ال ساحة الغطاء الت ة م وينبغي استخدام قيم
، وينبغي  1-8 مع األشجار من الجدول CRWويمكن للبلدان تطبيق قيمة افتراضية فيما يخص  .لشجري للنوع الدائم ا1الحصول عليها في الخطوة 

اتي          CRWوتتاح قيم    .CRWijعليها أن تقوم بوضع وتطبيق القيم الخاصة بها فيما يخص            وفي   . االفتراضية للمكون الشجري فقط من الغطاء النب
ذه     لألنواع الدائمة األخر   CRWحالة عدم توافر قيم      ى وتعذر وضعها، أو إذا آانت بيانات األنشطة لهذه األنواع غير موجودة، فيمكن افتراض أن ه

  .البارامترات تساوي الصفر، وتقدير المكون الشجري فقط من نمو الكتلة الحيوية

ة     ΔCLحساب   :3الخطوة  المكون ال    . 2 في الفصل   7-2 لمكونات النبات، لالستخدام في المعادل ق ب ا يتعل إن من      وفيم اتي، ف شجري من الغطاء النب
شط                   الممارسة السليمة  رة  ( أن يتم افتراض أن هذه القيمة تساوي الصفر إذا آان متوسط أعمار المجموعة الشجرية أقل من أو يساوي فترة النمو الن فت

ة   أما إذا آان متوسط أعمار األشجار أآبر من فترة النمو النشط،          ). 2-1-2-8النمو النشط، راجع القسم      ا أن قيم  أو ΔCG = ΔCLفيمكن افتراض إم
 . للجنبات والنباتات العشبيةΔCG = ΔCLوفي حالة غياب البيانات لبقية األنواع، يمكن افتراض أن قيمة  .استخدام بيانات خاصة بالموقف

ا لكل من             :4الخطوة  ة   ΔCL و ΔCGاستخدام القيم التي تم الحصول عليه الي في       من أجل ا  2 بالفصل  7-2 في المعادل ر اإلجم د الكمي للتغي لتحدي
 .أراضي االستيطان التي تظل أراضي استيطانآربون الكتلة الحيوية في 

 طريقة نمو النبات الفردية: الطريقة ب
ي  :1الخطوة  ات ف دد النبات دير ع تيطان تق ي تظل أراضي اس تيطان الت ة أراضي االس ات الدائم ن النبات وع م ل ن جار( لك ال، األش بيل المث ى س  عل

راض أن                         ).والجنبات والنباتات العشبية   ات األشجار فقط وافت رب أدنى استخدام بيان وفي حالة عدم توافر البيانات لكافة األنواع الدائمة، فيمكن آمقت
 .وتجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد بيانات أنشطة افتراضية لهذه الطريقة .عدد النباتات في األنواع األخرى يساوي الصفر

ون        (Cij)ضرب آل قيمة تقديرية في المعدل المناسب لزيادة الكربون لكل نبات            يتم  ،  3-8 باستخدام المعادلة  :2الخطوة  دار الكرب ى مق  للحصول عل
شبية  2-8 االفتراضية لألشجار من الجدول      Cijويمكن الحصول على قيم     . الذي يتم تنحيته سنوياً     .، فيما ال توجد قيم افتراضية للجنبات أو األنواع الع

ديرات األشجار              ى تق صفر والحصول عل ساوي ال ودة ت يم المفق راض أن الق ًا، أو افت ويمكن للبلدان اختيار تطبيق القيم الخاصة بها إذا آان ذلك مالئم
 .فقط

ات المو ΔCG، يتم استخراج مجموع مقدار الكربون الذي تم تنحيته، 2-8آما في المعادلة   :3الخطوة  أراضي  جودة في   ، من آل نوع دائم لكافة الفئ
 .االستيطان التي تظل أراضي استيطان

ة     2 بالفصل 7-2  في المعادلةΔCGاستخدام قيمة  :4الخطوة  ة الحيوي ون في الكتل ق باألشجار،     . لتقدير التغير السنوي في مخزون الكرب ا يتعل وفيم
شط،  صفر إذا آان متوسط أعمار المجموعة الشجرية أقل من أو يساوي        = ΔCLيمكن جعل قيمة     ر      أفترة النمو الن ار أآب ا إذا آانت متوسط األعم م

 . أو استخدام بيانات خاصة بالموقفΔCG = ΔCL، فيمكن فرض إما أن )2-1-2-8القسم (من هذه الفترة 
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 3المستوى 
 :، مثل2 معلومات أآثر تفصيًال مقارنة بمقترب المستوى 3يتطلب مقترب من المستوى 

 ؛)االستخدامات السكنية والترفيهية والصناعية ونحو ذلك(فة في أراضي االستيطان حساب استخدامات األراضي المختل •

 تقديرات ونماذج مفصلة للنمو وأعمار أهم أنواع النباتات؛ •

 مصير الخشب الميت ونواتج التشذيب والكتلة الحيوية األخرى المحولة إلى حوض المادة العضوية الميتة؛ •

 .لوطنيةعناصر أخرى حسبما يتفق مع الظروف ا •

 التيقن عدم تقدير 8-2-1-4

 1المستوى 
 .ال تكون هناك حاجة لتقدير عدم التيقن في هذا المستوى نظرا لالفتراض بأن التغير في الكتلة الحيوية الحية يساوي الصفر

 3 و2المستويان 
دير      يتكون عدم التيقن الكلي المقترن بتقدير التغير في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية الحية              ات التق ة ألطراف مكون يقن الفردي  . من أوجه عدم الت

رجح   .وهو ما يتأثر باالختالف بين أنواع االستخدام الحضري وداخلها، وآذلك بكثافة وتكرار أنشطة رعاية النباتات في األماآن العامة والخاصة  وُي
وتختلف  .في مخزون الكربون في أراضي االستيطان الحضرية والريفيةأن يكون عدم التيقن مرتفعا نظرا لمحدودية الخبرة فيما يتعلق بقياس التغير 

الدراسات القليلة التي تم القيام بها فيما يتعلق بقدرة المدن آبالوعة لثاني أآسيد الكربون من حيث المنهجية والنطاق، غير أنه من غير المرجح أن يقل 
  .حول المتوسط% 50 - 30ون الكربون عن عدم التيقن النسبي الكلي المقترن بتقدير التغيرات في مخز

 المادة العضوية الميتة 8-2-2
وعين   .المادة العضوية الميتة بالتغيرات في الغطاء الشجري في أراضي االستيطان    في  كربون  الغالبية تغيرات مخزون    تقترن   وقد تم تقديم الطرق لن

 من هذا المجلد على التعاريف المفصلة 1ويمكن الحصول من الفصل  .الحرجيالفرش ) 2(الخشب الميت و) 1( :من أحواض المادة العضوية الميتة
  .لهذه األحواض

ة            د من المشكالت العملي داني،    ويعد حوض الخشب الميت حوضًا متنوعًا ينطوي على العدي اس المي ة بالقي دير  والمتعلق ة     تق يقن المقترن أوجه عدم الت
دار  ،وتعتمد آميات الخشب الميت على توقيت االضطراب األخير .نبعاث إلى الغالف الجوي أو تربة أو اال،معدالت التحويل إلى فرش حرجيب  ومق

 . ومعدالت الوفيات الطبيعية ومعدالت التحلل واإلدارة،في وقت االضطراب) الوفيات(المدخالت 

شمل األوراق                ذي ي صغيرة    ،غصان  واأل ،ويمثل تراآم الفرش الحرجي دالة للمقدار السنوي من السقوط الحرجي، وال روع ال ار  ، والقش  ، والف  ، والثم
ذا االضطراب     . واللحاء، مطروحا منه المعدل السنوي للتحلل،واألزهار وع ه  .وتتأثر آتلة الفرش الحرجي بالوقت المنقضي منذ أخر اضطراب ون

غييرًا جذريًا، غير أن الدراسات التي  والرعي إلى تغيير خصائص الفرش الحرجي ت، والحرق، والعشب،وتؤدي ممارسات اإلدارة مثل جمع الخشب  
 .توثق على نحو واضح هذه التأثيرات ال تزال قليلة

إنتاج (ويعتمد عمق هذه الطبقة على التوازن بين التراآم  .أعشاب المروج، يتراآم القش في طبقة رقيقة على سطح التربةالمؤلفة من مجتمعات الوفي 
ة   .بير وفقا للمناخ وأساليب اإلدارةوالتحلل، وهو ما يتباين على نحو آ) العشب ذه الطبق  فحتى  ،(Raturi et al., 2004) ورغم االعتراف بوظيفة ه

ى مستوى            ة عل ادة العضوية الميت ون في حوض الم ادة الكرب ي لزي ذلك،    .المنظر الطبيعي  اآلن ال توجد بيانات منشورة حول التأثير الكل وآنتيجة ل
د                        ب الخطوط التوجيهية تعترف هذه    ساوي الم ا تفترض ت تيطان لكنه ة في أراضي االس ادة العضوية الميت خالت األهمية المحتملة للقش في حوض الم

 .والمخرجات بما يجعل التغير الصافي في مخزون الكربون يساوي الصفر

د قامت بوصف     وحتى اآلن لم تُ  نشر أية دراسات حول معدل الزيادة في الخشب الميت في أراضي االستيطان، على الرغم من أن بعض الدراسات ق
تيطان         اج الفرش الحرجي من األوراق في أراضي االس ارن  (إنت ذا ا          (Jo and McPherson, 1995ق م قياسها له ي ت دة الت ات الوحي وفي البيان

اي   ون، توصيل آ دفقات الكرب ورادو ) 2005 (وآخرونلمكون من ت ي آول سكنية ف روج ال ي الم ات ف ى أن الفرش الحرجي من األوراق والجنب إل
على وجه التقريب من اإلنتاجية اإلجمالية فوق سطح  % 13، أو  جم آربون للمتر المربع في العام49بلغ إجمالي قدره   ) الواليات المتحدة األمريكية  (

ة                 ). جم آربون للمتر المربع في العام      383(األرض   د مقارن ى حد بعي ى إل ادة أعل تيطان يكون ع ات   وألن معدل تنفس التربة في أراضي االس بالبيئ
ولذا، فإن . ، فمن المرجح أن يتحلل الفرش الحرجي الدقيق بسرعة(Koerner and Klopatek, 2002; Kaye et al., 2005)الطبيعية األصلية 

  .لحرجي بالمادة العضوية الميتة يساوي الصفرالمقترب المحافظ يفترض أن معدل التراآم للمكون ا

 الطريقة اختيار 8-2-2-1
راجع  (الخشب الميت والفرش الحرجي     كل من   يتطلب تقدير التغيرات في مخزون الكربون بالمادة العضوية الميتة تقدير التغيرات في المخزون ب       

ر في      ويجب تناول آل من حوضي المادة العضوية  ).2 في الفصل 17-2المعادلة  د التغي ستخدمة لتحدي ة الم الميتة على نحو منفصل غير أن الطريق
 . الختيار المستوى المناسب3-2، الشكل 2ويمكن االسترشاد بشجرة القرار في الفصل  .آل منهما يجب أن تكون واحدة
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 االستيطانراضي : 8الفصل 
 

 1المستوى 
م فليست       أن مخزون الكربون في الخشب الميت والفرش الحرجي يكون في حا 1تفترض طريقة المستوى     وازن، ومن ث ة ت اك  ل دير    هن ى تق حاجة إل

ى         .التغيرات في مخزون الكربون لهذه األحواض تيطان أن تعمل عل شجري في أراضي االس ويجدر بالبلدان التي تشهد تغيرات آبيرة في الغطاء ال
 .3 و2وضع بيانات وطنية لتقدير هذا التغير واإلبالغ عنه تحت منهجيات المستويين 

 3 و2المستويان 
وهناك طريقتان مقترحتان  . بحساب التغيرات في آربون الخشب الميت والفرش الحرجي نتيجة التغيرات في الغطاء الشجري3 و2يسمح المستويان 

  .لتقدير التغيرات في مخزون الكربون

ذه الطري     ):2 في الفصل    18-2الفقد، المعادلة   -وتسمى آذلك طريقة االآتساب    (الطريقة األولى  تيطان         تتضمن ه ات أراضي االس ساحة فئ دير م ة تق ق
ة     .والمتوسط السنوي للتحويل إلى ومن مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي ي    وتتطلب تقدير المساحة المندرجة تحت فئ تيطان الت أراضي االس

تيطان  اختظل أراضي اس واع المن ا ألن ة،وفق ة المختلف اطق اإليكولوجي تيطان،، أو المن واع أراضي االس ة االضطرابات أو أن ة ، أو أنظم  أو أنظم
ة       . أو العوامل األخرى التي تؤثر بشكل ملموس على حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي،اإلدارة ة المحول ة الحيوي ة الكتل دير آمي آما تتطلب تق

ات خشب ميت وفرش حرجي           ا أل                  ،إلى مخزون ار وفق ذين الحوضين لكل هكت ة من ه ة المزال ة الحيوي ة الكتل ذلك آمي تيطان     وآ واع أراضي االس ن
  .المختلفة

ة            (الطريقة الثانية  تيطان           ):2 في الفصل      19-2وتسمى آذلك طريقة الفرق في المخزون، المعادل ساحة أراضي االس دير م ة تق ذه الطريق  تتضمن ه
ون حوضي الخشب       ويتم الحصول على التغير في مخز      .t2 و t1ومخزون حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي عند نقطتين زمنيتين هما            ون آرب

رق في      .الفاصلة بين القياسين) بالسنوات(الميت والفرش الحرجي لعام الحصر عن طريق قسمة التغير في المخزون على الفترة  ة الف وتناسب طريق
ستخدم   .3ن المستوى  وهي أآثر مالءمة للبلدان التي تتبنى طرق م .المخزون البلدان التي تقوم بإجراء عمليات حصر دورية ألراضي االستيطان وت

ة ملموسة      3طرق المستوى  ات وطني د وبيان ى         . عندما يتوافر لدى البلدان معامالت انبعاث خاصة بالبل ة عل د قائم ة الخاصة بالبل د تكون المنهجي وق
 .أو النماذج/عمليات الحصر المفصلة لعينات األراضي الدائمة ألراضي االستيطان و

 اإلزالة/ثاالنبعا معامالت اختيار 8-2-2-2
ل          حوضي  يعتبر جزء الكربون من      : الكربون جزء ة التحل ى مرحل د عل األخص للفرش الحرجي، ويعتم  .الخشب الميت والفرش الحرجي متغيرًا، وب

  .لكال الحوضين) طن مادة جافة( طن آربون 0.50ويمكن استخدام قيمة افتراضية 

 1المستوى 
  .1وى ال تعد معامالت االنبعاث ضرورية في هذا المست

 2المستوى 
يم االفتراضية        الممارسة السليمة   من    ،أن يتم استخدام بيانات المادة العضوية الميتة على مستوى البلد لفئات أراضي االستيطان المختلفة إلى جانب الق

تيطان   ا       وي .إذا آانت البيانات الخاصة بالبلد المعني أو المناطق اإلقليمية غير متوافرة لبعض فئات أراضي االس د فيم يم الخاصة بالبل تقاق الق مكن اش
ساب    (يتعلق بتحويل الكربون من األشجار الحية واألعشاب التي يتم حصادها إلى بقايا حصاد ومعدالت تحلل                ة االآت ة استخدام طريق د -في حال ، )الفق

رق في المخزون            (أو تغير صاف في أحواض المادة العضوية الميتة          ة الف ة استخدام طريق ة       مع مر  ) في حال امالت التوسيع الوطني اة مع واع   ،اع  وأن
تيطان ة،أراضي االس ة الحيوي دل استغالل الكتل ات وممارسات الحصاد، ومع اء ، والوفي دمير أثن ذي يتعرض للت اتي ال در الغطاء النب  واإلدارة ومق

  .عمليات اإلدارة والحصاد

 3المستوى 
شتقة       .قدير التغيرات في أحواض المادة العضوية الميتةيجب على البلدان وضع المنهجيات والبارامترات الخاصة بها لت ات م ذه المنهجي د تكون ه وق

ة األخرى                    اذج أو المعاين ة الموضحة في      (من الطريقة األولى أو الثانية الموضحتين أعاله، أو قد تكون قائمة على مقتربات النم راجع طرق المعاين
 ).3-أ3، الملحق 3الفصل 

 شطةاألن بيانات اختيار 8-2-2-3
تيطان     تتألف بيانات األنشطة من مساحات  ي تظل أراضي اس تيطان الت سية        أراضي االس تيطان الرئي واع أراضي االس ا ألن صها وفق تم تلخي ي ي  . الت

سم الكت     ة  ويجب أن تكون المساحات اإلجمالية ألراضي االستيطان متسقة مع المساحات المبلغ عنها في األقسام األخرى بهذا الفصل وباألخص في ق ل
تيطان   الحيوية من  ة إذا أمكن               .أراضي االستيطان التي تظل أراضي اس ادة العضوية الميت رات في الم دير التغي ر تق ى حد آبي سهل إل ويكون من ال

  .استخدام هذه المعلومات إلى جانب بيانات أنواع التربة والمناخ وعمليات حصر الغطاء النباتي الوطنية والبيانات الجيوفيزيائية األخرى

 ملخص في خطوات لطريقة تقدير التغيرات في مخزون الكربون بالمادة العضوية الميتة

 1المستوى 
ون بالخشب                          1يفترض المستوى    ر سنوي صاف في مخزون الكرب  تساوي المدخالت والمخرجات من المادة العضوية الميتة وبالتالي فال يوجد تغي

 .ديراتالميت أو الفرش الحرجي وليست ثمة حاجة إلى أية تق

 ) الفقد-الطريقة األولى، طريقة االآتساب  (3 أو المستوى 2المستوى 
دير               ) الخشب الميت والفرش الحرجي       (يتم تناول آل حوض من حوضي المادة العضوية الميتة           ستخدمة في تق ة الم ر أن الطريق شكل منفصل، غي ب

 .التغيرات بكل منهما تعد واحدة
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

تيطان     .استخدامها في التقدير والمساحة التمثيليةتحديد الفئات التي سيتم  :1الخطوة  واع أراضي االس ات ألن ارة    .وتتألف الفئة من تعريف وتجدر اإلش
 .3إلى أنه يجب الحصول على بيانات المساحة باستخدام الطرق الموضحة في الفصل 

خرجات حوض الخشب الميت أو الفرش الحرجي       تحديد قيم من عمليات الحصر أو الدراسات العملية فيما يخص متوسط مدخالت وم              :2الخطوة 
اً           .لكل فئة  ات المتاحة محلي دان استخدام البيان  .وال توجد معامالت افتراضية فيما يخص مدخالت ومخرجات هذه األحواض، وبالتالي ينبغي على البل

ى انخفاض صاف       .التحساب التغير الصافي أحواض المادة العضوية الميتة عن طريق طرح قيمة المخرجات من قيمة المدخ              سالبة إل يم ال تشير الق
 ).18-2المعادلة (في المخزون 

بعد ذلك يتم ضرب التغير في مخزون المادة العضوية الميتة في  .تحديد التغير الصافي في مخزون آربون المادة العضوية الميتة لكل فئة :3الخطوة 
  .صافي في مخزون الكربون بالخشب الميت والفرش الحرجيجزء الكربون للخشب الميت أو الفرش الحرجي لتحديد التغير ال

صافي في                                        :4الخطوة  ر ال ة في التغي ة لكل فئ ساحة التمثيلي ق الم ة عن طري ة لكل فئ ادة العضوية الميت ون الم تحديد التغير الكلي في أحواض آرب
  .مخزون الكربون بالمادة العضوية الميتة لكل فئة

ي في مخزون الكربون في المادة العضوية الميتة عن طريق جمع التغيرات اإلجمالية في المادة العضوية الميتة عبر                تحديد التغير اإلجمال   :5الخطوة 
 .آافة الفئات

 

 )الطريقة الثانية، طريقة الفرق في المخزون (3 أو المستوى 2المستوى 
 .قة المستخدمة مع آل منهما تعتبر واحدةيجب تناول آل حوض من حوضي المادة العضوية الميتة على نحو منفصل غير أن الطري

  . أعاله1تحديد فئات ومساحات أراضي االستيطان آما هو موضح في الخطوة  :1الخطوة 

ي       يحدتمن بيانات الحصر،     :2الخطوة   ومتوسط مخزون   (t1)د الفاصل الزمني للحصر، ومتوسط مخزون المادة العضوية الميتة عند الحصر األول
استخدام هذه القيم في حساب التغير السنوي الصافي في مخزون المادة العضوية الميتة وذلك بطرح            . (t2)ميتة عند الحصر النهائي     المادة العضوية ال  

ين القياسين  t2 من القيمة المقاسة عن النقطة t1قيمة المخزون المقاسة عند النقطة      سالبة   .  وقسمة الفرق على الفترة الزمنية الفاصلة ب ة ال شير القيم  وت
 ).19-2المعادلة (إلى انخفاض في مخزون المادة العضوية الميتة 

ادة العضوية              .تحديد التغير الصافي في مخزون آربون المادة العضوية الميتة لكل فئة           :3الخطوة  ون في الم تحديد التغير الصافي في مخزون الكرب
  .فئة في جزء الكربون للمادة العضوية الميتةالميتة عن طريق ضرب التغير الصافي مخزون المادة العضوية الميتة لكل 

ر                                 :4الخطوة  شاط في التغي ة ن ة لكل فئ ساحة التمثيلي ق الم شاط عن طري ة ن ة لكل فئ تحديد التغير اإلجمالي في حوض آربون المادة العضوية الميت
  .الصافي في مخزون الكربون بالمادة العضوية الميتة لهذه الفئة

إلجمالي في مخزون الكربون في المادة العضوية الميتة عن طريق جمع التغيرات اإلجمالية في المادة العضوية الميتة عبر                تحديد التغير ا   :5الخطوة 
 .آافة فئات األنشطة

 التيقن عدم تقدير 8-2-2-4
ة تكون في          1ال يلزم تقدير عدم التيقن عند استخدام المستوى   ادة العضوية الميت أن أحواض الم راض ب ات  ، نظرا لالفت ة ثب ديرات    .حال سبة لتق وبالن

ون                               3 و 2المستويين   يم مخزون الكرب ون وق د في الكرب ادة والفق ساحة األراضي، والزي ديرات م ة في تق شمل درجة الدق يقن ت ، فإن مصادر عدم الت
امالت  يعالومع صل      .توس ي الف رق الموضحة ف تخدام الط يقن باس دم الت ديرات ع ساحة وتق ات الم ى بيان يم  3ويجب الحصول عل دم الق ذي يق  وال

ارامترات األخرى            .االفتراضية لعدم التيقن المقترن بالمقتربات المختلفة يم الب ون وق يم مخزون الكرب ة بق يقن المقترن ويرجح أن تكون أوجه عدم الت
 .معامل ثالثة على األقل ما لم تتوافر البيانات الخاصة بالبلد من عمليات الحصر المصممة جيدًا

 ربةآربون الت 8-2-3
اء التطوير،                       ة أثن ة سطح الترب ن أو إزال سابق لألراضي، ودف ى االستخدام ال تنادًا إل ون اس سيد الكرب قد تمثل أنواع التربة مصادر أو بواليع لثاني أآ

ا يتصل         ين الطرق                  باستعمال   واإلدارة الحالية، وباألخص فيم شر ب اتي المنت ة الغطاء النب وع وآمي ى ن اه، إضافة إل ذيات والمي ة   المغ اني والبني والمب
ة    ة المقترن  .(Goldman et al., 1995; Pouyat et al., 2002; Jo, 2002; Qian and Follett, 2002; Kaye et al., 2004)التحتي

ة آانت                                  ون الترب ى آرب تيطان عل أثير إدارة أراضي االس يم ت ر لتقي ذا التقري ة ه ة،  وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسات التي أجريت حتى وقت آتاب قليل
على سبيل المثال، يرجح  .، بما يجعل من الصعوبة استخالص أسس عامة(e.g., Pouyat et al., 2002)وترآز في معظمها على أمريكا الشمالية 

 . بين أراضي االستيطان في البلدان المتقدمة والناميةجيدًاوجود اختالفات آبيرة لم يتم دراستها 

األخص    ًاعلى مخزون الكربون هام    ستيطان  أراضي اال ويكون تقدير تأثير إدارة      ي       وب دان الت دن              يفي البل ر من األراضي في الم ا جزء آبي وجد به
دات أو   شهد والبل ي ت تيطاني  الت ة من التوسع االس تخدام وإدارة أراضي    .معدالت مرتفع أثير اس دير ت ة، يمكن تق ة المعدني أنواع الترب ق ب ا يتعل وفيم

ون الترب    ى مخزون آرب تيطان عل ة        االس ة مرجعي ة بحال تيطان مقارن ات إدارة أراضي االس ين فئ رق في المخزون ب ى الف تنادا إل ي  ة اس ل ف د تتمث  ق
ى أعشاب المروج         .األراضي المدارة في أنواع االستخدام األخرى أو األراضي األصلية         تيطان عل ى  (ويمكن أن تشتمل فئات إدارة أراضي االس عل

ال    مقالب القمامة (راضي الشجيرات في المناطق الحضرية والحدائق ومناطق النفايات         وأ) سبيل المثال المروج ومالعب الجولف     بيل المث ى س ، )، عل
شوفة  (والمساحات الجرداء    ة      )التربة المك ة التحتي ل، (، والبني اني      مث ازل والمب ة العضوية في تطوير                ). الطرق والمن واع الترب ورغم أن استخدام أن

ى     انبعاث  قد تمثل مصدرا الهاأراضي االستيطان أقل شيوعًا، فإن  ل، عل ى التحل ساعدة عل لكربون في حالة تصريفها وذلك نتيجة لتحسن الظروف الم
 .نحو مشابه لتأثير التصريف ألغراض زراعية

غي مراجعتها ، وينب2 من الفصل 3-3-2يمكن الحصول على معلومات وإرشادات عامة فيما يخص تقدير التغيرات في مخزون آربون التربة بالقسم 
تيطان       .قبل البدء في تناول اإلرشادات المحددة المعنية بأراضي االستيطان سبة ألراضي االس ة بالن ون الترب ُيحسب التغير اإلجمالي في مخزون آرب

 وأنواع التربة العضوية ، والتي تجمع التغير في مخزون آربون التربة العضوي بالنسبة ألنواع التربة المعدنية2 في الفصل 24-2باستخدام المعادلة 
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ة في    ون الترب ي مخزون آرب رات ف تيطان ولحساب التغي ي تظل أراضي اس تيطان الت دان أراضي االس اج البل ى ، تحت ساحة أراضي إل ديرات م تق
ذه    سيم ه ة وتق تيطان المعني ديراتاالس وع التق ة ون ة المناخي ة  حسب المنطق ر تفصيالً   . الترب ات حصر أآث ق المسوح ويمكن إجراء عملي  عن طري

تيطان                 /األرضية و  ات إدارة أراضي االس ال، أعشاب المروج          (أو التحليالت الدورية للصور الملتقطة باالستشعار عن بعد لتحديد فئ بيل المث ى س عل
 ). التحتيةوالحدائق ومناطق النفايات والمناطق القاحلة والبنيةالحضرية شجيرات الو

ر    ) األعلى (3، مع العلم بأن المستوى  3 أو   2 أو   1ويمكن وضع عمليات الحصر باستخدام المقترب        وارد أآث ان    .يتطلب تفاصيل وم إن بإمك ذلك ف  آ
ة   االبلدان أن تستخدم مستويات مختلفة إلعداد تقديرات      ة المعدني والعضوية، إضافة   لمكونات المنفصلة في فئة المصدر هذه، والتي تشمل أنواع الترب

رب المستوى                     ة استخدام مقت ة، في حال شكالن التوضيحيان    . 3إلى تغيرات المخزون المقترنة بأحواض الكربون غير العضوي بالترب ل ال  2.4ويمث
أنواع ال                  2 في الفصل    2.5و ون ب ة    شجرات قرار تقدم إرشادات فيما يتصل بتحديد المستوى المناسب لتقدير التغيرات في مخزون الكرب ة المعدني ترب

 .والعضوية على التوالي

 الطريقة اختيار 8-2-3-1

 أنواع التربة المعدنية

 1المستوى 
ة             1يفترض المستوى    تيطان في فئ ة أراضي االس ون ترب تيطان    أن المدخالت تساوي المخرجات ومن ثم فال يوجد تغير بمخزون آرب أراضي االس

  .التي تظل أراضي استيطان

 2المستوى 
ستخدم مق ستوى ي رب الم ة  2ت ة المعادل ة المعدني واع الترب صل 25-2 ألن ي الف ون و 2 ف زون الكرب ة لمخ يم مرجعي ضمن ق ر / ويت امالت تغي أو مع

 .المخزون خاصة بالبلد أو المناطق اإلقليمية وربما بيانات بيئية وبيانات أنشطة استخدام أآثر تفصيًال

 3المستوى 
تيطان  ألفئات الغطاء النباتي    في  ون آربون التربة     طريقة متقدمة لتقدير مخز    3يعد المستوى    بكة             و. راضي االس ة أو ش اذج ديناميكي د يتكون من نم ق

د ال يوجد،      عدد قليل يوجد  و .رصد/قياسات ة، وق ة من المستوى            للغاي ا طريق ي يمكن اعتباره اذج أو القياسات الت ة النم دير مخزون   3من أنظم  لتق
تيطان      ة في أراضي االس ون الترب سية              و .آرب ة مصدر رئي ل فئ تيطان يمث ة في أراضي االس ون الترب ان آرب ذه الطرق إذا آ يمكن   .يجب وضع ه

 .3-3-2، القسم 2 في الفصل 3الحصول على إرشادات إضافية حول مقتربات المستوى 

 أنواع التربة العضوية

 2 و1المستويان 
ة        عند الحاجة  ميقة، لكن  أراضي االستيطان على أراضي تربة عضوية ع       ُتقاممن غير المحتمل أن      ات باستخدام المعادل  26-2، يمكن حساب االنبعاث

اتي في   ا على دمج المعلومات الخاصة بالبلد لتقدير معامالت االنبعاث، عالوة على تصنيف  2ويعمل المقترب من المستوى     . 2في الفصل    لغطاء النب
 .2 اختياريا في المستوى ناخ وأنواع التربة بدال من الفئات االفتراضية يعد أمرًاومع ذلك، فإن استخدام تصنيف أآثر تفصيًال للم .أراضي االستيطان

 3المستوى 
ة و             3تشمل مقتربات المستوى     اس    / ألنواع التربة العضوية أنظمة إدارة أآثر تفصيال تقوم بدمج نماذج ديناميكي ى      و .أو شبكات قي يمكن الحصول عل

 .3-3-2، القسم 2الفصل  في 3إرشادات إضافية حول مقتربات المستوى 

 واالنبعاث المخزون تغير معامالت اختيار 8-2-3-2

 أنواع التربة المعدنية

 1المستوى 
ة      والمدخالت  تساوي   1يفترض المستوى    ي    المخرجات ومن ثم ال يوجد تغير بمخزون آربون تربة أراضي االستيطان في فئ تيطان الت أراضي االس

  .تظل أراضي استيطان

 2المستوى 
د            2ا لعدم توافر القيم االفتراضية، يتطلب المستوى        نظر ر المخزون خاصة بالبل امالت لتغي دير مع ة     و . تق ستخدم المعادل ة   2 في الفصل      25-2ت  ثالث

دخالت   ستوى الم تخدام، وم وع اإلدارة داخل االس تخدام األراضي، ون ى اس تنادا إل ر المخزون اس امالت تغي ن مع ستويات م ائم . م ى الق ويجب عل
وع االستخدام             )مثل أعشاب المروج  ( تحديد فئات اإلدارة المتصلة بأراضي االستيطان        بالحصر ر المخزون لن امالت تغي ك   (FLU)؛ واشتقاق مع  وذل

ى    ادًا عل ون األراضي األصلية          اعتم رجح أن تك ي ي ة والت ة المرجعي ة بالحال ة مقارن ي آل فئ ون ف امالت اإلدارة  . مخزون الكرب وفر مع  (FMG)وت
ا استخدامات األراضي                المرونة فيم  دار به ي ت ة الت د الطريق أن تكون أل  (ا يتصل بتحدي ة    آ ا يمكن استخدام    )غراض مالعب الرياضة أو الزين ، فيم

  . لتمثيل تأثير اإلدارة على مدخالت الكربون مثل ممارسات السقاية أو التخصيب(FI)معامالت المدخالت 

 3المستوى 
ات      3يتطلب المستوى    اذج العملي أثيرات                         تصنيف نم سجيل ت ة من أجل ت ة الدوري ادة المعاين ة وإع تراتيجية معاين ات، مع اس ع البيان صلة وتجمي  المف

  . لمزيد من المناقشة1-3-3-2، القسم 2راجع الفصل  .استخدام وإدارة األراضي

 أنواع التربة العضوية

 1المستوى 
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

ة العضوية المزروعة،        في حالة تصريف أنواع التربة دون إزالة الخث، يمكن حساب االنبعاث      أنواع الترب امالت االنبعاث الخاصة ب ات باستخدام مع
الكربون في انبعاث وفي حالة إزالة الخث، يجب افتراض  .وذلك نتيجة التصريف العميق في أراضي االستيطان على نحو مماثل لألراضي الزراعية

  .)، األراضي الزراعية5راجع الفصل (عام اإلزالة 

 2المستوى 
سليمة   ومن   . من البيانات التجريبية الخاصة بالبلد المعني      2ق معامالت االنبعاث في مقتربات المستوى       شتُت شتق     الممارسة ال امالت االنبعاث    أن ُت مع

ى ا /لفئات معينة من اإلدارة في أراضي االستيطان و      ات  أو نظام تصنيف أآثر تفصيًال للمناطق المناخية بافتراض أن الفئات الجديدة تنطوي عل ختالف
 .2 من الفصل 1-3-3-2يمكن الحصول على إرشادات إضافية في القسم  .مؤثرة في معدالت فقد الكربون

 3المستوى 
 .اإلرشادات نفسها المقدمة أعاله ألنواع التربة المعدنية

 األنشطة بيانات اختيار 8-2-3-3

 أنواع التربة المعدنية

 1المستوى 
ة           أن المدخالت تساوي   1يفترض المستوى    تيطان في فئ ة أراضي االس ون ترب تيطان    المخرجات ومن ثم فال يوجد تغير بمخزون آرب أراضي االس

 .التي تظل أراضي استيطان

 2المستوى 
ة و            2بالنسبة للمستوى    وع الترب اخ ون ات اإلدارة،  /، تتكون بيانات األنشطة من مساحات أراضي االستيطان المقسمة في فئات فرعية حسب المن أو فئ

د     ةوقد تكون السجالت المتوافر .هو مطلوب، بما يتوافق مع معامالت تغير المخزون الموضحة أعالهآما  ق بتحدي ا يتعل ة فيم  لدى البلديات ذات أهمي
ا    المقسمة األراضي  ومثل، مناطق التسوق (فئات اإلدارة المختلفة    المناطق التي تندرج تحت      دارس وغيره شرآات والمتنزهات والم تم دعم   )وال ، وي

ال، أعشاب المروج وشجيرات        ( التوزيع التقريبي لفئات أراضي االستيطان       لالسجالت بمعرفة الخبراء في البلد حو     بيانات   اطق  على سبيل المث المن
ا    تصنيفات أآثر تفصيال للبيانات الب2وقد تشمل مقتربات المستوى    ).  والبنية التحتية  الجرداءوالحدائق ومناطق النفايات والمناطق     الحضرية   ة، بم يئي

  .في ذلك المناطق المناخية وأنواع التربة شريطة أن يتم تطوير معامالت تغير المخزون المطابقة

 3المستوى 
ى       ة و       يحتاج هذا المستوى إل اذج الديناميكي ق النم ة لتطبي شطة الالزم ات األن اس    الحصر  الأو /بيان ى القي ائم عل ي تصف  ق اخ و  والت ة ونظام   المن الترب

  . إلى تصميم النموذج أو العينةرافيا، وذلك استنادًااإلدارة والطبوغ

 أنواع التربة العضوية

 1المستوى 
ة      1يحتاج المستوى     إلى بيانات المساحة اإلجمالية ألنواع التربة العضوية المزروعة في أراضي االستيطان والتي يتم تقسيمها حسب المنطقة المناخي

ة    .6 بالفصل 3-6لجدول  أو ا5 في الفصل 6-5بما يتطابق مع الجدول  ساحة اإلجمالي ويمكن الحصول على القيمة االفتراضية عن طريق ضرب الم
 . الوارد أعاله8.3لألراضي الحضرية، آدالة للمنطقة المناخية، في مساحة المنطقة الخضراء من الجدول 

 2المستوى 
 لفئات اإلدارة وآذلك تقسيمات أصغر لهذه الفئات حسب نظام التصريف    أآثر تفصيًالًاأنواع التربة العضوية تحديدمع  2مقتربات المستوى تتضمن  

ات  وينبغي أن يكون التصنيف قائمًا .أو المناطق المناخية   على البيانات التجريبية التي تبرهن على وجود اختالفات هامة في معدالت فقد الكربون للفئ
 .المقترحة

 3المستوى 
 .ع التربة المعدنيةاإلرشادات نفسها المقدمة أعاله ألنوا
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 التيقن عدم تقدير 8-2-3-4
شطة استخدام وإدارة األراضي؛       ) 1( بتمثيل آل من       2 و 1ترتبط أوجه عدم التيقن المقترنة بعمليات حصر آربون التربة عند استخدام المستويين              أن

ر الم ) 3(القيم المرجعية لكربون التربة في أنواع التربة المعدنية، و) 2(و يقن في المستوى        .خزون واالنبعاث  معامالت تغي د أوجه عدم الت  3وتعتم
ويمكن الحد من عدم التيقن بصفة عامة من خالل إجراء المزيد من عمليات  .المعاينةاستراتيجية /على ترآيب النموذج والبارامترات، أو خطأ القياس

  .لبلدالمعاينة واستخدام مستويات أعلى للتقدير تعمل على دمج المعلومات الخاصة با

يقن          ة ب   وقد تم إيراد مستويات عدم الت امالت االنبعاث في الجدول              المقترن ون ومع ة للكرب  في  6-5 و5-5، والجدولين   2 بالفصل    3-2القيم المرجعي
الحصر، بمين وتكون هناك حاجة لتقدير أوجه عدم التيقن في بيانات االستخدام واإلدارة بواسطة القائ. 6 في الفصل 3-6 و 2-6، والجدولين   5الفصل  

أ              د الخط سيطة لتولي ادالت الب ل المع بة، مث  .وإضافتها إلى أوجه عدم التيقن المقترنة بالمعامالت والقيم المرجعية االفتراضية باستخدام الطريقة المناس
شطة           ات األن ق ببيان ا يتعل ا    (وفي حالة استخدام اإلحصائيات اإلجمالية لمساحة االستخدام فيم ال، بيان بيل المث ى س او عل ائم     )ت الف ى الق د يكون عل ، فق
 تستلزم من الممارسة السليمةورغم ذلك، فإن  . %).50± (بالحصر استخدام مستوى افتراضي من عدم التيقن فيما يخص تقديرات مساحة األراضي             

  .راضيالقائم بالحصر اشتقاق أوجه عدم التيقن من بيانات األنشطة الخاصة بالبلد المعني بدال من استخدام مستوى افت

ة من       وقد تنطوي القيم المرجعية لمخزون الكربون في أنواع التربة المعدنية وآذلك معامالت االنبعاث في أنواع التربة العضوية على مستويات عالي
أثيرات استخدام     .عدم التيقن عند تطبيقها على بلدان معينة المي لت  وإدارة األراضي أو  وتمثل المستويات االفتراضية قيمًا متوسطة على المستوى الع

ة   يمكن الحد من    و ).Powers et al., 2004; Ogle et al., 2006(مخزونات الكربون المرجعية وقد تختلف هذه القيم عن القيم الخاصة بالمنطق
د من المستوى    2التحيز باشتقاق معامالت خاصة بالبلد المعني باستخدام طريقة المستوى  ذي ترتكز    ويتمث  .3 أو بوضع نظام تقدير للبل ل األساس ال

ة                                ون الترب ى آرب ر استخدام وإدارة األراضي عل اليم المجاورة حول أث د أو األق ي ُتجرى في البل ى في األبحاث الت ستويات األعل . إليه مقتربات الم
ق  الحد من التحيز عن طريق مراعاة االختالفات الملموسة داخل البلد في          الممارسة السليمة   وتستلزم   أثيرات ب ما يتعل ل      ت  استخدام وإدارة األراضي، مث

ديرات المعامل          /التباين بين المناطق المناخية و ة في تق ى حساب الدق ك عل ان ذل و آ ز    .(Ogle et al., 2006)أو أنواع التربة، حتى ل ل التحي ويمث
أي أن التغير الفعلي في المخزون   (التيقن إشكالية أآبر فيما يتصل باإلبالغ عن تغيرات المخزون نظرًا ألنه ال يتم تسجيله بالضرورة في نطاق عدم                 

  ).قد يكون خارج نطاق عدم التيقن الذي يتم اإلبالغ عنه في حالة وجود تحيز آبير في المعامالت

ل وضع أو توسيع مسح أرضي يتضمن                  ويمكن تحسين أوجه عدم التيقن في إحصائيات أنشطة استخدام األراضي من خالل نظام وطني أفضل، مث
شطة استخدام         .أو االستعانة بأنظمة االستشعار عن بعد لتوفير تغطية إضافية        /نة إضافية و  مواقع معاي  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     .لومات الخاصة بالبلد في تحليل الحصر ألغراض الحد من التحيز، يتم االستعانة بالمع2وبالنسبة لطرق المستوى  على سبيل المث
ون الخاصة              ) 2003(وآخرون   ة لمخزون الكرب يم المرجعي شطة والق ات األن امالت وبيان ة للمع ة االحتمالي اء دوال آثاف البيانات الخاصة بالبلد في بن

ة         الممارسة السليمةومن  .أنواع التربة الزراعية بيتعلقبالواليات المتحدة األمريكية فيما  يم المرجعي امالت والق ين المع ة ب يم حاالت التبعي تم تقي  أن ي
شطة استخدام        على وجه التحديدو .لمخزون الكربون وبيانات أنشطة استخدام وإدارة األراضي   ات أن ة في بيان ة سمة عام ، تكون حاالت التبعية القوي

  . ممارسات اإلدارة تميل للترابط في الزمن والمكانوإدارة األراضي نظرا ألن

ديرات الناتجة             أآثر تعقيدًا3وتعد نماذج المستوى     يقن في التق دم الت د الكمي لع ة في التحدي سيطة فعال أ الب د الخط  ويمكن  . وقد ال تكون معادالت تولي
ا إذا  ، غير أنه قد يصعب تط (Smith and Heath, 2001)استخدام تحليالت مونت آارلو  ان  بيقه رة      آ امالت آثي ى مع شتمل عل وذج ي بعض  (النم

ذلك       ) النماذج قد يكون بها عدة مئات من البارامترات     اين وآ د الكمي للتب ى التحدي نظرا ألن دول آثافة االحتمالية المشترآة يجب بناؤها بما يعمل عل
ارامترات   ين الب ات ا      .التباين المشترك ب ل المقترب اك طرق أخرى متاحة مث ى التجريب     وهن ة عل ى    ) Monte et al., 1996(لقائم د عل ي تعتم والت

 ,Falloon and Smith)القياسات من شبكة رصد من أجل التقييم اإلحصائي للعالقة بين النتائج المحصلة من القياسات وتلك المحصلة من النماذج 
ى نحو مباشر من       3 حصر المستوى   وعلى النقيض من وضع النماذج، يمكن تحديد أوجه عدم التيقن في عمليات           . (2003 ى القياسات عل  القائمة عل

 .تباين العينات وخطأ القياس ومصادر عدم التيقن األخرى ذات الصلة

 األراضي المحولة إلى أراضي استيطان 8-3
ة أو غير             ينتج عن    ة أو المروج الطبيعي ا   تحويل األراضي الحرجية أو األراضي الزراعي ا       ه تيطان انبعاث ى أراضي اس ازات       إل ة لغ ات إزال ت وعملي

 من هذا المجلد بالشرح طرق تقدير التغير في مخزون الكربون نتيجة األنواع المختلفة من تحويل 6 و5 و4 و2وتتناول الفصول  .االحتباس الحراري
ي مخزون الكربون في األراضي والطرق األساسية نفسها لتقدير التغير ف) 1 في الفصل 3-1راجع الشكل (ويمكن استخدام شجرة القرار  .ستخداماال

  .الحرجية واألراضي الزراعية والمروج الطبيعية المحولة إلى أراضي استيطان

ام    نسبيًاًا سريعًاحجم محزون الكربون في فئة االستخدام السابق، قد تشهد األراضي المحولة إلى أراضي استيطان فقدان     إلى  واستنادا    للكربون في الع
  .يجية في أحواض الكربون مع مرور الوقتاألول يعقبه زيادة تدر

ة في مخزون                        ادة التدريجي ه الزي ذي يعقب اجئ ال وعادة ما تتسم األراضي الحرجية المحولة إلى أراضي استيطان، على سبيل المثال، بهذا التغير المف
 .الكربون

على  .ان، فإن هذا التحويل المفاجئ لن يحدث في العام األولوإذا آان مخزون الكربون في االستخدام السابق لألراضي أقل مقارنة بأراضي االستيط 
ل   سبيل المثال، يُ   يس التحوي توقع أن تشهد األراضي الزراعية المهجورة المحولة إلى أراضي استيطان الزيادة التدريجية في مخزون الكربون فقط ول
  .المفاجئ األولي

ضحة في بعض األحيان عن طريق تقدير تأثيرات التحويل في عام واحد ثم يعقب ذلك تطبيق الطرق الموتبسيط  ه آان باإلمكانوتجدر اإلشارة إلى أن
ى   يجب  وفي حالة القيام بذلك،  .بأراضي االستيطان التي تظل أراضي استيطانالطرق الموضحة أعاله فيما يتعلق  اظ عل ساحة األراضي في    الحف م

 .مصفوفة االستخدامبتساق تحقيق اال مواجهة صعوبات في يحتملبغير ذلك، و .حالة األراضي المحولة طوال فترة التحويل المستخدمة

رب  تخدام المقت ة اس ي حال ساحة األراضي  1وف ل م كاله لتمثي سط أش ي أب صل ( ف ع الف واع  ) 3راج تنتاج أن سمح باس ة ت ات تكميلي ود بيان دم وج وع
تي يتسنى معرفتها آدالة للزمن ولن يكون باإلمكان معرفة أنواع االستخدام            االستخدام السابقة، فإن المساحة اإلجمالية فقط ألراضي االستيطان هي ال         

ة    (Bbefore)الظروف، فإن مخزون الكتلة الحيوية قبل التحويل هذه وفي  .السابق ق المعادل ذلك تطبي دير    .16-2 ال يمكن تقديره وال يمكن آ ويجب تق
ة         األراضي المحولة إلى أراضي استيطان ضمن فئة أراضي االستيط         ة المترتب ان التي تظل أراضي استيطان ويتم تمثيل االنبعاثات أو عمليات اإلزال
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 الكتلة الحيوية 8-3-1

 الطريقة اختيار 8-3-1-1
تيطان                    2 في الفصل    16-2 و 15-2تلخص المعادلتان    ى أراضي اس ل إل ة نتيجة التحوي ة الحي .  المقترب العام لحساب التغير الفوري في الكتلة الحيوي

لسنوية في الكتلة الحيوية نتيجة التحويل عن طريق الفرق بين الكتلة الحيوية في أراضي االستيطان بعد التحويل مباشرة       ويتم حساب متوسط الزيادة ا    
(BAfter) والكتلة الحيوية في الفئة السابقة (BBefore). 

ة     يقدر التغ : ألنواع تحويل االستخدام األخرى الخطوط التوجيهية وتتبع هذه الطريقة المقترب الوارد في        ة الحيوي ون الكتل ير السنوي في مخزون آرب
بضرب المساحة المحولة سنويا إلى أراضي استيطان في الفرق بين مخزون آربون الكتلة الحيوية ) 2.16باستخدام المعادلة (نتيجة تحويل األراضي 

 .(BAfter) بعد التحويل في أراضي االستيطان و(BBefore)قبل التحويل 

 1المستوى 
ما يعني بصفر، ال تساوي BAfter للمقترب المحافظ، أن قيمة في العام األول بعد التحويل إلى أراضي استيطان، وفقاً ُيفترض  ،  1المستوى  فيما يتعلق ب  

 وطرح (CG∆) يلزم إضافة النمو أثناء عام الحصر 1وللتقدير في المستوى . أن عملية تطوير أراضي االستيطان تؤدي إلى استنزاف المخزون آليًة
 ).15-2المعادلة  (األراضي المحولة إلى أراضي استيطانقد للحصول على التغير الصافي في مخزون الكربون في الف

 2المستوى 
ذي يناسب الظروف                              2عند استخدام المستوى      ا لمستوى التفصيل ال شطة المجزأة وفق ات األن ى بيان د عل يم المخزون الخاصة بالبل ق ق ، يمكن تطبي

تم تقديم أمثلة ( األعلى، يجب تسجيل مساحة آل استخدام أو نوع غطاء نباتي يتم تحويله إلى نوع آخر في أراضي استيطان وفي المستويات .الوطنية
ل                )2-8ألنواع االستخدام والغطاء النباتي لألراضي في القسم         د التحوي ل وبع ون قب دار الكرب رن بمق رجح أن تختلف    ويُ  .، نظرا ألن هذه المساحة تقت

 .م أو أنواع الغطاء النباتي في أراضي االستيطان فيما بينها من حيث آثافة الكربونأنواع االستخدا

 3المستوى 
دة أو       ) 2.8المعادلة  ( استخدام طريقة الفرق في المخزون       3يمكن للبلدان في المستوى      اذج معق د تتضمن نم ي ق أو طرق التقدير المتقدمة األخرى الت

 . على أساس البلد أو المجال الحيويBAfterك، إذا توافر، معلومات أآثر تفصيًال عن قيمة بيانات أنشطة عالية التجزيء بما في ذل

 اإلزالة/االنبعاث معامالت اختيار 8-3-1-2

 1المستوى 
د   ُيفترض إزالة الكتلة الو . تقديرات الكتلة الحيوية في فئة االستخدام قبل التحويل وفئة االستخدام بعد التحويل1تتطلب طرق المستوى  ًة عن حيوية آلي

 القيم االفتراضية 4-8ويقدم الجدول . موقع لالستيطان، وبالتالي تكون القيمة االفتراضية للكتلة الحيوية بعد التحويل مباشًرة صفر طن للهكتارالإعداد 
 .(BBefore)للكتلة الحيوية قبل التحويل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4-8 الجدول
 استيطان أراضي إلى التحويل نتيجة المزالة الحيوية الكتلة في الكربون لمخزون االفتراضية القيم

 (BBefore)مخزون الكربون في الكتلة الحيوية قبل التحويل 
ضي #نطاق الخطأ

 )طن آربون هكتار(
 فئة استخدام األرا
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 االستيطانراضي : 8الفصل 
 

زون الكربون في  للحصول على قيم مخ4 بالفصل 12-4 إلى 7-4راجع الجداول من 
مع اإلشارة إلى أن قيم  عدد من أنواع األحراج المصنفة حسب المنطقة المناخية

 0.5يتم ضرب القيم باستخدام معامل افتراضي يبلغ  .المخزون معبر عنها بالمادة الجافة
  من أجل تحويل المادة الجافة إلى آربون(CF)لجزء الكربون 

 4.3راج القسم 
األراضي المحولة (

 )إلى أراض حرجية
 األراضي الحرجية

 للحصول على قيم مخزون الكربون في مجموعة من 6، الفصل 4-6 راجع الجدول
 المروج الطبيعية + 75% أنواع المروج الطبيعية المصنفة حسب المناطق المناخية

 ±75.%  
استخدم قيمة افتراضية تبلغ  :بالنسبة لألراضي الزراعية التي تشمل محاصيل سنوية

، القسم 6راجع الفصل (للهكتار  أطنان من المادة الجافة 10 طن آربون للهكتار أو 4.7
6-3-1-2( 

 األراضي الزراعية

 .يمثل تقدير اسمي للخطأ، يساوي ضعفي االنحراف المعياري، آنسبة مئوية من المتوسط #
 

 3 و2المستويان 
ا يتضمن المستوى                    2تعتمد طرق المستوى     ات االفتراضية، فيم دال من البيان د ب ات الخاصة بالبل ى البيان صلة أو     استخدام 3 عل اذج المف ات النم  بيان

 .القياسات فيما يتصل بعمليات التحويل

 األنشطة بيانات اختيار 8-3-1-3
ادئ              ا يتفق مع المب تيطان، بم ى أراضي اس ة إل يمكن الحصول على بيانات األنشطة الالزمة لتقدير التغيرات في الكتلة الحيوية في األراضي المحول

ل اإلحصائيات الوطنية المتاحة من الهيئات المعنية باألحراج وهيئات الحفاظ على الموارد الطبيعية والبلديات ، من خال3العامة الموضحة في الفصل 
نويا   .وهيئات الحصر ورسم الخرائط وينبغي التأآيد على أهمية إجراء عمليات التدقيق المقارن لضمان التمثيل الوافي والمتسق لألراضي المحولة س

 .ويجب تجزيء البيانات وفقا للفئات المناخية العامة وأنواع أراضي االستيطان .ت ممكنة لإلسقاط أو االزدواج في الحساببما يضمن تفادي أي حاال
ر                  3وتتطلب عمليات الحصر بالمستوى      اخ أآث ة ومن ات ترب ات في فئ سيم البيان  معلومات أآثر شموًال حول إنشاء أراضي االستيطان الجديدة، مع تق

ر       .ستبانة زمنية ومكانية أآثر دقةتفصيًال ووفقا ال ل أآب رات تحوي ة في فت ويجب تضمين آافة التغيرات التي تقع خالل األعوام المحددة آفترة انتقالي
 .أراضي االستيطان التي تظل أراضي استيطانواإلبالغ عنها آقسم فرعي من )  عامًا20الفترة االفتراضية (من الفترة االنتقالية 

ة     على تفاصيل أآبر غير أن المتطلب األدنى الذي يضمن اتساق عمليات الحصر مع              تتطلب المستويات األ   ة الدولي ة الحكومي الخطوط التوجيهية للهيئ
ى        .فئة منفصلةفي حرجية الراضي األ يتمثل في تحديد مساحات التحويل من المعنية بتغير المناخ ة أعل ة آربوني ادة بكثاف سم ع وذلك ألن األحراج تت

 من 2 و1، ففي حالة استخدام المقتربين لذاوهو ما يعني أنه قد تكون هناك حاجة لمعرفة جزئية على األقل بمصفوفة تغير االستخدام، و .قبل التحويل
ى أراضي   ي لتقدير مساحة األراضي، قد تنشأ الحاجة إلى مسوح تكميلية لتحديد مساحة األراضي التي يجري تحويلها من أراض               3الفصل    حرجية إل
، يعد العمل على التقدير المباشر للمساحات التي تخضع للتحويل أثناء إعداد المسوح إجراًء أآثر دقة مقارنة 3وآما هو موضح في الفصل  .استيطان

  .بتقدير هذه المساحات عن طريق الفرق بين إجمالي مساحات األراضي في أنواع استخدام معينة في فترات زمنية مختلفة

 تطبيقطريقة مؤلفة من خطوات لل

 1المستوى 
ل                     ل التحوي ة قب ة الحيوي يم االفتراضية للكتل ة االستخدام            Bbeforeينبغي في هذا المستوى استخدام الق ي بفئ ة أو     ( من الفصل المعن األراضي الحرجي

  .16-2 تساوي الصفر في المعادلة BAfterوافتراض أن الكتلة الحيوية بعد التحويل ) األراضي الزراعية أو غير ذلك
  على آل نوع من استخدامات األراضي المحولة إلى أراضي استيطان؛16-2تطبيق المعادلة  :1طوة الخ

 جمع التغيرات في الكتلة الحيوية في آافة أنواع االستخدام؛ :2الخطوة 
 2ول عليه في الخطوة المجموع الذي يتم الحص( ثاني أآسيد الكربون المنبعث مكافئات للحصول على مقدار     44/12 في   الحاصلضرب   :3الخطوة 

 .من تحويل األراضي) يكون رقمًا سالبًا

 2المستوى 
 : فيما يلي2تتمثل الخطوات النموذجية لتطبيق طريقة من المستوى 

أو (، بما في ذلك، إذا لزم األمر، سجالت المساحة والتخطيط أو تحليل صور االستشعار عن بعد       3استخدام الطرق الموضحة في الفصل       :1الخطوة 
  .لتقدير التغير في المساحة بين المسح الحالي والمسح األخير للمساحة) همايلآ

ساحة الخضراء      – آتقريب أولي    –تحديد   :2الخطوة  سبة الم ة        . أنواع استخدام أراضي االستيطان على أساس ن ات تجريبي ثالث فئ ال ل ي مث ا يل وفيم
ع  ) مساحة خضراء% 66 إلى أقل من  33ن  م(ومتوسط  ) مساحة خضراء % 33أقل من   (منخفض   :لنوع االستخدام  ر من   (ومرتف ساحة  % 66أآث م

م مسحها في                     ).خضراء ي ت واع الت ذا المتوسط من األن ى ه ويمكن تخصيص متوسط محتوى آربوني لكل فئة من هذه الفئات، ويمكن الحصول عل
 .8.2فئات محددة على نحو مماثل لحساب التغيرات في الكتلة الحيوية في القسم 

 .2رسم مصفوفة لمساحة تحويل االستخدام ألنواع التحويل المحددة في الخطوة  :3 الخطوة
ادالت                        :4الخطوة  ة من خالل المع واع االستخدام المحول واع االستخدام المحددة وأن ة آل من          (تقدير مخزون الكتلة الحيوية ألن ى قيم للحصول عل
BBefore   و BAfter(      م                    لكل خلي  2.16، حيث يتم تطبيق المعادلة ون ث رات في مخزون الكرب ة غير فارغة في مصفوفة تغير االستخدام، وإضافة التغي
 .إزالة مكافئات ثاني أآسيد الكربون/ للحصول على انبعاث44/12 في الحاصلضرب 
C∆حساب   :5الخطوة 

G
ار    (انأراضي االستيطان التي تظل أراضي استيط 1-8.2في القسم " ب"أو الطريقة " أ" باستخدام إما الطريقة  د اختي يعتم

 -15-2ويتم استخدام الناتج في المعادلة ) الطريقة على إمكانية تطبيق معامالت االنبعاث واإلزالة، وآذلك مدى توافر بيانات األنشطة
C∆حساب  :6الخطوة 

L
  .أراضي االستيطان التي تظل أراضي استيطان، 3-1-2-8 باستخدام الطرق الموضحة في القسم 

د في                 حساب   :7الخطوة  ادة والفق ق الزي تيطان عن طري ى أراضي اس التغير في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية الحية نتيجة تحويل االستخدام إل
 .15-2موضح في المعادلة  الكتلة الحيوية والتغير نتيجة التحويل آما هو
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 التيقن عدم تقدير 8-3-1-4

 .4-1-2-8راجع اإلرشادات الواردة في القسم 

 ادة العضوية الميتةالم 8-3-2
ذه  1ويقدم الفصل  .الفرش الحرجي) 2(الخشب الميت و) 1( :تم تقديم الطرق لنوعين من أحواض المادة العضوية الميتة  من هذا التقرير تعريفات له

 .، المادة العضوية الميتة في السياق المتصل بأراضي االستيطان2-2-8األحواض، فيما يتم تعريفها في القسم 

تم       (إلشارة إلى أن بعض األراضي المحولة إلى أراضي استيطان ال يحدث بها تحويل مفاجئ       وتجدر ا  ي ي ة الت ال، األراضي الزراعي بيل المث على س
تيطان         ى أراضي اس ا إل ادة                            ).هجرها وتحويله دريجي في أحواض الم ال ت بة وسيظهر انتق ى مناس ة األول ن تكون طرق المرحل ة، ل ذه الحال وفي ه

  .وعند حدوث هذا النوع من التحويل، يمكن حساب التحويل آكل باستخدام طرق المرحلة الثانية . وصوًال إلى توازن جديدالعضوية الميتة

 الطريقة اختيار 8-3-2-1
يتطلب حساب التغيرات في مخزون الكربون بالمادة العضوية الميتة تقديرات منفصلة للتغير في آل من مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي                      

  . في اختيار المستوى المناسب لالستخدام2 بالفصل 3-2ويمكن االستعانة بشجرة القرار في الشكل  ).2 في الفصل 17-2راجع المعادلة (

 1المستوى 
  . أن آافة الكربون الموجود في الخشب الميت والفرش الحرجي يفقد أثناء التحويل، ومن ثم ال يتم حساب أي زيادة تالية1يفترض المستوى 

 2المستوى 
اجئ في الخشب الميت نتيجة         . 1مستوى أآبر من التفصيل مما هو مستخدم في المستوى      2تتطلب مقتربات المستوى  وري والمف ر الف در التغي وُيق

ام  تساوي ع Ton تساوي الصفر وCoحيث تكون قيمة  23-2باستخدام المعادلة  3و 2تحويل األراضي األخرى إلى أراضي استيطان في المستويين 
ى                2ويفترض المستوى    .واحد ا ذات منحن ون غالًب د الكرب  دالة تغير خطي، على الرغم من أنه أثناء فترة االنتقال تكون األحواض التي تكتسب أو تفق

  . من خالل مصفوفات التحويل المتتابعة3فقد أو اآتساب غير خطي يمكن تمثيله في المستوى 

  :الخشب الميت والفرش الحرجي خالل المرحلة االنتقاليةوهناك طريقتان لحساب التغيرات في آربون 

ة  -تسمى آذلك طريقة االآتساب (الطريقة األولى  ل والمتوسط           ):2 في الفصل   18-2الفقد، المعادل واع التحوي وع من أن ساحة آل ن دير م تتضمن تق
ى    و .السنوي للتحويل إلى ومن مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي اج إل ا يحت دير هو م ى        تق ة إل ة األراضي المحول ساحة المندرجة تحت فئ  الم

امالت  ، أو نظام اإلدارة ، أو نظام االضطراب   ، أو أراضي االستيطان المختلفة    ، أو المناطق اإليكولوجية   ،أراضي استيطان وفًقا ألنواع المناخ      أو المع
ة الكت   ،األخرى التي تؤثر بشكل ملموس على حوضي الخشب الميت والفرش الحرجي           ات خشب ميت وفرش              وآمي ى مخزون ة إل ة المحول ة الحيوي ل

  . ألنواع أراضي االستيطان المختلفة وآذلك آمية الكتلة الحيوية المزالة من هذين الحوضين لكل هكتار وفًقًا،حرجي

ة  ة الثاني ة     (الطريق ي المخزون، المعادل رق ف ة الف ذلك طريق سمى آ ي الفصل  19-2ت ساحة األراضي ا ):2 ف دير م ى أراضي   تتضمن تق ة إل لمحول
ويتم الحصول على التغير في مخزون آربون حوضي الخشب    .t2 وt1استيطان ومخزون الخشب الميت والفرش الحرجي عند نقطتين زمنيتين هما 

ة   .الفاصلة بين القياسين) بالسنوات(الميت والفرش الحرجي لعام الحصر عن طريق قسمة التغير في المخزون على الفترة  رق في   وتناسب طريق  الف
  .المخزون البلدان التي تجرى بها عمليات حصر دورية

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

ى       .ضحتين أعاله أو تكون قائمة على مقتربات أخرىهذه المنهجيات مشتقة من الطريقة األولى أو الثانية المو   ستخدمة عل ة الم ق الطريق وينبغي توثي
ا         3ويجب أن يستخدم مقترب المستوى  .نحو واضح ًا معه ساب أو يكون متوافق د أو االآت ات الفق ذه   ينبغي  و . األشكال الصحيحة من منحني ق ه تطبي

ام اإلبال           ذا    المنحنيات على آل مجموعة تخضع للتحويل خالل ع سمح ب    غ ه ا ي ون الخشب الميت والفرش           بم سنوي في حوضي آرب ر ال دير التغي تق
 .الحرجي

 اإلزالة/االنبعاث معامالت اختيار 8-3-2-2
ل                 :جزء الكربون  ة التحل ى مرحل د عل را من الفرش        .يعتبر جزء الكربون من الخشب الميت والفرش الحرجي متغيرًا ويعتم ل تغي ر الخشب أق ويعتب

تيطان      .لجزء الكربون) طن مادة جافة( طن آربون   0.50 بعيد ويمكن استخدام قيمة      الحرجي إلى حد   وتتراوح قيم الفرش الحرجي في أراضي االس
غ             .0.50 و 0.30بين   ة تبل رح استخدام قيم ه يقت وي، فإن ون مع الفرش     0.40وفي حالة عدم توافر البيانات الخاصة بالبلد أو النظام الحي  لجزء الكرب

 .الحرجي

 1توى المس
اء                                ه أثن د جميع تيطان ُيفق ى أراضي اس ة إل أن مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي في األراضي المحول راض ب يعتمد هذا المستوى على االفت

ل           د التحوي تيطان بع ة في أراضي االس ادة العضوية الميت راآم الحق للم يم االفتراضية للفرش        .التحويل، وأنه ال يحدث ت ى الق ويمكن الحصول عل
يم افتراضية متاحة للخشب الميت أو الفرش           . 2 في الفصل    2-2لحرجي في األراضي الحرجية قبل التحويل من الجدول         ا ه ال توجد ق م بأن مع العل

ة    ة بالحراجة           .الحرجي في معظم األنظم ة المعني ة من المؤسسات البحثي ات المحلي ديرات والبيان ى التق سعى للحصول عل دان أن ت ى البل ويجب عل
يم االفتراضية في          ،عةوالزرا ل، أو استخدام الق ل التحوي ي قب  بما يعمل على توفير أفضل التقديرات للخشب الميت والفرش الحرجي في النظام األول

وُيفترض أن مخزون الكربون بأحواض الفرش الحرجي والخشب الميت في جميع الفئات غير  . المعلومات األخرىعدم توافر في حالة 2-2الجدول 
د                        . يساوي الصفر  الحرجية ة لتحدي ات وطني تيطان وضع بيان ويجدر بالبلدان التي تشهد تحويالت آبيرة من األنظمة الحيوية األخرى إلى أراضي اس

 .3 أو 2هذا التأثير واإلبالغ عنه تحت منهجيات المستوى 
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 االستيطانراضي : 8الفصل 
 

 2المستوى 
ى    أن يتم استخدام بيانات على مستوى البلدان فيما يخص الخ  الممارسة السليمة   من   ة إل تيطان المختلف شب الميت والفرش الحرجي لفئات أراضي االس

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

امالت التوسيع                          -طريقة االآتساب  تقاقها من مع رق في المخزون، يمكن اش ة الف ة، مع طريق ادة العضوية الميت الفقد، أو تغير صاف في أحواض الم
اء               الوطنية مع مراعاة نوع أراضي االستيطان ومعدل استغالل الكت         دمير أثن ذي يتعرض للت اتي ال دار الغطاء النب لة الحيوية وممارسات الحصاد ومق

  .وتجدر اإلشارة إلى أنه ينبغي اشتقاق القيم الخاصة بالبلد والمتعلقة بأنظمة االضطراب من الدراسات العلمية .عمليات الحصاد

 3المستوى 
تيطان          يجب تحديد تقديرات الكربون المجزأة على المستوى الوطني أل         وطني ألراضي االس ة آجزء من الحصر ال  أو ،حواض المادة العضوية الميت

ا          ،عن طريق النماذج المعدة على المستوى الوطني      ة وفق ة دوري ات معاين ى جانب عملي اس الحراري، إل  أو برنامج مخصص لحصر غازات االحتب
ون       ويمكن أن تقترن بيانات ال    . 3 بالفصل   3-أ3للمبادئ المحددة في الملحق      ة أحواض الكرب ات آاف سجيل ديناميكي حصر بدراسات النماذج من أجل ت

  .في أراضي االستيطان

وتجدر  . أآبر بين أحواض الكربون الفرديةًا تقديرات ذات مستوى أآبر من التيقن مقارنة بالمستويات األدنى وتتضمن ارتباط3توفر طرق المستوى 
 . مصفوفات اضطراب تقدم نمطًا إلعادة توزيع الكربون بين األحواض المختلفة لكل نوع اضطراب اإلشارة إلى أن بعض البلدان قد وضعت بالفعل

وتمثل معدالت التحلل إحدى البارامترات الهامة األخرى في حساب آربون المادة العضوية باستخدام النماذج، وقد تتباين وفقا لنوع الخشب وظروف 
  ).على سبيل المثال، الحرق الخاضع للسيطرة أو حرق الكومات (لموقع المناطق المناخية الصغرى وإجراءات إعداد ا

 األنشطة بيانات اختيار 8-3-2-3
 .3-1-3-8يجب أن تكون بيانات األنشطة مماثلة للبيانات المستخدمة مع الكتلة الحيوية آما هي موضحة في القسم 

 العضوية الميتةملخص بخطوات الطريقة المستخدمة لتقدير التغير في مخزون المادة 

 1المستوى 
ام   :1الخطوة  ات      .تحديد فئات تحويل األراضي التي سيتم استخدامها في هذا التقدير والمساحة التمثيلية للتحويل حسب الع ى بيان ينبغي الحصول عل

ر أن المتطلب األدن             . 3المساحة باستخدام الطرق الموضحة في الفصل        ر غي ات        وتتطلب المستويات األعلى تفاصيل أآب ساق عملي ذي يضمن ات ى ال
  . هو أن إمكانية تحديد المساحات المحولة من األحراج في فئة منفصلةالخطوط التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخالحصر مع 

ل    لل) آل على حدة(د قيمة مخزون آل من الخشب الميت والفرش الحرجي     يحدتبالنسبة لكل فئة نشاط،      :2الخطوة  ل التحوي ار قب راجع الجدول   (هكت
  ). للحصول على القيم االفتراضية2 في الفصل 2-2

ى حدة     (بالنسبة لكل فئة نشاط، تحديد قيمة مخزون آل من الخشب الميت والفرش الحرجي                 :3الخطوة  ي من أراضي         ) آل عل وع المعن ار للن للهكت
  .لخشب الميت والفرش الحرجي بعد التحويل تساوي الصفر، يفترض أن قيمة آل من ا1فيما يتعلق بالمستوى  .االستيطان

حساب التغير الصافي في مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي لكل هكتار لكل نوع من أنواع التحويل عن طريق طرح قيم المخزون  :4الخطوة 
 ).23-2المعادلة (تشير القيمة السالبة إلى فقد في المخزون  .األولية من قيم المخزون النهائية

صافي في                                   :5الخطوة  ر ال ق ضرب التغي ار عن طري ون للهكت ان الكرب ى وحدات من أطن ة إل ات الفردي صافي في مخزون المكون تحويل التغير ال
ذا المخزون            ون له ون      0.40(المخزون في جزء الكرب ة     ( طن آرب ادة جاف سبة للفرش الحرجي، و      ) طن م ون     0.50بالن ة   ( طن آرب ادة جاف ) طن م

 ).للخشب الميت

 .ضرب التغير الصافي لكل مخزون آربون في المساحة المحولة أثناء عام اإلبالغ :6الخطوة 
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 3 و2المستويان 
ام    :1الخطوة  ل حسب الع ة للتحوي ساحة التمثيلي دير والم ذا التق ي ه تخدامها ف يتم اس ي س ل األراضي الت ات تحوي د فئ سبة و. تحدي د الحساب بالن عن

ة      لألراضي في المرحلة االنتقا  ل المختلف ة في مراحل التحوي ى تفاصيل      .لية، يلزم توافر بيانات المساحات التمثيلية لكل فئ ستويات األعل وتتطلب الم
ات الحصر مع                اخ           أآبر غير أن المتطلب األدنى الذي يضمن اتساق عملي ر المن ة بتغي ة المعني ة الدولي ة الحكومي ة للهيئ د   الخطوط التوجيهي  هو تحدي

  .ن األحراج في فئة منفصلةالمساحات المحولة م

 التغيرات المفاجئة :2الخطوة 
وإذا أمكن طبيعة اإلدارة  تتكون فئة النشاط من تعريفات لنوع التحويل .حدد فئات األنشطة التي سيتم استخدامها في التقدير والمساحات التمثيلية •

ى مراعي ماشية       ت" :في الغطاء السابق لألراضي وإدارة أراضي االستيطان، على سبيل المثال   توائي الموسمي المقطوع إل حويل الحرج االس
 .3وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب الحصول على بيانات المساحة باستخدام الطرق الموضحة في الفصل  ".باستخدام األعشاب المجلوبة

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

ى حدة  (لكل فئة نشاط، تحديد قيمة مخزون آل من الخشب الميت والفرش الحرجي           • ى أراضي         ) آل عل ل إل ام واحد من التحوي د ع ار بع للهكت
  .استيطان

يم المخ                 • ق طرح ق ل عن طري واع التحوي وع من أن ار لكل ن زون حساب التغير الصافي في مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي لكل هكت
 .تشير القيمة السالبة إلى انخفاض في المخزون .األولية من قيم المخزون النهائية

صافي في المخزون                  • ر ال  تحويل التغير الصافي في مخزون المكونات الفردية إلى وحدات من أطنان الكربون للهكتار عن طريق ضرب التغي
ون      0.50 بالنسبة للفرش الحرجي، و    )طن مادة جافة  ( طن آربون    0.40(في جزء الكربون لهذا المخزون       ة     ( طن آرب ادة جاف للخشب  ) طن م

 ).الميت

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

 التغيرات االنتقالية :3الخطوة 
ة     تتكون الفئة .تحديد الفئات والمجموعات التي سيتم استخدامها في التقدير والمساحات التمثيلية • ن، طبيع ل و، إذا أمك وع التحوي  من تعريفات لن

وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب الحصول على بيانات المساحة  :اإلدارة في الغطاء السابق لألراضي وإدارة أراضي االستيطان، على سبيل المثال
 .3باستخدام الطرق الموضحة في الفصل 

ساب        ) آل على حدة  (تحديد معدل التغير السنوي للخشب الميت والفرش الحرجي          • ة االآت ة     -حسب نوع النشاط باستخدام إما طريق د أو طريق الفق
 .لكل مجموعة من األراضي تمر حالًيا بالمرحلة االنتقالية بين التحويل والوصول إلى حالة جديدة مستقرة) انظر فيما يلي(الفرق في المخزون 

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

  .حساب التغير في قيم مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي لكل مجموعة بإضافة معدل التغير السابق إلى قيم المخزون في العام السابق •

صافي في المخزون       تحويل التغير الصافي في مخزون المكونات الفردية إلى وحدات من أطنان الكربون للهكتار ع             • ر ال ق ضرب التغي ن طري
ون      0.50بالنسبة للفرش الحرجي، و   ) طن مادة جافة  ( طن آربون    0.40(في جزء الكربون لهذا المخزون       ة     ( طن آرب ادة جاف للخشب  ) طن م

 ).الميت

  .ضرب التغير الصافي لكل مخزون آربون في مساحة آل مجموعة أثناء عام اإلبالغ •

 الفقد-طريقة االآتساب
  ).آل على حدة(ديد متوسط المدخالت السنوية للخشب الميت والفرش الحرجي تح •

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

  .د معدل التغير الصافي في الخشب الميت والفرش الحرجي بطرح المخرجات من المدخالتيحدت •

 طريقة الفرق في المخزون
ذلك متوسط                       د الفترة   يحدت • ي وآ الزمنية الفاصلة بين عمليات الحصر، ومتوسط قيم مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي في الحصر األول

  .قيم مخزون الخشب الميت والفرش الحرجي في الحصر النهائي

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

رب من المستوى           • ة           3يتطلب استخدام مقت د أو المنطق امالت توسيع خاصة بالبل امالت توسيع افتراضية للمستوى             . مع  ويجب   2ال توجد مع
 ).وتوثيقها( المحلية المتاحة استخدام أفضل البيانات

 التيقن عدم تقدير 8-3-2-4
ستوى  ي الم يقن ف دم الت ون ع اثًال1يك سنوي مم ل ال ساحة األراضي الخاضعة للتحوي ي م ون ف ي مخزون الكرب يقن ف دم الت ًا أن  . لع ويفترض الحق

وبالنسبة لتقديرات  . بعد التحويل األولي1دم التيقن في المستوى التغيرات في المادة العضوية الميتة تساوي الصفر، وبالتالي فليس ثمة حاجة لتقدير ع
ون                    3 و 2المستويين   يم مخزون الكرب ون وق د في الكرب ادة والفق يم الزي ساحة األراضي وق ، فإن مصادر عدم التيقن تشمل درجة الدقة في تقديرات م

 3ساحة وتقديرات عدم التيقن باستخدام الطرق الموضحة في الفصل              ويجب الحصول على بيانات الم     .وآمية الكربون المحترقة ومعامالت التوسيع    
ة                ات المختلف يقن في المقترب دم الت يم االفتراضية لع ارامترات             .الذي يقدم الق يم الب ون وق ة بمخزون الكرب يقن المقترن رجح أن تكون أوجه عدم الت وي

 .مصممة جيدًاالمسوح الد من األخرى معامل لثالثة على األقل ما لم تتوافر البيانات الخاصة بالبل
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 االستيطانراضي : 8الفصل 
 

 آربون التربة 8-3-3
ة أو مروج          يحدث التحويل إلى أراضي استيطان مع إقامة وتوسيع المدن والبلدات على أراضٍ            ة أو أراضي زراعي سابق أراضي حرجي  آانت في ال

ع   وتؤدي هذه التحويالت إلى تغيير مخزون الكربون نتيجة ا .طبيعية أو أراضي رطبة أو أراضي أخرى       ن أو تجمي الضطراب الميكانيكي للتربة ودف
 .سطح التربة أثناء التطوير وآذلك نوع ومقدار الغطاء النباتي ونظام اإلدارة الجديد وباألخص فيما يتعلق باستعمال المياه والمغذيات

سم                          ة بالق ون الترب رات في مخزون آرب دير التغي ا يخص تق ك     (2 من الفصل    3-3-2يمكن الحصول على معلومات وإرشادات عامة فيم ا في ذل بم
 والتي تجمع التغير 24-2باستخدام المعادلة األراضي المحولة إلى أراضي استيطان ُيقدر التغير اإلجمالي في مخزون آربون التربة في  ).المعادالت

رات المقتر                    ة العضوية مع التغي ة والترب ة المعدني ر العضوي في            في مخزون آربون التربة العضوي بالنسبة ألنواع الترب ون غي أحواض الكرب ة ب ن
 ). فقط3المستوى (التربة 

ة              ة المقترن ون الترب تيطان         ولحساب التغيرات في مخزون آرب ى أراضي اس ة إل ساحة       باألراضي المحول ديرات لم دان تق دى البل وافر ل ، يجب أن يت
ة      أثناء فترة الحصر وأن تكون هذه التقديرات مقاألراضي المحولة إلى أراضي استيطان  وع الترب ة ون ة المناخي ة حسب المنطق  .سمة في فئات فرعي

ى     زال                            وفي حالة االعتماد عل ة، فال ي ر معروف ل االستخدام غي ة من تحوي واع معين اك أن ة باستخدام األراضي وآانت هن ة المتعلق ات اإلجمالي البيان
تيطان       ي قسم    باستخدام الطرق المقدمة ف    (SOC)باإلمكان حساب تغير الكربون العضوي في التربة         ر   أراضي االستيطان التي تظل أراضي اس ، غي

ل     ون تمثي ذلك أال يك رجح آ ي الحصر، وي ام األول ف ة بالع الي مقارن ام الح ي الع تيطان ف دة أراضي االس ساحة قاع ذ م ف عندئ ل أن تختل ه يحتم أن
وب       ى مستوى الجودة المطل ل عل ات التحوي د الفصل    .ديناميكي سق لألراض    (3ويؤآ ل المت ساحة        ) يالتمثي ساق في الم ى االت اظ عل ة الحف ى أهمي عل

 .اإلجمالية لألراضي

 الطريقة اختيار 8-3-3-1
سابق                3 أو   2 أو   1يمكن وضع عمليات الحصر باستخدام مقتربات المستوى         ر من ال وارد أآث ال تفاصيل وم إن    .، حيث يتطلب آل مستوى ت ذلك ف آ

داد تق        ة إلع ستويات مختلف ة       بإمكان البلدان أن تستخدم م ون الترب صلة من آرب ة المنف ات الفرعي ة     (ديرات للفئ ون الترب رات مخزون آرب أي أن، تغي
ديرها باستخدام المستوى                         تم تق ة، ي ر العضوي بالترب العضوي بأنواع التربة المعدنية والعضوية، وتغيرات المخزون المقترنة بأحواض الكربون غي

في القسم ) 5-2الشكل (وأنواع التربة العضوية ) 4-2الشكل (ار الخاصة بأنواع التربة المعدنية ويمكن للقائمين بالحصر االستعانة بشجرات القر ).3
 .في اختيار المستويات المناسبة) 2الفصل  (2-3-3-1

 أنواع التربة المعدنية

 1المستوى 
 تحويل استخدام األراضي إلى أراضي استيطان من  يمكن تقدير التغيرات في مخزون الكربون العضوي بالتربة بالنسبة ألنواع التربة المعدنية نتيجة  

سبة للمستوى   . 2في الفصل    25-2خالل المعادلة  ي         1وبالن ة العضوي األول ون الترب تم حساب مخزون آرب ه ي ل  (، فإن ل التحوي  (SOC(0-T))  )قب
صر       رة الح ن فت ر م ام األخي ي الع ة ف ون الترب زون آرب ة   (SOC0)ومخ يم المرجعي ة الق تخدام مجموع ة    باس ضوي بالترب ون الع زون الكرب لمخ

(SOCREF)  ية زون االفتراض ر المخ امالت تغي ي األراضي     .)FLU ،FMG ،FI( ومع شوفة ف صخري المك سرير ال اطق ال ة أن من ي مالحظ وينبغ
ة    ون الترب ي حساب مخزون آرب ضمينهما ف تم ت سابق لألراضي ال ي تخدام ال وع االس ي ن ة أو ف ساوي(الحرجي افتراض أن المخزون ي صفرب  ). ال

 (D)مقسوما على التبعية الزمنية ) بمرور الوقت(آفرق في المخزون ) البالوعة(أو عمليات اإلزالة ) المصدر(وُتحسب المعدالت السنوية لالنبعاثات 
  ). عامًا20الفترة االفتراضية (لمعامالت تغير المخزون 

 2المستوى 
ة و           لت 2 في الفصل    2.25 المعادلة   2يستخدم مقترب المستوى     يم مرجعي امالت  /قدير التغير في المخزون بأنواع التربة المعدنية، لكنه يتضمن ق أو مع

 أو نقله ،ويعد إزالة آربون التربة . وربما بيانات بيئية وبيانات أنشطة استخدام أآثر تفصيًال،تغير لمخزون الكربون خاصة بالبلد أو المناطق اإلقليمية
ا           . األهمية بالنسبة ألراضي االستيطان   من الموقع أو دفنه من القضايا ذات       ة أخرى أو ربم ى منطق ل إل د ينتق ة ق ون الترب ى أن آرب وتجدر اإلشارة إل

ة         ،يستخدم آسلعة شكيل الترب ر في ت ى عمق أآب ة التطوير ويبقى عل الممارسة  ومن   . وذلك استنادًا إلى الحد الذي ال يتعرض فيه للتحلل أثناء مرحل
 . بما يعكس انخفاض فقد الكربون إلى الغالف الجوي في صورة ثاني أآسيد آربون2امالت تغير المخزون في المستوى ، أن يتم تعديل معالسليمة

 3المستوى 
ة التفصيل حول       / وخاصة بالبلد المعني و، على نماذج أآثر تفصيًال3تشتمل طرق المستوى   ات عالي ى جانب بيان أو مقتربات قائمة على القياسات إل

 لتقدير التغير في آربون التربة نتيجة تحويالت االستخدام إلى 3أن تعمل مقتربات المستوى الممارسة السليمة وتقتضي  .دام األراضياإلدارة واستخ
ل بمرور الوقت من االستخدامات        / وقواعد بيانات و  ،أراضي استيطان على استخدام نماذج     ات التحوي ل عملي أو شبكات رصد تكون قادرة على تمثي

ل ةاألخرى مث ة، األراضي الحرجي روج الطبيعي ة أو األراضي األخرى، أو الم ال طرق  . أو األراضي الزراعي تم إآم أن ي ن، ُيوصى ب وإذا أمك
ك ألن االختالف   )يشمل ذلك البقايا الخشبية والفرش الحرجي   ( بتقديرات إزالة الكتلة الحيوية ومعالجة مخلفات النباتات بعد إزالتها     3المستوى   ، وذل
من شأنه أن يؤثر على مدخالت الكربون إلى تكوين المادة العضوية         ) على سبيل المثال، الحرق وإعداد الموقع     ( إزالة المخلفات ومعالجتها     في طريقة 

تم الحصو           .الميتة في التربة وآذلك عمليات فقد الكربون عبر التحلل واالحتراق ي ي ستقلة الت شاهدات الم اذج باستخدام الم ل وينبغي التحقق من النم
 .عليها من المواقع الميدانية داخل البلد أو المنطقة والتي تمثل لتفاعالت المناخ والتربة واإلدارة في التغير بعد التحويل في مخزون آربون التربة

 أنواع التربة العضوية

 2 و1المستويان 
ل  في أنواع التربة العضوية أثناء فترة الحصر األراضي المحولة إلى أراضي استيطان تعامل  تيطان       مث ي تظل أراضي اس تيطان الت  .أراضي االس

ستويين           . 2 في الفصل    26-2وتحسب عمليات الفقد في الكربون باستخدام المعادلة         ات الم ى إرشادات إضافية حول مقترب  2 و1ويمكن الحصول عل
 .1-3-2-8من القسم 

 3المستوى 
رب من المستوى        اذ 3آما في أنواع التربة المعدنية، يتضمن مقت ة          /ج و نم ات إدارة واستخدام عالي ى جانب بيان ى القياسات إل ة عل ات قائم أو مقترب

 .التجزيء
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 واالنبعاث المخزون تغير معامل اختيار 8-3-3-2
 أنواع التربة المعدنية

 1المستوى 
امالت     2 في الفصل  3-2يمكن الحصول على القيم المرجعية لمخزون الكربون من الجدول        ى مع ا يمكن الحصول عل ر المخزون الخاصة    ، فيم  تغي

سم        (باالستخدام السابق في الفصل المعني       ة في الق سم          2-3-2-4األراضي الحرجي ة في الق ة في       2-3-2-5، واألراضي الزراعي ، والمروج الطبيعي
د   وال تكون هناك حاجة إلى معامالت تغير المخزون االفتراضية الستخ  ).2-3-3-9، واألراضي األخرى في القسم 2-3-2-6القسم  دام األراضي بع

ل  تيطان(التحوي ستوى  ) أراضي االس ة الم سبة لطريق ق 1بالن ا يتعل تيطان   فيم ل أراضي اس ي تظ تيطان الت أن  ،بأراضي االس راض ب ك لالفت  وذل
تيطان        ة أراضي االس ة بمجرد إقام ون الترب ات     .المدخالت تساوي المخرجات ومن ثم ال يحدث تغير صاف في مخزون آرب إن عملي ك، ف  ورغم ذل

 : أن يتم استخدام االفتراضات التاليةالممارسة السليمةالتحويل قد تنطوي على تغيرات صافية، ومن 

 مرة من اإلنتاج 0.8 يساوي FI وFMG وFLUفيما يتعلق بنسبة مساحة أراضي االستيطان التي تم تعبيدها، يجب افتراض أن ناتج آل من  )1
ون التربة مقارنة باستخدام األراضي السابق سيفقد آنتيجة لالضطراب أو اإلزالة أو من آرب% 20أي أن (المطابق في االستخدام السابق 

 ؛)إعادة تحديد الموقع

-6فيما يتعلق بنسبة مساحة أراضي االستيطان المغطاة بأعشاب المروج، ينبغي استخدام القيم الخاصة بالمروج الطبيعية المحسنة من الجدول  )2
 ؛6 في الفصل 2

 بال FMGينبغي استخدام قيم ، )على سبيل المثال، المستخدمة آبساتين(تربة مزروعة آ المصنفةساحة أراضي االستيطان فيما يتعلق بنسبة م )3
 ؛1 تساوي FIوجعل قيمة ) 5الفصل  (5-5فالحة من الجدول 

 .1 المخزون تساوي فيما يتعلق بنسبة مساحة أراضي االستيطان المغطاة باألنواع الخشبية، ينبغي افتراض أن آافة معامالت تغير )4

 2المستوى 
ة  2ربما يعتبر تقدير معامالت تغير المخزون الخاصة بالبلد المعني أآثر خطوات التطوير المقترنة بمقترب من المستوى                  ين       . أهمي رق ب ويحسب الف

تم استخدام معامل المدخالت       بعد ذلك    .(FLU)قيم مخزون الكربون العضوي في التربة مقارنة بحالة مرجعية، باستخدام معامالت االستخدام               (FI)ي
ويمكن الحصول على إرشادات إضافية حول  . من أجل مزيد من التدقيق لمخزون الكربون لفئات إدارة أراضي االستيطان(FMG)ومعامالت اإلدارة 

م المناسب للحصول على معلومات راجع القس .2-3-2-8، القسم أراضي االستيطان التي تظل أراضي استيطانآيفية اشتقاق هذه المعامالت من قسم 
، واألراضي الزراعية في 4األراضي الحرجية في الفصل (محددة فيما يتعلق باشتقاق معامالت تغير المخزون لقطاعات استخدام األراضي األخرى 

د  يمكن آذلك اشتقاق القيم لمخزون الكر ).9 واألراضي األخرى في الفصل 6، والمروج الطبيعية في الفصل 5الفصل  بون من البيانات الخاصة بالبل
واع االستخدام     2في مقترب من المستوى   ر أن سقة عب ة       ( ويجب أن تكون بالطبع مت ة والمروج الطبيعي ة واألراضي الزراعي أي، األراضي الحرجي

ون        )وأراضي االستيطان واألراضي األخرى    ات حصر آرب وم بعملي ي تق ة الت رق المختلف ة في قطاع الزراعة     ، ومن هنا يجب تنسيقها بين الف الترب
 .والحراجة 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 المناقشة1-3-3-2، القسم 2راجع الفصل  .استخدام األرضي وإدارتها

 أنواع التربة العضوية

 2 و1المستويان 
ل     األراضي المحولة إلى أراضي استيطان      تعامل   رة الحصر مث اء فت تيطان      في أنواع التربة العضوية أثن ي تظل أراضي اس تيطان الت  .أراضي االس

 . على إرشادات إضافية2-3-2-8يشتمل القسم  من البيانات الخاصة بالبلد أو المنطقة؛ و2وتشتق معامالت االنبعاث في المستوى 

 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

 -ة لمزيد من المناقش1-3-3-2، القسم 2راجع الفصل  .استخدام األرضي وإدارتها
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 األنشطة بيانات اختيار 8-3-3-3
 أنواع التربة المعدنية

 2 و1المستويان 
دير المخزون المناسب      األراضي المحولة إلى أراضي استيطان يلزم توفير بيانات مساحة       وتقسيمها حسب المنطقة المناخية ونوع التربة من أجل تق

اخ و     .1في المستوى    ك بمجموعات من خرائط المن ق ذل تخدام        ويمكن تحقي ل اس ع تحوي ًا في مواق ات محددة مكاني ى جانب بيان بة إل ة المناس الترب
دير      . 3وقد تم تقديم وصف مفصل ألنظمة التصنيف االفتراضية للمناخ والتربة في الفصل  .األراضي اب المعلومات المحددة، يجب تق وفي حالة غي

ارها نسبة المساحة غير الخضراء من المساحة اإلجمالية باستخدام البيانات الواردة   المساحة االفتراضية في أراضي االستيطان التي يتم تعبيدها باعتب        
وهذا النوع األخير يمكن افتراض  .ويمكن استخدام الجدول نفسه لتقسيم المساحة الخضراء إلى مساحات خشبية وأخرى غير خشبية. 3-8في الجدول 

 .بيانات حول المساحة المزروعة بغير ذلكانه يتكون آلية من أعشاب المروج وذلك ما لم تتوافر ال

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

  .م النموذج أو القياسالمناخ والتربة والطبوغرافيا واإلدارة، غير أن المتطلبات الدقيقة تعتمد على تصمي

 أنواع التربة العضوية

 2 و1المستويان 
ل     األراضي المحولة إلى أراضي استيطان      تعامل   تيطان      في أنواع التربة العضوية خالل فترة الحصر مث ي تظل أراضي اس تيطان الت ، أراضي االس

 .3-3-2-8وتوجد اإلرشادات المتعلقة ببيانات األنشطة في القسم 

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

 .، غير أن المتطلبات الفعلية الدقيقة تعتمد على تصميم النموذج أو القياس2 و1والطبوغرافيا واإلدارة، وذلك مقارنة بطرق المستوى 

 التيقن عدم تقدير 8-3-3-4
 .4-3-2-8راجع اإلرشادات الواردة في القسم 

 مراقبة الجودة واإلبالغ/االستيفاء والمتسلسالت الزمنية وضمان 8-4

 االستيفاء 8-4-1
ت، وفي                             الممارسة السليمة من   ة بمرور الوق ساحة اإلجمالي رات في الم تم تعقب التغي ة أن ي ون الترب ات حصر آرب ق بعملي ة استخدام    فيما يتعل  حال

سية                           3 أو   2مقترب من المستوى      ات اإلدارة الرئي ة بفئ ى تعقب المساحات المقترن ا أن تعمل عل ة الحصر ينبغي له إن عملي ال،    (، ف بيل المث ى س عل
ة            ساحة اإلج     ).أعشاب المروج، والشجيرات الحضرية، والحدائق، ومناطق النفايات، والمناطق الجرداء، والبنية التحتي ر الم ا      وتعتب ي تغطيه ة الت مالي

األراضي المحولة إلى أراضي  فئة  وأراضي االستيطان التي تظل أراضي استيطانفئة منهجية حصر أراضي االستيطان هي مجموع األراضي في    
ات وعم             . أثناء الفترة الزمنيةاستيطان د أن انبعاث ي يعتق تيطان الت ى بعض مساحات أراضي االس ذه عل ة الحصر ه شتمل منهجي ة   وقد ال ت ات إزال لي

ى اإلطالق في إدارة أراضي                        ر عل سيط أو عدم حدوث تغي ر ب غازات االحتباس الحراري منها غير مؤثرة أو ثابتة بمرور الوقت نظرا لحدوث تغي
ة ألراضي اال          .االستيطان أو لعدم وجود تغير مؤثر في مدخالت اإلدارة ساحة اإلجمالي ى تعقب الم دان أن تعمل عل ك، فينبغي للبل تيطان  ورغم ذل س

سيد                           اني أآ ة ث ات إزال ات وعملي دير انبعاث ستخدمة لتق األجزاء الم ق ب ا يتعل داخل حدود البلد بمرور الوقت، مع االحتفاظ بسجالت تتمتع بالشفافية فيم
إن      .الكربون ة، ف ذه الحال سليمة  وفي ه ضمينها في ح             الممارسة ال تم ت ي ي ساحة الت ين الم رق ب ق وشرح الف دان توثي سابات الحصر   تقتضي من البل

  .والمساحة اإلجمالية ألراضي االستيطان في قاعدة األراضي

 إعداد متسلسالت زمنية متسقة 8-4-2
 من البلدان العمل على تطبيق طرق الحصر نفسها خالل فترة اإلبالغ آلها، بما في الممارسة السليمةحفاظًا على اتساق المتسلسالت الزمنية، تقتضي 

ة الحساب                 ذلك تعريفات استخدام األ    ون وطريق ساحة المضمنة في حصر للكرب تيطان والم إن من             .راضي ونظام االس رات، ف ة إجراء تغي وفي حال
ا               الممارسة السليمة رة الحصر آله داد فت ون بامت رات في مخزون الكرب ادة حساب التغي م إع التغيرات، ث فافة ب سجالت ش اظ ب ويمكن   . أن يتم االحتف

سقان             . 1 في المجلد    5 بإعادة التقدير في مثل هذه الظروف من الفصل          الحصول على اإلرشادات المتعلقة    الغ المت دير واإلب إن التق ك ف ى ذل عالوة عل
 .يتطلبان تعريفات مشترآة ألنشطة اإلدارة وأنواع التربة والمناخ عبر المتسلسالت الزمنية آلها طوال فترة الحصر
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 مراقبة جودة الحصر/ضمان 8-4-3
توقع توجيه وُي. أن يتم إجراء عمليات تدقيق مراقبة الجودة وآذلك مراجعات خارجية على يد الخبراء لتقديرات وبيانات الحصر الممارسة السليمةمن 

راء يمكن              ة الجودة وآراء خب ات عالي ى بيان تنادها إل اهتمام خاص بالتقديرات الخاصة بالبلد لمعامالت تغير المخزون واالنبعاث من أجل ضمان اس
 .التحقق منها

 :مراقبة الجودة في منهجية تقدير غازات االحتباس الحراري بأراضي االستيطان/وتشمل عمليات التدقيق الهادفة لضمان

 أن تكون مساحات أراضي االستيطان متسقة لإلبالغ عن التغيرات في مخزون الممارسة السليمةمن  :أراضي االستيطان التي تظل أراضي استيطان
رات في             .التربة والكتلة الحيوية ا يفترض أن التغي ة فيم ون الترب رات في مخزون آرب ا حساب التغي وقد تشمل أراضي االستيطان مساحات يتم فيه

ومساحات يحدث بها تغير في آل من    ) بنسبة آبيرةعلى سبيل المثال، في حالة غياب الكتلة الحيوية غير الخشبية         (الكتلة الحيوية بها تساوي الصفر      
، ومساحات ال يحدث بها تغير ال في مخزون الكتلة الحيوية وال في الفرش الحرجي )على سبيل المثال، تطوير منتزه(ية والتربة مخزون الكتلة الحيو

ة    الممارسة السليمةولزيادة الشفافية وإزالة األخطاء، فإن  ).على سبيل المثال البنية التحتية والمناطق الجرداء( ساحة اإلجمالي  تستلزم اإلبالغ عن الم
 .ألراضي االستيطان بصرف النظر عن تغير المخزون من عدمه

ة         :األراضي المحولة إلى أراضي استيطان ديرات الكتل تيطان واحدة في تق ى أراضي اس يتوقع أن تكون قيم المساحة اإلجمالية لألراضي المحولة إل
ى مس          .الحيوية والتربة ة إل ة والترب ة الحيوي تم تجزيء أحواض الكتل د ي إن من      ورغم أنه ق ة من التفصيل، ف سليمة  تويات مختلف تم  الممارسة ال  أن ي

 .استخدام نفس الفئات العامة لتجزيء بيانات المساحة

ام   -وفيما يتعلق بكافة تقديرات التغير في مخزون آربون التربة، ُيتوقع أن تكون آافة المساحات اإلجمالية واحدة لكل مجموعة نوع مناخ                 تربة في الع
قطاع استخدام آخر أو إلى  من فترة الحصر، وذلك ما لم يتم إثبات أن جزءًا من قاعدة األراضي تم ضمه (year(0)) والعام األخير (year(0-T))األول 

وفي النهاية، يجب أن يكون المجموع اإلجمالي لقاعدة األراضي في البلد، والذي يشمل آل قطاع، متساوية في آل عام في  .تم اآتسابه من قطاع آخر 
 .الحصرفترة 

 اإلبالغ والتوثيق 8-4-4
ك   الممارسة السليمةممن  شمل ذل فتها وي مصادر وقواعد   ) 1( : أن يتم االحتفاظ بكافة المعلومات المستخدمة في إنتاج تقديرات الحصر الوطني وأرش

دير     ي تق ستخدمة ف راءات الم ذلك اإلج د وآ امالت الخاصة بالبل دير المع ي تق ستخدمة ف ات الم ات للمعلوم امالت؛ والبيان شطة ) 2( المع ات األن بيان
شطة؛ و     ات األن ال بيان ة      ) 3(والتعريفات المستخدمة لتصنيف أو إجم واع الترب ة وأن ة المناخي صنيفات المنطق ستويين   (ت سبة للم سبة   ).2 و1بالن وبالن

وذ         الممارسة السليمة فإن  ,  التي تستخدم النماذج   3لمقتربات المستوى    سخة النم ق ن ام بتوثي فة              تقتضي القي ى جانب األرش وذج إل ديم وصف للنم ج وتق
 .الدائمة لنسخ من آافة ملفات مدخالت النماذج وآود المصدر والبرامج القابلة للتنفيذ

 الجداول وورقات العمل الخاصة باإلبالغ
ة أراضي      ويمكن مقار . 1 من المجلد 8يمكن اإلبالغ عن الفئات الموضحة في هذا الفصل باستخدام جداول اإلبالغ في الفصل           ديرات تحت فئ ة التق ن

  : على النحو التاليالخطوط التوجيهية للهيئةاالستيطان مع فئات اإلبالغ في 

الغ           • ة اإلب انبعاثات وعمليات إزالة ثاني أآسيد الكربون في الكتلة الحيوية الخشبية في أراضي االستيطان التي تظل أراضي استيطان تطابق فئ
الغ           ،  ئة في الخطوط التوجيهية للهي    "أ5" ة اإلب ا           "ب5"وتطابق األراضي المحولة إلى أراضي استيطان فئ ة، فيم ة للهيئ  في الخطوط التوجيهي

 . الغازات غير ثاني أآسيد الكربون"و4" و"هـ4"تطابق فئتا الهيئة 

تيطان                     • ي تظل أراضي اس تيطان الت الغ        انبعاثات وعمليات إزالة ثاني أآسيد الكربون في أنواع التربة في أراضي االس ي اإلب  "د5" تطابق فئت
  للغازات غير ثاني أآسيد الكربون؛"د4" في خطوط الهيئة والفئة "هـ5"و

 "د5" للكتلة الحيوية والفئتين    "ب5"انبعاثات وعمليات إزالة ثاني أآسيد الكربون الناتجة من التحويل إلى أراضي استيطان تطابق فئة اإلبالغ                 •
 . للغازات غير ثاني أآسيد الكربون"و4" و"ـه4" و"د4" ألنواع التربة، والفئات "هـ5"و

  .فيما يخص أراضي االستيطان) 1طرق المستوى ( على ورقات عمل لحساب انبعاثات وعمليات إزالة غازات االحتباس الحراري 1ويشتمل التذييل 

 أساس للتطورات المنهجية في المستقبل 8-5
اس الحراري      يرجع وجود الفجوات في هذه المنهجية لعدم توافر          دفقات غازات االحتب البيانات الكافية التي تمكن من التحديد الكمي لكافة أحواض وت

 :وتشمل الفجوات الواضحة .في أرضي االستيطان
 ؛)أآسيد النتروز والميثان(عدم وجود منهجية لتقدير انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير ثاني الكربون  •

الخشب الميت والفرش الحرجي، على وجه  (مخزونات الكربون بخالف الكتلة الحيوية الحية وأنواع التربة     عدم توافر منهجية مفصلة لحساب       •
 ؛)التحديد

 عدم وجود مناقشة ُتعنى بتدفقات ومخزون الكربون من أعشاب المروج وإدارة المروج؛ •

 بية األخرى؛تدفقات ومخزون الكربون من نباتات الحدائق والنباتات العشبعدم وجود مناقشة ُتعنى  •

ر الخشبي         ،الحاجة إلى منهجية معممة لحساب الفئات المختلفة من األراضي المستوطنة          • اتي الخشبي وغي ات الغطاء النب  والتي تختلف في آمي
 .وأنواع اإلدارة المختلفة

ة     رغم وجود أدلة تدعم فكرة أن تدفقات أآسيد النتروز      .غازات االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد الكربون       اطق الحضرية مقارن قد تزداد في المن
ة األصلية   ة األصلية        ،(Kaye et al., 2004) بالحال ى الحال د عل رجح أن تعتم ذه النتيجة ي ا أراضي       ( إال أن ه ع بهم ي تق ة الت اخ والمنطق أي، المن
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ة                          .الخشب الميت والفرش الحرجي    ة الميت ساقطة أو المقصوصة أو األشجار الواقف روع واألشجار ال وين من الف يعد الخشب الميت فئة متنوعة التك
ل سواء في                .ستبدالها بعد بأفراد أحياء   التي لم يتم ا    وهذا الخشب الميت قد يتم حرقه أو التخلص منه آنفايات صلبة، أو يستخدم آسماد، أو يترك ليتحل

ة      .الموقع أو خارج الموقع    ة الحي ل الخشب ال        .ويتم اعتبار هذه المادة في هذه المنهجية آفقد من الكتلة الحيوي تم نق ه من المرجح أن ي ميت  ونظرا ألن
ه الحال في األحراج               (خارج الموقع في أراضي االستيطان       ا علي ل مثلم الموقع ليتحل رك ب دال من أن يت صيًال في        )ب ر تف ة أآث تم وضع منهجي د ي ، فق

ات           دافن النفاي سماد       ،المستقبل لحساب آمية الخشب الميت المنقولة إلى م وام ال ة   ، أو في أآ الموقع     ، أو المحترق ة ب ى أن   وتجدر اإل .  أو المتحلل شارة إل
ه في      (HWP)باإلمكان التعامل مع الكمية التي تنقل إلى مدافن النفايات أو ُتستخدم آسماد آمنتجات خشب محصود            تم تناول ا ي ات، وآالهم  أو آنفاي

 .الخطوط التوجيهيةأقسام أخرى من هذه 
ة ألعشاب المروج من الجذور وال          .أعشاب المروج وإدارة المروج    ة الحيوي وق األرض    تتكون الكتل ات ف ا والقش والمكون شر     .بقاي م ن ه ت  ورغم أن
بسرعة وتوجد معلومات قليلة حول األعشاب تتحلل ، إال أن (Falk, 1976; Falk, 1980; Qian et al., 2003) تقديرات إنتاجية أعشاب المروج

ة تحت    . التراآم الكلي للكتلة الحيوية في المكونات التي تعمر طويًال بالمروج       ة حيوي ويعتمد تقسيم أعشاب المروج إلى آتلة حيوية فوق األرض وآتل
شطة                    ونتيجة لغياب المعلوم   ).الحش(األرض على نظام اإلدارة والحصاد       ات أن ذا الموضوع، وعدم وجود بيان ا يخص ه ات التي يمكن تعميمها فيم

صلة                          ة مف تيطان، فال يوجد في الوقت الحالي منهجي اول تعمل على التحديد الكمي للمساحة المغطاة بالمروج الطبيعية في أراضي االس ون  تتن  الكرب
ى        ويتطلب وضع منهجية أآثر تفصيًال مع .المزال بواسطة أنظمة المروج    سيم إل ة المروج ودوران أعشاب المروج والتق لومات إضافية حول إنتاجي

ة                 .مكونات نباتية مختلفة حيث يتباين مع نظام اإلدارة        ومن المسلم به أن بيانات األنشطة المطلوبة لتطبيق هذه المنهجية ستشمل معلومات حول أنظم
 .اإلدارة ونسبة أراضي االستيطان المغطاة بأعشاب المروج

مثلما هو الحال مع أعشاب المروج، ال توجد المعلومات التي تصف التراآم السنوي للكتلة الحيوية وتعمل                   .ات الحدائق والنبات العشبية األخرى    نبات
اي       .على تقسيم نباتات الحدائق في أجزاء مختلفة من الكتلة الحيوية فوق األرض وتحت األرض       ي تصف التب وافر المعلومات الت ل، ال تت ن في  وبالمث

سبة             . للتباين في أنظمة اإلدارة    وفقًاإنتاجية النباتات    ة اإلدارة ون ر تفصيال معلومات حول أنظم ة أآث ق منهجي ة لتطبي شطة الالزم ات األن وتشمل بيان
 تحديد عينات منها في  وهذه النباتات هي نباتات حدائق بصفة أساسية، وبالتالي فإن .مساحة أراضي االستيطان المغطاة بهذا النوع من الغطاء النباتي    

 ).Jo and McPherson, 1995مقارنة (الحدائق الخاصة يمثل مشكلة إضافة نتيجة االضطراب المحتمل وعدم السماح بالوصول إليها 
ات األراضي       .فئات األراضي  ات لفئ تيطان، الت   داخل يمكن أن تستند المنهجية األآثر تفصيًال من مجموعة متسقة من التعريف ي يمكن   أراضي االس

تيطان            .تطبيقها على أي بلد بصرف النظر عن المناخ أو الغطاء النباتي األصلي أو نظام اإلدارة المعتاد بها                 ا يجعل أراضي االس ة  وهو م مع  متماثل
استنادا إلى  والتي يسهل تحديدها – األراضي الحرجية والمروج الطبيعية واألراضي الزراعية وأراضي االستيطان –استخدامات األراضي األخرى 

اه      .مجموعة البارامترات الموضوعية والقابلة للقياس ذا االتج ة التصنيف    ،(Theobald, 2004) وقد تم تطبيق بعض األبحاث في ه ر أن أنظم  غي
بيل الم            . الحالية غير متسقة   ى س الي     ورغم أن معدل تنحية الكربون لوحدة الغطاء التاجي الشجري يكون متسقا إلى حد ما، عل دل اإلجم إن المع ال، ف ث

ستوطنة               .لمخزون الكربون لوحدة مساحة أراضي االستيطان يعتمد بصورة تامة على الكميات النسبية من غطاء األشجار وأعشاب المروج داخل الم
ى    وهذا التصنيف لألراضي سيكون جزءا من مجموعة بيانات األنشطة التي يتم جمعها بواسطة البلد، ويمكن تطوير المنهجي                  ا عل صلة وتطبيقه ة المف

ذه        دان من حساب                .نحو متسق استنادا إلى بيانات الغطاء األراضي ه وع من تصنيف استخدام األراضي سيمكن البل ذا الن إن ه ك، ف ى ذل عالوة عل
ل المثال، عند تطوير    على سبي  .التغيرات في مخزون الكربون نتيجة التغيرات في اإلدارة داخل المناطق المصنفة على نحو واسع آأراضي استيطان               

مساحات األراضي الخالية، قد يتم استبدال الغطاء النباتي العارض الذي يظل في المناطق غير المبنية بأنواع النباتات المستخدمة في تخطيط المنظر             
 .الطبيعي والتي تختلف في القدرة على تخزين الكربون
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