
 ني أآسيد الكربون من استعماالت الجير واليوريةانبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المدارة وانبعاثات ثا: 11الفصل 

 11الفصل 

 انبعاثات أآسيد النتروز من األراضي 
 المدارة وانبعاثات ثاني أآسيد الكربون 

 من استعماالت الجير واليورية
 

1-11                                   حتباس الحراري بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات اال2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 المؤلفون
 ، فيليب)المملكة المتحدة(، آيث إيه سيمث )الواليات المتحدة األمريكية(، ستيفين أوغل )شيلي(، رافائيل أس إيه نوفوا )نيوزيلندا(سيسيل ديك الين 

 )الواليات المتحدة األمريكية(، توماس سي ويرث )آندا(روآيب 

 )النرويج(، آريستين ريبدال )الواليات المتحدة األمريكية(، آرفين موزيير )آندا(براين جي ماآونكي 

 المؤلفون المشارآون
 )كيةالواليات المتحدة األمري(، مارجريت ووالش )الواليات المتحدة األمريكية(ستيفن إيه ويليامز 

 

 
  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة                                  11-2



 ني أآسيد الكربون من استعماالت الجير واليوريةانبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المدارة وانبعاثات ثا: 11الفصل 

 المحتويات

 انبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المدارة وانبعاثات ثاني أآسيد الكربون من استعماالت الجير واليورية 11

 5-11..........................................................لمدارةانبعاثات أآسيد النتروز من التربة ا        11-2
 6-11..........................................................................................................انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة        11-2.1

 6-11........................................................................................................ اختيار الطريقة        11-2.1-1

 10-11...................................................................................................... اختيار معامالت االنبعاث        11-2-1-2

 12-11...................................................................................................... اختيار بيانات األنشطة        11-2-1-3

 16-11..................................................................................................... تقدير عدم التيقن        11-2-1-4

 19-11..................................................................................................انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة        11-2-2

 19-11..................................................................................................... اختيار الطريقة        11-2-2-1

 22-11...............................................................................اختيار معامالت االنبعاث والتطاير والتسرب        11-2-2-2

 23-11...................................................................................................... اختيار بيانات األنشطة        11-2-2-3

 24-11..................................................................................................... تقدير عدم التيقن        11-2-2-4

 24-11.............................................................................مراقبة الجودة/االستيفاء والمتسلسالت الزمنية وضمان        11-2-3

 26-11........................................................انبعاثات أآسيد الكربون من إضافة الجير        11-3
 27-11........................................................................................................................ اختيار الطريقة        11-3-1

 29-11................................................................................................................اختيار معامالت االنبعاث        11-3-2

 29-11....................................................................................................................اختيار بيانات األنشطة        11-3-3

 29-11........................................................................................................................ تقدير عدم التيقن        11-3-4

 30-11.............................................................................مراقبة الجودة/االستيفاء والمتسلسالت الزمنية وضمان        11-3-5

 32-11................................................انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من التخصيب باليورية        11-4
 32-11........................................................................................................................ اختيار الطريقة        11-4-1

 34-11....................................................................................................................اختيار معامل االنبعاث        11-4-2

 34-11....................................................................................................................اختيار بيانات األنشطة        11-4-3

 34-11........................................................................................................................ تقدير عدم التيقن        11-4-4

 35-11........................................................................مراقبة الجودة/تسلسلة الزمنية وضماناالستيفاء واتساق الم        11-4-5

 37-11.......................................................................2-11مراجع لبيانات مخلفات المحاصيل الواردة في الجدول         1-أ11الملحق 

 56-11................................................................................................................................................................المراجع

3-11                                   حتباس الحراري بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات اال2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 المعادالت
 6-11...................................................................)1المستوى (انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من التربة المدارة          1-11المعادلة 
 10-11.................................................................)2المستوى (انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من التربة المدارة          2-11المعادلة 
 12-11.................................................)1ى المستو(النتروجين المنبعث من إضافات النتروجين العضوية إلى التربة          3-11المعادلة 
 13-11......................................................)1المستوى (النتروجين المنبعث من السماد الحيواني المضاف إلى التربة          4-11المعادلة 
 النتروجين في مخلفات حيوانات الرعي من البول والروث في المراعي والمراعي المفتوحة والحظائر          5-11المعادلة 

 13-11...............................................................................................................................)1المستوى (                           
 14-11..........................................)1المستوى (األعالف / وتجديد المراعيالنتروجين المنبعث من مخلفات المحاصيل         6-11المعادلة 
 14-11.................................................................تصحيح الوزن الجاف إلنتاجيات المحاصيل التي تم اإلبالغ عنها         7-11المعادلة 
 15-11...................................................................................)2-11باستخدام الجدول  (FCRمنهج بديل لتقدير        أ 7-11المعادلة 
 النتروجين المتمعدن في أنواع التربة المعدنية نتيجة لفقدان آربون التربة إثر تغير استخدام األراضي          8-11المعادلة 

 15-11............................................................................................................)2 و1المستويان (أو اإلدارة                            
 21-11.......................................أآسيد النتروز الناتج من الترسيب الجوي للنتروجين المتطاير من أنواع التربة المدارة         9-11المعادلة 
 أآسيد النتروز من التسرب والجريان بأنواع التربة المدارة في المناطق التي يحدث بها التشرب        10-11المعادلة 

 21-11..................................................................................................................)1المستوى (والجريان                            
 22-11......................)2المستوى (أآسيد النتروز الناتج من الترسيب الجوي للنتروجين المتطاير من أنواع التربة المدارة        11-11المعادلة 
 27-11.............................................................................ضافة الجيرانبعاثات ثاني أآسيد الكربون السنوية من إ       12-11المعادلة 
 32-11...........................................................................انبعاثات ثاني أآسيد الكربون السنوية من إضافة اليورية       13-11المعادلة 

 األشكال التوضيحية

 مخطط يوضح مصادر ومسارات النتروجين المؤدية إلى انبعاثات مباشرة وغير مباشرة ألآسيد النتروز           1-11الشكل 
 8-11.............................................................................................................................من التربة والمياه                          

 9-11...................................................................شجرة القرار النبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من التربة المدارة        2-11ل الشك
 20-11.....................................................شجرة قرار النبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من أنواع التربة المدارة        3-11الشكل 
 28-11...................................شجرة قرار لتحديد المستوى المناسب لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من إضافة الجير        4-11الشكل 
 33-11...........................لمستوى المناسب لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من التخصيب باليوريةشجرة قرار لتحديد ا        5-11الشكل 

 الجداول

 11-11..............................................النتروز من األراضي المدارةمعامالت االنبعاث االفتراضية لتقدير انبعاثات أآسيد        1-11الجدول 
 17-11...................................أ المعامالت االفتراضية لتقدير النتروجين المضاف إلى أنواع التربة من مخلفات المحاصيل       2-11الجدول 
 24-11.........................معامالت االنبعاث والتطاير والتسرب االفتراضية النبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من التربة       3-11الجدول 

 

 
  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة                                  11-4



 ني أآسيد الكربون من استعماالت الجير واليوريةانبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المدارة وانبعاثات ثا: 11الفصل 

5-11                                   حتباس الحراري بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات اال2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  

 انبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المدارة وانبعاثات ثاني أآسيد     11
  الجير واليوريةالكربون من استعماالت        

 مقدمة 11-1
التربة المدارة، بما في ذلك انبعاثات أآسيد أنواع  انبعاثات أآسيد النتروز من التي يمكن اتباعها لحصر وصفًا للمنهجيات العامة 11يقدم الفصل 

من إضافات المواد الجيرية بون الترسيب والجريان وانبعاثات ثاني أآسيد الكروالتي تحدث نتيجة النتروز من إضافات النتروجين لألراضي 
 .اليوريةوالمخصبات المحتوية على 

أآسيد وفيما يتعلق ب .بأنها جميع أنواع التربة باألراضي التي تخضع لممارسات اإلدارة بما في ذلك األراضي الحرجية 1التربة المدارة ُتعرف 
األراضي وتغير استخدام المتصلة باستخدام السليمة الممارسات  إرشادات دليلالمقترب الوارد في  يماثل المستوياتثالثي فإن المقترب النتروز، 

 الممارسات السليمة وإدارة ، والمقترب الوارد في دليلاألراضي الزراعية والمروج الطبيعيةفيما يخص  (GPG-LULUCF)األراضي والحراجة 
الزراعية، فيما يخص أنواع التربة  )GPG2000(حراري الصادر عن الهيئة الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس الالمقترن بالقوائم عدم التيقن 

ونظرًا ألن الطرق قائمة على األحواض . فيما يخص األراضي الحرجية GPG-LULUCFصلة من منهجية الجزاء ذات األمين ضتفيما تم 
أي غير المحددة وفقا ( البيانات اإلجمالية الوطنية حوال تكونه في أغلب األألنآذلك ، واالستخدام المختلفةتحدث في جميع فئات قد والتدفقات التي 
 :، بما في ذلكعلى المستوى الوطني، آما يجري تطبيقها متاحة، فإننا نعرض فيما يلي معلومات عامة حول المنهجياتهي ال) لنوع االستخدام

 إطار عمل عام لتطبيق الطرق، ومعادالت مناسبة إلجراء الحسابات؛ •

وانبعاثات ثاني أآسيد الكربون من ) المباشرة وغير المباشرةاالنبعاثات ( التي تحكم انبعاثات أآسيد النتروز من التربة المدارة العملياتشرح  •
 اليورية، إلى جانب أوجه عدم التيقن المقترنة بذلك؛التخصيب بالجير وإضافات 

 التسرب؛ومعامالت التطاير واألنشطة انات وبي) بما في ذلك القيم االفتراضية(اختيار الطرق ومعامالت االنبعاث  •

 . فيما يتعلق بهذه الفئات المحددةالمقدمة المعادالت تطبيق، فإنه يمكن األنشطة لفئات استخدام معينةبيانات في حالة توافر  •

 :ا يلي م1996بالخطوط التوجيهية لعام  مقارنة 2006الخطوط التوجيهية للهيئة لعام التغييرات التي ُأدخلت على تشمل 

 ؛آمخصبباستخدام اليورية المقترنة  المشورة فيما يتعلق بتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون تقديم •

 تغطية قطاعية آاملة النبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة؛ •

 زراعية؛أآسيد النتروز المنبعث من التربة الفيما يتعلق بمعامالت انبعاث منقحة ينتج عنها لمؤلفات موسعة لمراجعة  •

الناشئة عن االنبعاثات أهمية  آفاية األدلة التي تثبت متثبيت النتروجين البيولوجي من قائمة المصادر المباشرة ألآسيد النتروز نظرًا لعدإزالة  •
 .عملية التثبيت

 انبعاثات أآسيد النتروز من التربة المدارة 11-2
من ) المباشرة وغير المباشرة(آسيد النتروز على المستوى الوطني البشرية ألنبعاثات االي يعرض هذا القسم الطرق والمعادالت المعنية بتقدير إجمال

 فئات محددة من استخدامات األراضي أو من خالل منأآسيد النتروز انبعاثات يمكن االستعانة بالمعادالت العامة الواردة هنا لتقدير  و.رةاالتربة المد
بمعنى نشاط ( إلى هذا المستوى األنشطةإذا آان بوسع البلد تفصيل بيانات ) ات النتروجين لحقول األرزمثل إضاف (معينةمتغيرات خاصة بحاالت 

 ).استخدام النتروجين في إطار استخدام محدد لألراضي

 في اد الميكروبي لألمونيفعملية النترتة عبارة عن التأآس .النتروجينينتج أآسيد النتروز في التربة بصورة طبيعية من خالل عمليتي النترتة وإزالة 
 . فهي االختزال الميكروبي للنترات في عدم وجود األآسجين في صورة غاز نتروجينالنتروجين أما عملية إزالة ،الهواء وتحوله إلى نتراتوجود 

من الخاليا الميكروبية إلى يتسرب حيث  عملية النترتة لومنتج ثانوي النتروجينلة اإزعملية تفاعل تسلسل  غازي في وسيطأآسيد النتروز يعد و
 .أحد المعامالت الرئيسية المتحكمة في هذا التفاعليمثل توافر النتروجين غير العضوي في التربة و .التربة ثم إلى الغالف الجوي في نهاية األمر

الصناعية أو المخصبات بمعنى (تربة ، فإن هذه المنهجية تقدر انبعاثات أآسيد النتروز باستخدام صافي إضافات النتروجين البشرية إلى اللذاو
إدارة /بعد تصريف  أو تمعدن النتروجين في التربة في صورة مادة عضوية ،) الصرفسابةالعضوية والروث المتراآم ومخلفات المحاصيل ور

 .تغيير استخدام األراضي في أنواع التربة المعدنية/التربة العضوية، أو الزراعة

من التربة التي ُيضاف مباشرة أي (مباشر عبر مسار ز الناجمة عن مدخالت النتروجين البشرية أو معدنة النتروجين انبعاثات أآسيد النترووتحدث 
تطاير األمونيا وأآاسيد النتروجين من التربة المدارة واحتراق عقب ) 1( :عبر اثنين من المسارات غير المباشرةو) يتحرر منهاإليها النتروجين أو 
+حرق الكتلة الحيوية، والترسيب الالحق لهذه الغازات ومنتجاتها من النترات الوقود األحفوري و

4NH واألمونيا -
3NO2( في التربة والمياه، و (

-بعد جريان وتسرب النتروجين في صورة أمونيا 
3NOتوضيحًا للطرق الرئيسية1-11ويقدم الشكل  . بصفة رئيسية من التربة المدارة . 

مجموعة مشترآة من من خالل  عن االنبعاثات غير المباشرة، وذلك على نحو منفصلتروز المباشرة من التربة المدارة ُتقدر انبعاثات أآسيد الن
بخالف (رة ات اإلداوال تراعي منهجيات المستوى األول اختالف الغطاء األرضي أو نوع التربة أو الظروف المناخية أو ممارس .األنشطةبيانات 

تخصص تلك االنبعاثات إلى العام الذي ُتعاد فيه والنبعاثات المباشرة من نتروجين مخلفات المحاصيل، ا ال ُتراعي تأخر آما أنها ).أعالهالمحددة 
أو غير المباشرة متى آان ذلك (وإلى جانب ذلك، ال تتم مراعاة هذه المعامالت فيما يتعلق باالنبعاثات المباشرة  .مخلفات المحاصيل إلى التربة

بيانات تبين عدم مناسبة ينبغي على البلدان التي تتوافر لديها و . مناسبةمعامالت انبعاثلوضع فرة والالزمة ا لمحدودية البيانات المتونظرًا) مناسبًا
 .تضمين توضيح آامل وواٍف حول القيم المستخدمةمع  3المستوى متقربات  أو ،2معادالت المستوى  استخدام المعامالت االفتراضية لها

                                                 
 .1-1، القسم 1ورد تعريف األراضي المدارة في الفصل  1
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 عاثات أآسيد النتروز المباشرةانب 11-2-1

إلى زيادة إنتاج أآسيد فضي إلى تعزيز معدالت عمليتي النترتة وإزالة النتروجين بما ي، في معظم أنواع التربة، تؤدي زيادة النتروجين المتوفر
أو ممارسات /تغيير استخدام األراضي وويمكن أن تحدث معدالت الزيادة في النتروجين المتوفر من خالل إضافات النتروجين البشرية أو  .النتروز

 .اإلدارة التي تؤدي إلى تمعدن نتروجين التربة العضوي

 :وفيما يلي مصادر النتروجين المضمنة في المنهجية بهدف تقدير انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من التربة المدارة

 ؛(FSN)مخصبات النتروجين العضوية  •

 ؛(FON)) الصرف والمخلفات المحولةسابة مثل روث الحيوان وخالئط التسميد ور (آمخصبالنتروجين العضوي الُمضاف  •

 ؛(FPRP) والحظائر نتيجة لرعي الحيوانات المفتوحة والمراعي ،البول والروث المشتمالن على نتروجين والمتراآمان في المراعي •

 والنتروجين الناتج عن األعالف 2يل المثبتة للنتروجينبما في ذلك المحاص) ت األرضفوق وتح(المحاصيل بمخلفات النتروجين المقترن  •
 ؛(FCR) 3خالل تجديد المراعي

 ؛(FSOM)أنواع التربة المعدنية في دارة اإلبفقدان المواد العضوية من التربة جراء تغيير استخدام األراضي أو المقترن تمعدن النتروجين  •

 .(FOS) 4)هيستوسولز(إدارة التربة العضوية /تصريف •

 اختيار الطريقة 11-2-1-1
 .المستوى المالئمةطريقة في اختيار  2-11شجرة القرار الواردة بالشكل يمكن االسترشاد ب

 1المستوى 
 : آما يلي1-11 أآسيد النتروز من التربة المدارة في صورتها األساسية باستخدام المعادلة انبعاثات ُتقدر

 1-11المعادلة 
 )1المستوى (من التربة المدارة انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة 
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 :حيث

N2ODirect –N=  نتروجين في العام-أآسيد نتروز الناتجة من التربة المدارة، آجم المباشرة السنوية النتروجين –أآسيد النتروزانبعاثات  
N2O–NN inputs=   أآسيد نتروز الناتجة من اإلضافات إلى التربة المدارة، آجم المباشرةالسنوية النتروجين -أآسيد النتروزانبعاثات-

 نتروجين في العام

N2O–NOS = نتروجين في العام-أآسيد نتروزالناتجة من التربة العضوية، آجم المباشرة  السنوية النتروجين-أآسيد النتروزانبعاثات 
N2O–NPRP  = أآسيد نتروزالسنوية الصادرة من إضافات البول والروث إلى تربة المراعي، آجم النتروجين -أآسيد النتروزانبعاثات-

 نتروجين في العام
FSN  = نتروجين في العام المضاف إلى التربة، آجم المخصبات الصناعيةالمقدار السنوي من نتروجين 

                                                 
وقد توصل المؤلفان إلى أن انبعاثات  .(Rochette and Janzen, 2005)التثبيت عملية نبعاثات أهمية اال آفاية األدلة التي تثبت م نثبيت النتروجين البيولوجي من قائمة المصادر المباشرة ألآسيد النتروز نظرًا لعدتم إزالة 2

ال يتم حساب بقايا النتروجين من األعالف إال خالل (األعالف /األعالف يمكن تقديرها على نحو مستقل باعتبارها دالة إلضافات النتروجين فوق األرض وتحتها من بقايا المحاصيل/أآسيد النتروز الناجمة عن محاصيل البقوليات

هذا في مجمله تعديالت يمثل و .وبالعكس، فإن إطالق النتروجين عبر تمعدن المادة العضوية للتربة نتيجة لتغيير استخدام األراضي أو اإلدارة قد أضيف اآلن إلى قائمة المصادر المباشرة باعتباره مصدرًا إضافيًا ).عيتجديد المرا

 .1996ئة لعام هامة على المنهجية التي سبق وصفها في المبادئ التوجيهية للهي

 .أن ذلك ال يتم بالضرورة بصفة سنوية آما هو الحال في المحاصيل السنويةا يعني ال يتم احتساب بقايا النتروجين الناتجة من محاصيل األعالف الدائمة إال خالل التجديد الدوري للمراعي، بم 3

 بالمائة أو أآثر من الكربون العضوي عند 12 سم نسبة 20 عن ا يقل سمكهطبقةيجب أن يكون ألي  . سم أو أآثر10 سمك مقداره -FAO ,1998:( 1(ناه  أد3 و1 أو 2 و1تعتبر أنواع التربة عضوية إذا آانت تلبي المتطلبات  4

 إذا مرت التربة -3؛ ) بالمائة من المادة العضوية35نحو (من الكربون العضوي ) وزنلحسب ا( بالمائة 20 أآثر من لم يسبق للتربة التشبع بالماء لما يزيد على أيام قالئل، وآانت تحتوي على -2سم؛ 20 قدره على عمقالخلط 

من الكربون ) الوزنب حس( بالمائة على األقل 18) 2(إذا لم يكن بها طين؛ أو )  بالمائة مادة عضوية20نحو (من الكربون العضوي ) لوزنحسب ا( بالمائة على األقل 12) 1( :بأحداث عرضية للتشبع بالمياه مع احتوائها على

 ).FAO ,1998(مقدار متوسط مناسب من الكربون العضوي مقابل مقادير متوسطة من الطين ) 3( بالمائة أو أآثر؛ أو 60إذا بلغت نسبة الطين بها )  بالمائة مادة عضوية30نحو (العضوي 



 ني أآسيد الكربون من استعماالت الجير واليوريةانبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المدارة وانبعاثات ثا: 11الفصل 
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FON   =التي وغير ذلك من إضافات النتروجين العضوية، الصرفسابة وخالئط التسميد ورانات روث الحيوالسنوي من  المقدار ،
مقارن مع قطاع النفايات لضمان عدم ازدواجية دقيق الصرف، ينبغي عمل ترسابة في حالة إضافة  :ملحوظة(إلى التربة تضاف 

  في العامنتروجين، آجم )الصرفرسابة حساب انبعاثات أآسيد النتروز من النتروجين في 

FCR   =ثبتة للنتروجين، م، بما في ذلك المحاصيل ال)األرضوتحت فوق (ر السنوي من النتروجين في مخلفات المحاصيل االمقد
 نتروجين في العامتجديد المراعي، المعادة إلى التربة، آجم /ومقدار النتروجين من األعالف

FSOM = فقدان آربون التربة من التربة العضوية نتيجة للتغير في أثناء ، الذي يتم معدنتهية المقدار السنوي من النتروجين في التربة المعدن
 نتروجين في العاماستخدام األراضي أو إدارتها، آجم 

FOS   =تشير الحروف المنخفضة  :ملحوظة(المصرفة، هكتار /المساحة السنوية من التربة العضوية المدارةCG ،F ،Temp ،
Trop،NR  ،NPالفقيرة بالمغذيات، الغنية ، االستوائية، المعتدلة، األراضي الحرجية، المروج الطبيعية، اضي الزراعية إلى األر

 )، على الترتيبالمغذياتفي 
FPRP  = ،المقدار السنوي من نتروجين البول والروث المترسب من حيوانات الرعي في المراعي والمراعي المفتوحة والحظائر

 تشير إلى األبقار والدواجن والخنازير والضأن والحيوانات SO وCPPالحروف المنخفضة  :حوظةمل (نتروجين في العامآجم 
 )األخرى، على الترتيب

EF1   = إضافة النتروجين بالكيلو (نتروجين -أآسيد نتروزمعامل االنبعاث النبعاثات أآسيد النتروز من إضافات النتروجين، آجم
 )1-11جدول ال( )جرام

EF1FR نتروجين –أآسيد نتروز االنبعاث النبعاثات أآسيد النتروز من إضافات النتروجين إلى حقول األرز المغمورة، آجم  هو معامل 
 5) 1-11جدول ال) (إضافة النتروجين بالكيلو جرام(

EF2  =كل هكتار في العامنتروجين ل-أآسيد نتروزالمصرفة، آجم / من التربة العضوية المدارةزمعامل االنبعاث النبعاثات أآسيد النترو 
المروج ،  إلى األراضي الزراعيةCG ،F ،Temp ،Trop،NR  ،NPتشير الحروف المنخفضة  :ملحوظة) (1-11جدول(

 )، على الترتيبالمغذياتالفقيرة في بالمغذيات، الغنية ، االستوائية، المعتدلة، األراضي الحرجية، الطبيعية
EF3PRP = لنتروز من نتروجين الروث والبول المترسب في المراعي والمراعي المفتوحة والحظائر معامل االنبعاث النبعاثات أآسيد ا

الحروف  :ملحوظة) (1-11جدول ال) (إضافة النتروجين بالكيلو جرام (نتروجين-أآسيد نتروزبسبب حيوانات الرعي، آجم 
 )ألخرى، على الترتيبوالضأن والحيوانات ا، والدواجن والخنازير،  تشير إلى األبقارSO وCPPالمنخفضة 

                                                 
) 11.1جدول ال (EF1FR  أو، يمكن ضرب مدخل النتروجين هذا في معامل انبعاث افتراضي منخففض يناسب هذا المحصول معلومًاحقول األزر المغمورةمقدار النتروجين المضاف سنويا إلى إجمالي يكون عندما  5

(Akiyama et al., 2005) يزيد من انبعاثات أآسيد النتروز، فإن البيانات قد ) 5-5آما هو موضح في الفصل (وبالرغم من وجود أدلة على أن الغمر المتقطع  .المعامل الخاص بالبلد، حال تحديد معامل على مستوى البلد أو

  . آذلكحاالت الغمر المتقطعمع  EF1FRمعامل إمكانية استخدام الالعلمية الحالية تؤآد 

 



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 انبعاثات مباشرة وغير مباشرة ألآسيد النتروز من التربة المؤدية إلى النتروجين مساراتيوضح مصادر ومخطط  1-11الشكل 
 والمياه

رق آما أن ط . من الرسم التوضيحياأليمنموضحة بأسهم على الجانب أو المخلفة عليها، التربة  مصادر النتروجين المضافة إلى :ملحوظة
االنبعاثات موضحة بأسهم تشمل الطرق المتنوعة لتطاير األمونيا وأآاسيد النتروجين من المصادر الزراعية وغير الزراعية، ويوضح الشكل أيضًا 

NH4 اترسب تلك الغازات ومنتجاتها من األموني
NO3 والنترات الذائبة +

 .النتروز، وما يترتب على ذلك من انبعاثات الحقة غير مباشرة من أآسيد -
أما .  ونحو ذلكمخلفات مذابح الحيواناتوالصرف رسابة وجميع خالئط التسميد وروث الحيوانات " مخصبات النتروجين العضوية المضافة"تشمل 

ومخلفات محاصيل األعالف ) غير النتروجينية والمثبتة للنتروجين(وتحتها األرض فتشمل مخلفات جميع المحاصيل فوق " مخلفات المحاصيل"
 هيستوسولمن تربة ألراضي المدارة لمقاطع تمثيلية ل من الشكل، يوجد رسم منفصل األيسروأسفل الجانب  .الدائمة والمراعي بعد التجديد

)Histosol (آمثال. 

 

 تطاير النتروجين

مخصبات النتروجين 
 الصناعية

ترسب 
لنتروجينا

في جميع 
أنواع 
التربة 

والمسطحا
ت المائية

:تدفقات نتروجين

مدخالت نتروجين للتربة 
يةمخصبات النتروجين العضو

انبعات أآسيد نتروز مباشرة

انبعاث وتطاير النتروجين 
البول والروث من حيواناتواالحتراق وترسب النتروجين

 الرعي
 تسرب وجريان النتروجين

مخلفات المحاصيل انبعاثات أآسيد 
النتروز غير 

معدنة المادة العضوية 

تتباين األحجام النسبية إلضافات 
 النتروجين من بلد آلخر

زراعة التربة 
انبعاثات النتروجين من االحتراق النسيجية

 وتطاير النتروجين
التسرب

الجريان حرق الكتلة الحيوية

مياه سطحية احتراق الوقود األحفوري

تخزين ومعالجة روث 
 المواشي

 مياه جوفيه
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 ني أآسيد الكربون من استعماالت الجير واليوريةانبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المدارة وانبعاثات ثا: 11الفصل 

 شجرة القرار النبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من التربة المدارة 2-11الشكل 

 ابدأ

هل توجد معامالت انبعاثات
موثقة خاصة بالبلد تتسم 

أو / وEF1بالدقة لكل من 
EF2أو / وEF3PRP؟ 

قم بالحصول على 
البيانات الخاصة بالبلد

 معامالت تقدير االنبعاثات باستخدام قيم
 وبيانات 1االنبعاث االفتراضية بالمستوى 

.األنشطة الخاصة بالبلد

ال

 :ملحوظة
المترسبين أثناء الرعي مخصبات النتروجين الصناعية وإضافات النتروجين العضوية والبول والروث : تشمل مصادر النتروجين: 1

األعالف وتمعدن النتروجين الموجود في المادة العضوية للتربة المقترنة بفقد الكربون من التربة بعد تغيير استخدام /ومخلفات المحاصيل
رواسب أي خالئط التسميد و(أما األحوال األخرى لوجود النتروجين العضوي . تصريف التربة العضوية/األرض أو إدارتها، وإدارة 
وتقاس مدخالت المخلفات بوحدات . فيمكن تضمينها في هذا الحساب في حال توافر قدر آاٍف من المعلومات) الصرف والمخلفات المتحولة

 .EF1 ليتم ضربها في 1-11 في معادلة FONالنتروجين وتضاف آطرف فرعي لمصدر إضافي تحت 
لالطالع )  بشأن المصادر المحدودة2-1-4مع مالحظة القسم " (د الفئات الرئيسيةاختيار المنهجيات وتحي"، 1 من المجلد 4انظر الفصل : 2

 .على مناقشة الفئات الرئيسية واستخدام شجرات القرار
 .من مقدار انبعاثات الفئة المصدر% 30-25آقاعدة عامة، تعتبر أي فئة فرعية هامة إذا آانت تسهم بنسبة : 3

 1المستوى : 2اإلطار  3 أو 2المستوى : 3اإلطار 

هل يمثل المصدر 
 وهل 2فئة رئيسية
 ؟3يعد فئة هامة

نعم

اثات باستخدام معادالت تقدير االنبع
 ومعامالت االنبعاث 2المستوى 

المتوفرة الخاصة بالبلد أو باستخدام 
 .3طرق المستوى 

نعم
نعم

 1المستوى : 1اإلطار 

ال

 1ات باستخدام معادالت المستوى تقدير االنبعاث
ومعامالت االنبعاث االفتراضية وبيانات األنشطة

من الفاو فيما يتصل باستخدام مخصبات 
النتروجين المعدنية ومجموعات المواشي وآراء 

 .الخبراء حول بيانات األنشطة األخرى

فيما يتعلق بكل مصدر
هل توجد : نتروجين

بيانات أنشطة خاصة 
 بالبلد؟

ال
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 
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 :النتروجين إلى انبعاثات أآسيد نتروز ألغراض إعداد التقارير باستخدام المعادلة التالية-يتم تحويل انبعاثات أآسيد النتروز

N2O = N2O–N ● 44/28 

 2المستوى 
لألطراف في مزيد من التجزيء ، فيمكن إجراء 1-11المعادلة مما هو مبين ب لدى البلدتوافر معامالت انبعاث وبيانات أنشطة أآثر تفصيًال في حالة 
 في )FON وFSN(فمثًال، إذا آانت معامالت االنبعاث وبيانات األنشطة متوفرة حول إضافة المخصبات الصناعية والنتروجين العضوي  .المعادلة

 :6على النحو التالي 1-11يع المعادلة ستوفيمكن ، Iظروف مختلفة 

 2-11المعادلة 
 )2المستوى (يد النتروز المباشرة من التربة المدارة انبعاثات أآس

( ) ( )∑ −+−+•++•+=−
i

PRPOSSOMCRiiONSNDirect NONNONEFFFEFFFNON 22112 

 :حيث

EF1i  = ظروف المعامالت االنبعاث الموضوعة النبعاثات أآسيد النتروز من المخصبات الصناعية وإضافة النتروجين العضوي فيi 
 ....i = 1؛ )نتروجين مضافآجم (نتروجين -أآسيد نتروزآجم (

 

، أو اإلدارة، أو استخدام محصولالنوع ، أو نتروجينالمصدر من معامالت  بطرق مختلفة الستيعاب أي اتحاد 2-11ل المعادلة يمكن تعديو
لكل متغير مفرد من متغيرات بلد الحصول عليها ي يمكن ألأو أية معامالت أخرى لالنبعاث ترتبط بظروف معينة ، التربة، أو المناخ، أو األراضي

 .(FSN, FON, FCR, FSOM, FOS, FPRP)ن إضافة النتروجي

 :النتروجين إلى انبعاثات أآسيد نتروز ألغراض إعداد التقارير باستخدام المعادلة التالية-يتم تحويل انبعاثات أآسيد النتروز

N2O = N2O–N ● 44/28 

 3المستوى 
يقة مجدية بالفعل حيث تمكن إذا آانت في أشكال مالئمة من ربط طرالنماذج تعد و .مقتربات قائمة على النماذج أو القياسات 3تمثل طرق المستوى 

ومن ثّم، يمكن االستعانة بتلك العالقات  . المسؤولة عن انبعاثات أآسيد النتروز من جهة وحجم تلك االنبعاثات من جهة أخرىالبيئةالتربة ومتغيرات 
وال ينبغي االستعانة بالنماذج إال بعد التأآد من  .عليهاتطبيق القياسات التجريبية ر قد يكون من المتعذ أو مناطق بأآملها بلدانللتنبؤ باالنبعاثات من 

م النماذج أو القياسات المستمدة وإضافة لذلك، ينبغي اتخاذ الالزم لضمان أن تقديرات االنبعاث  .صحتها من خالل القياسات التجريبية النموذجية
 قائم على حساب إرشادات توفر أساسًا علميًا سليمًا لوضع نظام 2 من الفصل 2.5 ويقدم القسم .7تغطي جميع انبعاثات أآسيد النتروز البشرية

 .النماذج

 اختيار معامالت االنبعاث 11-2-1-2
 2 و1المستويان 
فتراضية المقدمة هنا في معادلة ويمكن استخدام القيم اال . معامالت انبعاث لتقدير انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من التربة المدارةةثالثيلزم توافر 
 إلى مقدار أآسيد النتروز (EF1)ويشير معامل االنبعاث األول  .بالبلد مقترنة مع معامالت االنبعاث الخاصة 2 أو معادلة المستوى 1المستوى 

لكربون العضوي للتربة في أنواع عث من مختلف إضافات النتروجين العضوي والصناعي إلى التربة، بما في ذلك مخلفات المحاصيل وتمعدن انبالم
تربة ال فيشير إلى مقدار أآسيد النتروز المنبعث من (EF2)أما معامل االنبعاث الثاني  .التربة المعدنية بسبب تغيير استخدام األراضي أو إدارتها

من نتروجين البول والروث المترسبين من نسبة أآسيد النتروز المنبعثة إلى  (EF3PRP)المعامل الثالث فيما يشير مدارة، ال/مصرفةالعضوية ال
 .1 ملخصًا لمعامالت االنبعاث االفتراضية لطريقة المستوى 1-11يقدم الجدول و .حيوانات الرعي في المراعي والمراعي المفتوحة والحظائر

                                                 
 2-11وتعتمد الصورة النهائية للمعادلة  .2وى  عند استخدام طريقة المست1-11 ال تمثل سوى تعديل واحد من بين العديد من التعديالت الممكن إدخالها على المعادلة 2-11المعادلة  6

 .بيانات األنشطة الخاصة بهاتفصيل على قدرة البلد على مدى توافر معامالت االنبعاثات المرتبطة بظروف محددة ومدى 

ومن ثّم، فإن  .بعاثات األراضي غير المدارة منخفضة للغايةنعلمًا بأن ا .تقدر انبعاثات أآسيد النتروز الطبيعية في األراضي المدارة بنسبة مساوية لالنبعاثات في األراضي غير المدارة 7

آما أن االنبعاثات  . حجم إجمالي االنبعاثات المقاسة من األراضي المدارةIPCCمنهجية ب المحصلةتماثل التقديرات و .جميع انبعاثات األراضي المدارة تقريبًا تعتبر انبعاثات بشرية

ليست ) في ظل انعدام إضافات نتروجين من المخصبات في العام هكتار لكل نتروجين- آجم أآسيد نتروز1أي نحو ) (1996(بومان المقدرة من قبل " الخلفية"المعروفة باسم انبعاثات 

  .IPCC في منهجية ةمضمنوهذه االنبعاثات بشرية المصدر وهي  . مخلفات المحاصيلمن، لكنها في معظمها ناجمة عن إسهامات النتروجين "طبيعية"انبعاثات 



 ني أآسيد الكربون من استعماالت الجير واليوريةانبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المدارة وانبعاثات ثا: 11الفصل 
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من خالل المتحرر جين المضاف للتربة أو من النترو% 1في ضوء األدلة الجديدة، تم تحديد القيمة االفتراضية لمعامل االنبعاث األول عند نسبة 
ويكون هذا المعامل مناسبًا وآافيًا في الكثير من الحاالت، إال إن هناك  .8األنشطة التي ينجم عنها تمعدن المادة العضوية في أنواع التربة المعدنية

المناخ ومحتوى الكربون في التربة العضوية وطبيعة التربة (ة بيئيالعوامل ال) 1: (استنادًا إلىتجزيء هذا المعامل بيانات حديثة تشير إلى إمكانية 
ات مع اختالف، معدل إضافة النتروجين حسب نوع السماد ونوع المحصول(عوامل ذات الصلة باإلدارة ال) 2(؛ و)والصرف ودرجة حموضة التربة

للبلدان ويمكن  .(Bouwman et al., 2002; Stehfest and Bouwman, 2006))  البقوليات والمحاصيل غير البقولية القابلة للزراعة والعشببين
تستخدم معامالت االنبعاث المجزأة في مقترب أو بعضها أن لكل تلك المعامالت  بيانات األنشطة الخاصة بها التي تتوافر لها إمكانية تجزيء

 .2المستوى 

 

 1-11الجدول 
 روز من األراضي المدارةمعامالت االنبعاث االفتراضية لتقدير انبعاثات أآسيد النت

 نطاق عدم التيقن القيمة االفتراضية معامل االنبعاث

 إلضافات النتروجين من المخصبات المعدنية والتعديالت العضوية EF1معامل االنبعاث 
ومخلفات المحاصيل، والنتروجين المتعدن من التربة العضوية نتيجة لفقدان آربون التربة 

 .)]آجم نتروجين (نتروجين-آجم أآسيد نتروز[
0.01 0.003 - 0.03  

آجم (نتروجين -آجم أآسيد نتروز[ لحقول األرز المغمورة EF1FRمعامل االنبعاث 
0.006 - 0.000 0.003 .)]نتروجين  

 ألنواع التربة ذات المحاصيل العضوية المعتدلة والمراعي EF2 CG, Tempمعامل االنبعاث 
24 - 2 8 .)نتروجين لكل هكتار-آجم أآسيد نتروز(  

 ألنواع التربة ذات المحاصيل العضوية االستوائية والمراعي EF2 CG, Tropمعامل االنبعاث 
48 - 5 16 .)نتروجين لكل هكتار-آجم أآسيد نتروز(  

اع التربة الحرجية المعتدلة والشمالية الغنية و ألنEF2F, Temp, Org, Rمعامل االنبعاث 
2.4 - 0.16 0.6 .)نتروجين لكل هكتار-روزآجم أآسيد نت(بالمغذيات العضوية   

اع التربة المعتدلة والشمالية الغنية بالمغذيات و ألنEF2F, Temp, Org, Pمعامل االنبعاث 
0.3 - 0.02 0.1 .)نتروجين لكل هكتار-آجم أآسيد نتروز(العضوية   

 أآسيد آجم( ألنواع التربة الحرجية العضوية االستوائية EF2F, Tropمعامل االنبعاث 
24 - 0 8 .)نتروجين لكل هكتار-نتروز  

والدواجن ) والجاموسالمدرة للبن وغير المدرة للبن ( لألبقار EF3PRP, CPPمعامل االنبعاث 
0.06 - 0.007 0.02 .)]آجم نتروجين(نتروجين -آجم أآسيد نتروز[والخنازير   

نتروجين -آسيد نتروزآجم أ[" الحيوانات األخرى" للخراف وEF3PRP, SOمعامل االنبعاث 
0.03 - 0.003 0.01 .)]آجم نتروجين(  

 :المصادر

EF1: Bouwman et al. 2002a,b; Stehfest & Bouwman, 2006; Novoa & Tejeda, 2006 in press; EF1FR: Akiyama et al., 2005; EF2CG, Temp, EF2CG, Trop, EF2F,Trop: Klemedtsson et 
al., 1999, IPCC Good Practice Guidance, 2000; EF2F, Temp: Alm et al., 1999; Laine et al., 1996; Martikainen et al., 1995; Minkkinen et al., 2002: Regina et al., 1996; 

Klemedtsson et al., 2002; EF3, CPP, EF3, SO: de Klein, 2004. 

 

ونظرًا  . المناخ المعتدلفي أنواع نتروجين لكل هكتار في العام- آجم أآسيد نتروز8بحوالي  EF2القيمة االفتراضية لمعامل االنبعاث وتقدر 
 16 يقدر بحوالي EF2أنوع المناخ المعتدل، فإن معامل االنبعاث تبلغ ضعفي المعدالت في الفتراض أن معدالت التمعدن في أنواع المناخ االستوائي 

 ويمكن الحصول على تعريفات المناطق المناخية من الملحق .9سبة ألنواع المناخ االستوائي بالننتروجين لكل هكتار في العام-آجم أآسيد نتروز
 .3 الفصلب 5.أ3

                                                

والحيوانات " الضأن"من النتروجين المترسب من جميع أنواع الحيوانات باستثناء % 2  بحواليEF3PRPالقيمة االفتراضية لمعامل االنبعاث وتقدر 
 .10من النتروجين المترسب آمعامل انبعاث افتراضي لهما % 1يمكن استخدام نسبة فعين، بالنسبة لهذين النوو ".األخرى"

 
 التجريبية المتاحة للبيانات نتيجة للتحليالت الجديدة 1996 لعام IPCCمقارنة بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن % 1إلى % 1.25ُغيرت قيمة معامل االنبعاث األول من  8

(Bouwman et al., 2002a,b; Stehfest and Bouwman, 2006; Novoa and Tejeda, 2006 in press).  وقد انتهت هذه التحليالت إلى رقم أآبر بكثير للقياسات من الرقم

في تلك النبعاثات المخصبات والروث هذا، وتقترب القيمة المتوسطة  .(Bouwman, 1996)المتاح للدراسة السابقة التي انبثقت منها القيمة السابقة المستخدمة في معامل االنبعاث األول 

أي من مخلفات المحاصيل وتمعدن المادة (في حسابات الحصر ضافات النتروجين إلنه بسبب أوجه عدم التيقن المقترنة بهذه القيمة وتضمين إسهامات أخرى ، إال أ%0.9المراجعات من 

 .مناسبة% 1 التقريبيةالقيمة قد تم اعتبار ، ف)العضوية بالتربة

  إلى القيم الواردة في1996 لعام IPCCاالستوائي، من القيم الواردة في المبادئ التوجيهية الصادرة عن  لكل من أنواع المناخ المعتدل وEF2االنبعاث ُغيرت قيم معامل  9

GPG2000. 

مل االفتراضية للمعاقيمة ال تجزيءوقد تم . 1996 لعام IPCC تغييرًا عما آان عليه األمر في المبادئ التوجيهية الصادرة عن للضأن تمثل إضافة معامل انبعاث افتراضي 10

EF3PRP ألنواع مختلفة من الحيوانات استنادًا إلى مراجعة حديثة تناولت انبعاثات أآسيد النتروز من ترسبات البول والروث (de Klein, 2004)،  حيث أآدت هذه المراجعة أن

 منخفض للضأن EF3PRPاختيار معامل أسباب تشمل و .أآثر مناسبةأقرب إلى الدقة وللضأن من النتروجين المترسب % 1نسبة  أقل من معامل األبقار وأن للضأنمعامل االنبعاث 

حول معامالت انبعاث تتوافر بيانات ضئيلة للغاية وقد تنعدم من جانب آخر،  . الرعيأثناء التربة تدامجعلى التأثير األقل و)  أقل آمًا وأآثر تكررًاالضأنتبول (التوزيع المتساوي للبول 

ومع ذلك، يمكن استخدام قيمة  .من النتروجين المترسب% 2وانات األخرى، علمًا بأن معامل االنبعاث بالنسبة للدواجن والخنازير يظل على معدله البالغ أآسيد النتروز من أنواع الحي

والجمال والرنة وأنواع الجمال األخرى، وذلك التي تشمل الماعز والخيول والبغال والحمير " الحيوانات األخرى"من النتروجين المترسب بالنسبة للحيوانات المصنفة ضمن فئة % 1



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 
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 اختيار بيانات األنشطة 11-2-1-3
 2 و1المستويان 

 وهي الطرق المطلوبة ،(FSN, FON, FPRP, FCR, FSOM, FOS)يقدم هذا القسم وصفًا للطرق العامة لتقدير إضافات النتروجين المختلفة إلى التربة 
 ).2-11 و1-11المعادلتان  (2 و1منهجيات المستويين ل

 (FSN)السماد الصناعي الُمضاف 
 السنوي للمخصباتجمالي االستهالك اإلوُيقدر من  .11 إلى التربةةالمضافمخصبات النتروجين الصناعية  إلى المقدار السنوي من FSNيشير 

، والتي تسجل عادة في صورة بالبلدانللمخصبات من اإلحصاءات الرسمية الصادرة ويمكن جمع البيانات المتعلقة باالستهالك السنوي  .الصناعية
، فإنه يمكن الرجوع إلى االتحاد العالمي لصناعة بلدوإذا لم تتوافر بيانات خاصة بكل  .أو اإلنتاج المحلي والواردات/مبيعات المخصبات و

المخصبات حسب االستخدام اإلجمالي من للحصول على بيانات بشأن  (http://www.fertilizer.org/ifa/statistics.asp) (IFIA)المخصبات 
لالطالع على بيانات استهالك (/http://faostat.fao.org) ):الفاو(النوع والمحصول، أو الرجوع إلى منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

االتحاد العالمي لصناعة ب الخاصة آتلك ،طنية وقواعد البيانات الدولية الواإلحصاءاتوسيكون من المفيد عقد مقارنة بين  .المخصبات الصناعية
 ونوع المحصول والنظام المناخي  المخصبوفي حال توافر بيانات آافية، يمكن فصل استخدام المخصبات حسب نوع .المخصبات ومنظمة الفاو
تجدر اإلشارة إلى أن و . لالنبعاثات شريطة تحسين طرق الحصر مستقبًالوقد تفيد هذه البيانات في وضع تقديرات منقحة .بالنسبة للمحاصيل الرئيسية

استخدامات النتروجين في القطاع الزراعي، بالرغم من أن اإلضافات قد تحدث أيضًا تقصر اإلبالغ على قد ) بما فيها الفاو(معظم مصادر البيانات 
 .وهذا النتروجين غير المحتسب يشكل نسبة ضئيلة من إجمالي االنبعاثات .في األراضي الحرجية وأراضي االستيطان وغيرها من أنواع األراضي

 .أمكنما ومع ذلك، توصى الدول بالعمل على استخالص مثل هذه المعلومات اإلضافية 

 (FON)مخصبات النتروجين العضوية المضافة 
جين العضوي المضاف إلى أنواع التربة عبر وسائل  إلى مقدار إضافات النترو(FON)" مخصبات النتروجين العضوية المضافة"يشير مصطلح 

الصرف وخالئط التسميد المضافة سابة المضاف وريشمل روث الحيوانات و .3-11باستخدام المعادلة يتم حسابه ليس من بينها حيوانات الرعي و
والجعة، عمليات المعالجة ومصانع األسماك أي مخلفات (إلى التربة إلى جانب التعديالت العضوية األخرى ذات األهمية اإلقليمية للزراعة 

 :3-11 باستخدام المعادلة (FON)عضوية النتروجين المخصبات ويتم حساب  ).وغيرها

 3-11المعادلة 
 )1المستوى (النتروجين المنبعث من إضافات النتروجين العضوية إلى التربة 

OOACOMPSEWAMON FFFFF +++=  

 :حيث

FON =  آجم  إلى التربة عبر وسائل ليس من بينها حيوانات الرعي، ة النتروجين العضوي المضافباتمخصإجمالي المقدار السنوي من
 نتروجين في العام

FAM =  نتروجين في العامالمضاف إلى التربة، آجم روث الحيوانات المقدار السنوي من نتروجين 

FSEW =  حساب هذا  قطاع النفايات لضمان عدم االزدواجية في ينبغي التنسيق مع(الصرف رسابة من نتروجين اإلجمالي المقدار السنوي
 آجم نتروجين في العامالمضاف إلى التربة، ) المكون

FCOMP =  ينبغي التأآد من عدم االزدواجية في احتساب (المقدار السنوي من إجمالي نتروجين خالئط التسميد المضاف إلى التربة
 م نتروجين في العامآج، )نتروجين السماد الحيواني في خالئط التسميد

FOOA  = الجعةعمليات المعالجة ومصانع األسماك وأي مخلفات (المقدار السنوي من التعديالت العضوية األخرى المستخدمة آمخصبات 
 آجم نتروجين في العام، )ونحو ذلك

 

بمراعاة مقدار ) 10 في الفصل 10.34دلة ؛ انظر المعاNMMS_Avb( المتوفر روث الحيواناتمقدار نتروجين تعديل  من خالل FAMُيحدد مصطلح 
 آما هو موضح في المعادلة (FracCNST) أو المستخدم لإلنشاء (FracFUEL) أو المحروق للحصول على وقود (FracFEED)المستخدم للعلف الروث 

                                                                                                                                                         

 لصالح مقادير تطاير األمونيا (FON) وال مخصبات النتروجين العضوية المضافة (FSN)النتروجين المعدنية المعدنية ، ال يتم تعديل آميات مخصبات 1بالنسبة لمنهج المستوى  11

 الدراسات الميدانية ويرجع السبب في هذا التغيير إلى أن .1996 لعام IPCCوهو ما ُيغاير المنهجية الواردة في المبائ التوجيهية الصادرة عن  .النتروز بعد اإلضافة إلى التربة وأآاسيد

 :وبمعنى آخر، تم تحديد صدور تلك االنبعاثات من .المعامالت تقدير تلك التي حددت معامالت انبعاث أآسيد التروز بالنسبة للنتروجين المضاف لم يتم تعديلها لتناسب مسألة التطاير عند

إجمالي مقدار النتروجين (/ النتروجين المنبعث من المخصبات -أآسيد النتروز :ن المضاف، وليس منإجمالي مقدار النتروجي/ النتروجين المنبعث من المخصبات -أآسيد النتروز

 إلجماليؤدي إلى التقدير المنخفض ونتيجة لذلك، فإن تعديل مقدار إضافة النتروجين لمناسبة التطاير قبل ضربه في معامل االنبعاث سي ). األمونيا وأآاسيد النتروز المتطايرة–المضاف 

أآاسيد النتروز بعد إضافة النتروجين المعدني أو العضوي إلى / االلتفات إلى أن التصحيح المعني بتطاير األمونيا3 أو 2وينبغي للدول التي تعتمد أحد المستويين  .انبعاثات أآسيد النتروز

 .لمستخدمةأو منهجية الحصر ا/عاث وبالتربة قد يكون مطلوبًا، علمًا بأن ذلك يتوقف على معامل االن



 ني أآسيد الكربون من استعماالت الجير واليوريةانبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المدارة وانبعاثات ثا: 11الفصل 
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 4-11المعادلة 
 )1المستوى (النتروجين المنبعث من السماد الحيواني المضاف إلى التربة 

( )[ ]CNSTFUELFEEDAvbMMSAM FracFracFracNF ++−•= 1 

 :حيث

FAM =  نتروجين في العام المضاف إلى التربة، آجم الروثالمقدار السنوي من نتروجين 

NMMS_Avb =  انظر  (آجم نتروجين في العام والمتاح لإلضافة إلى التربة أو آوقود أو للعلف أو اإلنشاء، الروث المعالجمقدار نتروجين
 )10 في الفصل 10.34المعادلة 

FracFEED =  المستخدم للعلف المعالجالروثجزء  

FracFUEL =  المستخدم للوقودالروث المعالج جزء 

FracCNST =  المستخدم لإلنشاءالروث المعالج جزء 

 
 (FPRP)من حيوانات الرعي ) الفضالت الصلبة(البول والروث 
تجدر و .وحة والحظائر من حيوانات الرعي إلى المقدار السنوي من النتروجين المترسب في تربة المراعي والمراعي المفتFPRPيشير مصطلح 

باستخدام  FPRPوُيقدر  .FONمخصبات ل FAMالمضاف إلى التربة مشمول في المعالج الحيواني الروث اإلشارة إلى أن النتروجين المنبعث من 
 T (Nex(T))فئة /الذي يفرزه آل نوع ومقدار المتوسط السنوي من النتروجين (N(T)) من المواشي Tفئة /حيوانات آل نوعد  من عد5-11المعادلة 

 .T (MS(T,PRP))فئة /تربة المراعي والمراعي المفتوحة والحظائر من آل نوع من أنواع الماشيةالمخلف على والجزء الموجود من هذا النتروجين 
 ).10.5 ، القسم10الفصل راجع  (المعني بالمواشيفصل الويمكن الحصول على البيانات الالزمة لهذه المعادلة من 

 : على التربة حيوانات الرعيالذي تخلفه النتروجينتقدير في  5-11المعادلة يمكن استخدام و

 5-11المعادلة 
 )1المستوى (في المراعي والمراعي المفتوحة والحظائر من البول والروث حيوانات الرعي مخلفات النتروجين في 

( )[ ]∑ ••=
T

PRPTTTPRP MSNexNF ),()()( 

 :حيث

FPRP  =آجم  نتروجين البول والروث المترسب من حيوانات الرعي في المراعي والمراعي المفتوحة والحظائر، المقدار السنوي من
 نتروجين في العام

N(T) =  فئة الحيوانات / عدد رؤوس نوعT 10.2، القسم 10 الفصل راجع( في البلد( 

Nex(T) = الفئة /المتوسط السنوي إلفراز النتروجين لكل رأس في النوعT10 الفصل راجع(، آجم نتروجين للرأس في العام  في البلد ،
 )10.5القسم 

MS(T,PRP)   =  فئة ال/نوع لل نالنتروجيجزء اإلجمالي السنوي إلفرازT انظر ( 12المترسب في المراعي والمراعي المفتوحة والحظائر
 )10.5، القسم 10الفصل 

 (FCR)األعالف، الُمعاد إلى التربة / وجين وتجديد المراعي نتروجين مخلفات المحاصيل، بما في ذلك المحاصيل المثبتة للنتر
 .13، شامًال المحاصيل المثبتة للنتروجين، المعادة إلى التربة سنويًا )فوق األرض وتحتها( إلى مقدار النتروجين في مخلفات المحاصيل FCRيشير 

 وغير المثبتة له التي تخضع للتمعدن خالل تجديد المراعي أو األعالف آما يشمل أيضًا النتروجين المنبعث من محاصيل األعالف المثبتة للنتروجين
علمًا بأن التقدير يتم من خالل إحصاءات إنتاجية المحصول والمعامالت االفتراضية للمخلفات فوق األرض وتحتها ونسب اإلنتاجية ومحتويات  .14

 2 من الفصل 2.4القسم يتناول (و أي شكل آخر من أشكال إزالة المخلفات وإضافة لذلك، تشمل الطريقة أثر حرق المخلفات أ .نتروجين المخلفات
ونظرًا لتباين أنواع المحاصيل المختلفة من حيث نسب المخلفات إلى اإلنتاجية ووقت  عاثات المباشرة ألآسيد النتروز من حرق المخلفات،باالن

جمع قيم النتروجين المنبعث من جميع أنواع ثم نواع المحاصيل الرئيسية التجديد ومحتويات النتروجين، فإنه ينبغي إجراء حسابات منفصلة أل
نباتات ) 2 و)آالذرة واألرز والقمح والشعير(محاصيل الحبوب غير المثبتة للنتروجين ) 1 :وآحد أدنى، يوصى بتقسيم المحاصيل إلى .المحاصيل

آالبطاطس والبطاطا (المحاصيل الجذرية والدرنية ) 3 و)حمص والعدسآفول الصويا والفول الجاف وال(ومحاصيل الحبوب المثبتة للنتروجين 

                                                 
 ."S" ـ بلها يرمزومعالجة الروث يشار إلى المراعي والمراعي المفتوحة والحظائر في قسم الماشية باعتبارها أحد أنظمة  12

تحت األرض في إجمالي في المخلفات  بحيث تشمل إسهام النتروجين 1996 لعام IPCCفي المبادئ التوجيهية الصادرة عن من صيغتها  FCRتم تعديل المعادلة المعنية بتقدير  13

 النتروجين من مخلفات المحاصيل، مما مدخالت اآلن تقديرًا أدق لمقدار FCRونتيجة لذلك، يمثل  .FCRفي تقدير ما آان يتم تجاهله سابقا النتروجين من مخلفات المحاصيل، وهو 

حصاد المادة الجافة فوق األرض يتبقى من هذه المحاصيل بعد لبقولية مثل الفصفصة حيث ال نمو محاصيل األعالف االمحاصيل من يتيح إمكانية تقييم اإلسهام في نتروجين مخلفات 

 .مخلفات ذات شأن تقريبًا فيما عدا أنظمة الجذور

 .1996 لعام IPCC لـ المبادئ التوجيهية اختالفًا عنيمثل تضمين النتروجين المنبعث من تجديد المراعي او األعالف  14



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 
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 6-11المعادلة 
 )1المستوى (األعالف /النتروجين المنبعث من مخلفات المحاصيل وتجديد المراعي

( )
( )[ ]∑

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

•+−••

•••−•
=

T TBGTBGTmoveReTAGTAG

TnewRefTTT
CR NRFracNR

FracCburntAreaAreaCrop
F

)()()()()(

)()()()(

1
 

 :حيث

FCR   =  ثبتة للنتروجين، ومقدار ماصيل ال، بما في ذلك المح)فوق األرض وتحتها(المقدار السنوي من النتروجين في مخلفات المحاصيل
 آجم نتروجين في العامتجديد المراعي، المعادة إلى التربة، /النتروجين من األعالف

Crop(T)= محصول ل إنتاجية المادة الجافة المحصودة سنويًا لT ،آجم مادة جافة للهكتار 

Area(T)=  محصول ال إجمالي المساحة المحصودة سنويًا منTام، هكتار في الع 

Area burnt (T) =  محصول الإجمالي المساحة المحروقة سنويًا منTهكتار في العام ، 

Cf =  2.6، الجدول 2 الفصل راجع) (بال أبعاد(معامل االحتراق( 

FracRenew (T)=  جزء من إجمالي المساحة المزروعة بالمحصول الTعي آل بالنسبة للبلدان التي يتم فيها تجديد المرا .15 المجدد سنويًاX 
 FracRenew = 1 فإنلمحاصيل السنوية وبالنسبة ل .FracRenew = 1/X عام، فإن

RAG(T) =  لمخلفات فوق األرضلنسبة المادة الجافة (AGDM(T)) إلى اإلنتاج المحصود بالنسبة للمحصول T (Crop(T))آجم مادة جافة  ؛
 ،)آجم مادة جافة(

 = AGDM(T) × 1000 / Crop(T))  بحساب(AGDM(T))  2-11من المعلومات المستقاة من الجدول( 

NAG(T) =  محصول في الالمخلفات فوق األرض بمحتوى النتروجينT2-11جدول ال(، )آجم مادة جافة (، آجم نتروجين( 

FracRemove(T)=  جزء من مخلفات المحصول الT آجم  واإلنشاء،الحظائر  فرشسنويًا ألغراض آالعلف والذي يتم إزالته  فوق األرض
، FracRemoveوإذا لم تتوفر بيانات  .الخبراء في البلد للحصول على البياناتيلزم الرجوع إلى و. )نتروجين-آجم محصول( نتروجين

 .وجود أجزاء مزالةعدم يتم افتراض ف

RBG(T) =  نسبة المخلفات تحت األرض إلى اإلنتاج المحصود للمحصولT ، م تتوفر بيانات بديلة، وإذا ل. )آجم مادة جافة(آجم مادة جافة
 في نسبة إجمالي الكتلة الحيوية فوق األرض إلى إنتاجية 2-11من الجدول  RBG-BIO بضرب RBG(T) فيمكن حينها احتساب

 أيضًا من المعلومات الواردة في الجدول AGDM(T) حسابمع (، [Crop(T) / (AGDM(T) ● 1000 + Crop(T))] ( = المحصول
11-2.( 

NAG(T)=  المخلفات تحت األرض للمحصول في النتروجين  محتوىT 2-11جدول ال(، )آجم مادة جافة(، آجم نتروجين( 

T= نوع العلف أو المحصول  

من المصادر الوطنية ذات ) اإلنتاجيات والمساحة المحصودة، حسب المحصول(يمكن الحصول على البيانات المتعلقة بإحصاءات إنتاجية المحصول 
 منظمة الفاو بشأن إنتاج المحاصيل على الموقع اإللكترونيإصدارات فر هذه البيانات، فيرجى الرجوع إلى وإذا لم تتوا .الصلة

(http://faostat.fao.org/). 
حاصيل ُتسجل آوزن حقلي جاف أو وزن طازج، فإنه يمكن تطبيق معامل تصحيح لتقدير إنتاجيات من إحصاءات إنتاجية الكثير من النظرًا ألو

 اإلبالغ عن في ة معامل التصحيح المناسب على المقاييس المستخدمويعتمد .)7-11المعادلة (إذا آان ذلك مناسبا  (Crop(T))افة  الجالمواد
 . آبديل آخر2-11آما يمكن استخدام القيم االفتراضية لمحتوى المادة الجافة آما هو وارد في الجدول  .يختلف من بلد آلخروهو ما اإلنتاجية، 

 7-11المعادلة 
 التي تم اإلبالغ عنهاتصحيح الوزن الجاف إلنتاجيات المحاصيل 

DRYFreshYieldCrop TT •= )()( 

 :حيث

Crop(T) =  إنتاجية المادة الجافة المحصودة سنويًا للمحصولT ،آجم مادة جافة للهكتار 

Yield_Fresh(T) =  اإلنتاجية الطازجة المحصودة للمحصولTآجم وزن طازج للهكتار ، 

DRY = لمادة الجافة من محصول جزء اT ،آجم وزن طازج(آجم مادة جافة  المحصود( 

 

                                                 
 ,.van der Weerden et al., 1999; Davies et al مثل،( في المعادلة ليمثل إطالق النتروجين وما يترتب عليه من زيادات في انبعاثات أآسيد النتروز  تم تضمين هذا الطرف15

 .البرسيم وغير ذلك من محاصيل األعالف/زراعة عشب المراعي أو العشب/ من تجديد(2001



 ني أآسيد الكربون من استعماالت الجير واليوريةانبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المدارة وانبعاثات ثا: 11الفصل 
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البيانات األخرى تتيح  الحتساب إجمالي المادة الجافة للمخلفات فوق األرض، آما 2-11 الواردة في الجدول التراجعيةيمكن أيضًا استخدام المعادالت 
ُيذآر أن  .مادة الجافة تحت األرض وإجمالي النتروجين في المخلفات تحت األرض وال،النتروجين في المخلفات فوق األرضإمكانية حساب بالجدول 

 إجمالي أ7-11، تقدم المعادلة المقتربهذا مع و .، هو حاصل جمع محتويات النتروجين تحت األرض وفوقهاFCRإجمالي إضافة النتروجين، 
 :FCR  المضافالنتروجين

 أ7-11المعادلة 
 )2-11 الجدول مخداباست (FCRمنهج بديل لتقدير 
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في الجدول االفتراضية  بدال من استخدام القيم بلداستخدام البيانات الخاصة بكل  يمكن FCRلتقدير ) 2أي المستوى (وآوسيلة لتحسين هذا المقترب 
 .فوق األرضللجزء المحروق من المخلفات وآذلك استخدام القيم الخاصة بالبلد  11-2

 .16 (FSOM) ممارسات اإلدارةاالستخدام أو تغيير نتيجة عدن الناتج من فقدان آربون التربة العضوي في أنواع التربة المعدنية مين المالنتروج
 وآما .أو ممارسات اإلدارة ستخداماال تغير إثرفقدان الكربون العضوي في أنواع التربة المعدنية نتيجة معدن م إلى مقدار النتروجين الFSOMيشير 

وتنوع ممارسات اإلدارة قد يكون لهما تأثير بالغ على مخزون الكربون اضي ، فإن تغير استخدام األر2 من الفصل 2.3.3سبق توضيحه في القسم 
د آربون وحينما ُيفق .الكربون والنتروجين العضويين مرتبطان ارتباطًا وثيقًا في المادة العضوية للتربةوتجدر اإلشارة إلى أن  .العضوي في التربة

وحينما ُيفقد آربون التربة، فإنه . دن فوري للنتروجينعضوي عبر التأآسد نتيجة لتغيير استخدام األرض أو اإلدارة، يقترن هذا الفقدان بتمعالتربة ال
 شأنه في ذلك ،(Smith and Conen, 2004)عدن على أنه مصدر إضافي للنتروجين الممكن تحوله إلى أآسيد النتروز مُينظر إلى هذا النتروجين المت

وينطبق  .الحالتين مصدرًا ألآسيد النتروزآلتا عدن المنطلق من تحلل مخلفات المحاصيل على سبيل المثال، حيث يصبح في مشأن النتروجين الم
 لالنبعاثات المباشرة عدن من فقدان المادة العضوية للتربة تمامًا آما هو مستخدمم على النتروجين الم(EF1)معامل االنبعاث االفتراضي نفسه 

 والنترات الناتجة من تمعدن اويرجع السبب في ذلك إلى أن األموني .الناتجة من إضافات المخصبات والنتروجين العضوي إلى األراضي الزراعية
لة ل عمليتي النترتة وإزا طبقة مناسبة للكائنات الدقيقة المنتجة ألآسيد النتروز من خال،المادة العضوية للتربة تحمل قيمة مساوية باعتبارها

أو تحلل مخلفات اإلدارة  أو ،ستخداماالمعدن هو فقدان المادة العضوية للتربة جراء تغير مبغض النظر عما إذا آان مصدر النتروجين الالنتروجين، 
معدن، والتي يتم عبرها تنحية النتروجين ال يتم مراعاة العملية المقابلة للت :ملحوظة( . أو التعديالت العضوية، أو المخصبات الصناعية،المحاصيل

ات كيويرجع السبب في ذلك إلى اختالف دينامي .غير العضوي إلى مادة عضوية جديدة التشكيل في التربة، لدى احتساب مصدر تمعدن النتروجين
زيادة نسبة االنبعاث في آل من المادة العضوية تحلل المادة العضوية في التربة وتكونها، وإلى الفالحة المنخفضة في بعض األحوال بما يتيح إمكانية 

 ).في التربة وأآسيد النتروز

النتروجين حساب تحرر  طرق 2 و1، يقدم المستويان )2.25، المعادلة 2في الفصل تم حسابه آما (لمعرفة جميع حاالت فقدان الكربون من التربة 
 :من خالل التمعدن آما يلي

 تغيرات في إمداد النتروجين من التمعدنخطوات االحتساب الالزمة لتقدير ال
 الوارد في 2.25، على مدار فترة الحصر، باستخدام المعدلة للمساحة (CMineral, LU∆)المتوسط السنوي لفقدان آربون التربة حساب  :1الخطوة 
، يتم 2وباستخدام المستوى  .األراضي استخدام وإدارةلجميع أنظمة واحدة  CMineral, LU∆ تكون قيمة، 1وباستخدام منهج المستوى . 2الفصل 
 .أو أنظمة اإلدارة/قيمة المتوسط السنوي لفقدان آربون التربة حسب االستخدام الفردي لألراضي وتجزيء 

 :8-11 باستخدام المعادلة (FSOM)عدن نتيجة فقدان آربون التربة متقدير النتروجين المت :2الخطوة 

 8-11المعادلة 
 رة اتغير استخدام األراضي أو اإلدإثر  أنواع التربة المعدنية نتيجة لفقدان آربون التربة عدن فيمالنتروجين المت

 )2 و1المستويان (

∑ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
•⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ •Δ=

LU
LUeralMinSOM R

CF 10001
, 

 :حيث

FSOM = أو االستخدام تغير إثر عدن في أنواع التربة المعدنية نتيجة لفقدان آربون التربة مصافي المقدار السنوي من النتروجين المت
 رة، آجم نتروجيناإلدا

∆CMineral, LU= المتوسط السنوي لفقدان آربون التربة لكل نوع من أنواع استخدام األراضي  (LU ) بالنسبة  :ملحوظة(؛ أطنان آربون
المستوى أما في  . لجميع أنظمة استخدامات األراضي وإدارتهاواحدة، يكون للمتوسط السنوي لفقدان آربون التربة قيمًة 1للمستوى 

 .أو إدارتها/قيمة المتوسط السنوي لفقدان آربون التربة حسب أنظمة االستخدام الفردي لألراضي وفيتم تجزيء  ،2

R = إلى 10قن من ييتراوح عدم الت (15يمكن استخدام قيمة افتراضية قدرها  .نسبة الكربون إلى النتروجين من المادة العضوية في التربة 
مروج  في الحاالت التي تنطوي على تغير في استخدام األراضي من أراٍض حرجية أو (R)ن لنسبة الكربون إلى النتروجي) 30

آما يمكن استخدام قيمة افتراضية قدرها  .المساحة المعنية إلى أراٍض زراعية، وذلك في ظل غياب بيانات أآثر تحديدًا عن طبيعية
 ضياألراضي الزراعية التي تظل أرااإلدارة في مارسات معلى تغييرات في تنطوي للحاالت التي ) 15 إلى 8من النطاق  (10

                                                 
بفقدان والمقترن النتروجين الناتج من التمعدن تتضمن ، والتي لم 1996 لعام IPCCمر في المبادئ التوجيهية السابقة الصادرة عن  تغييرًا عما آان عليه األFSOMيمثل تضمين  16

 .الكربون العضوي من التربة
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LU =  اإلدارةأو /ستخدام واالنوع نظام 

عملية جمع تشمل عن طريق  FSOM حساب، فيتم 2أما بالنسبة للمستوى  .على نحو منفصل FSOM قيمة حساب، 1بالنسبة للمستوى  :3الخطوة 
 .(LU)رتها اأو إد/راضي وجميع أنواع أنظمة استخدام األ

 أن الممارسة السليمةومن أآسيد النتروز، وجود تحيز في تقدير البلدان على تقدير إجمالي التغييرات الحادثة في آربون التربة وينتج عن عدم قدرة 
ول نسب الكربون إلى النتروجين بالنسبة استخدام بيانات محددة ح آذلك أن يتم الممارسة السليمةمن و .اإلبالغوثائق يتم االعتراف بهذا القيد في 
 .البيانات المتعلقة بالتغييرات في الكربونإلى جانب ، حال توافرها، لمساحات األراضي المجزأة

 (FOS)المدارة /التربة العضوية المصرفةأنواع مساحة 
علمًا  ). لالطالع على التعريف4انظر الحاشية السفلية (المدارة /من التربة العضوية المصرفة) بالهكتار( إلى إجمالي المساحة السنوية FOSيشير 

وبالنسبة لجميع استخدامات األراضي، ينبغي تصنيف المساحات حسب المنطقة المناخية  .2 و1بأن هذا التعريف ينطبق على طرق المستويين 
غنية بالمغذيات (تصنيف إضافي حسب خصوبة التربة وإضافة لذلك، وبالنسبة لألراضي الحرجية المعتدلة، ينبغي إخضاعها ل ).معتدلة واستوائية(

أو آبديل  . من اإلحصاءات الوطنية الرسمية(FOS)المدارة /ويمكن الحصول على بيانات مساحة التربة العضوية المصرفة ).أو فقيرة في المغذيات
، آما يمكن االستعانة بنصائح (/http://faostat.fao.org)آخر، يقدم الموقع إللكتروني لمنظمة الفاو إجمالي مساحات التربة العضوية لكل بلد 

من والهيئات المعنية بمسوح التربة أما بالنسبة لألراضي الحرجية، فستكون البيانات الوطنية متاحة لدى  .المدارة/الخبراء لتقدير المساحات المصرفة
 حال انعدام إمكانية التصنيف على أساس خصوبة التربة، فيمكن وفي .األراضي الرطبة، آالتي تعد ألغراض االتفاقيات الدوليةالمسوح الخاصة ب

 .للدول االعتماد على أحكام الخبراء

 التيقن عدم تقدير 11-2-1-4
حاالت عدم التيقن المقترنة بمعامالت االنبعاث لتنشأ أوجه عدم التيقن في تقديرات انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من أنواع التربة المدارة نتيجة 

والتغيرية الطبيعية وأجزاء التقسيم وبيانات األنشطة وانعدام تغطية القياسات واإلجمال )  للحصول على نطاقات عدم التيقن1-11راجع الجدول (
وتظهر أوجه إضافية لعدم التيقن في عملية  .باألراضي الزراعيةالمكاني وغياب المعلومات فيما يخص بعض الممارسات المحددة التي تجري 

وبصفة عامة، تعد الموثوقية في بيانات األنشطة أعلى مقارنة  .ي حالة استخدام قياسات االنبعاث التي ال تعد تمثيلية لكافة الظروف في البلدفصر الح
ة ذات الصلة القوانين والقواعد التنظيميالتقيد بوآمثال، قد تنشأ أوجه جديدة لعدم التيقن نتيجة غياب المعلومات فيما يخص  .بمعامالت االنبعاث

، يصعب الحصول على معلومات فيما يخص االلتزام الفعلي بالقوانين وعمومًا .وإضافة المخصبات وتغيير ممارسات اإلدارة في الزراعةباستعمال 
التيقن، يرجى ولالطالع على إرشادات مفصلة حول تقدير عدم  .ومستويات الحد الممكنة التي تم تحقيقها وآذلك المعلومات حول ممارسات الزراعة

 .3، من الفصل 1الرجوع إلى المجلد 

 

 

                                                 
 ;Aitkenhead-Peterson et al., 2005 :تاليةيمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بنسب الكربون إلى النتروجين في أنواع التربة الحرجية والمزروعة من المراجع ال 17

Garten et al., 2000; John et al., 2005; Lobe et al., 2001; Snowdon et al., 2005, األخرى التي يشير إليها هؤالء المؤلفون، والمراجع. 
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 2-11 الجدول

 أ المحاصيل مخلفات من التربة أنواع إلى المضاف النتروجين لتقدير االفتراضية المعامالت
 

 :)رهكتا/ميجا جول (AGDM(T)المادة الجافة في المخلفات فوق األرض 
AGDM(T) = Crop(T) * slope(T) + intercept(T) 

 المحصول
جزء المادة الجافة من 
 المنتج المحصود

(DRY) انحراف معياري 2 ± الميل 
 انحراف معياري 2 ± صرالح آنسبة مئوية من المتوسط

  R2ضبط  آنسبة مئوية من المتوسط

محتوى النتروجين في 
المخلفات فوق سطح 

 األرض
(NAG) 

نسبة المخلفات تحت 
األرض إلى الكتلة 
 الحيوية فوق األرض

(RBG-BIO) 

محتوى النتروجين في 
 المخلفات تحت األرض

(NBG) 

          أنواع المحاصيل الرئيسية

%2 ± 1.09 0.88 الحبوب  0.88 ± 6%  0.65 0.006 0.22) ± 16(%  0.009 
%19 ± 1.13 0.91 بالبقوليات والحبوب البقولية  0.85 ± 56%  0.28 0.008 0.19) ± 45(%  0.008 

%69 ± 0.10 0.22 جالدرنات  1.06 ± 70%  0.18 0.019 0.20) ± 50(%  0.014 
%19 ± 1.07 0.94 دالمحاصيل الجذرية، أخرى  1.54 ± 41%  0.63 0.016 0.20) ± 50(%  0.014 
default% 50 ± 0.3 0.90 األعالف المثبتة للنتروجين  0 - - 0.027 0.40) ± 50(%  0.022 

default% 50 ± 0.3 0.90 األعالف غير المثبتة للنتروجين  0 - - 0.015 0.54) ± 50(%  0.012 
default% 50 ± 0.3 0.90 األعشاب الدائمة  0 - - 0.015 0.80) ± 50(%l  0.012 

default% 50 ± 0.3 0.90 مزيج العشب والبرسيم  0 - - 0.025 0.80) ± 50(%l  0.016p  

          المحاصيل الفردية

%3 ± 1.03 0.87 الذرة  0.61 ± 19%  0.76 0.006 0.22) ± 26(%  0.007 
%3 ± 1.51 0.89 القمح  0.52 ± 17%  0.68 0.006 0.24) ± 32(%  0.009 

%3 ± 1.61 0.89 القمح الشتوي  0.40 ± 25%  0.67 0.006 0.23) ± 41(%  0.009 
%5 ± 1.29 0.89 القمح الربيعي  0.75 ± 26%  0.76 0.006 0.28) ± 26(%  0.009 

%19± 0.95 0.89 األرز  2.46 ± 41%  0.47 0.007 0.16) ± 35(%  NA 
%8 ± 0.98 0.89 الشعير  0.59 ± 41%  0.68 0.007 0.22) ± 33(%  0.014 
%5 ± 0.91 0.89 الشوفان  0.89 ± 8%  0.45 0.007 0.25) ± 120(%  0.008 
%18 ± 1.43 0.90 الدخن  0.14 ± 308%  0.50 0.007 NA NA 

%13 ± 0.88 0.89 سورغوم  1.33 ± 27%  0.36 0.007 NA 0.006 
default% 50 ± 1.09 0.88 هـالسلت  0.88 ± 50 %default  - 0.005 NA 0.011 
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 )تابع( 2-11 الجدول
 أالمحاصيل مخلفات من التربة أنواع إلى المضاف النتروجين لتقدير االفتراضية المعامالت

 :)هكتار/ميجا جول (AGDM(T)لمخلفات فوق األرض المادة الجافة في ا
AGDM(T) = Crop(T) * slope(T) + intercept(T) 

 المحصول
جزء المادة الجافة من 
 المنتج المحصود

(DRY) انحراف معياري 2 ± لالمي 
 انحراف معياري 2 ± الحصر آنسبة مئوية من المتوسط

 R2ضبط  آنسبة مئوية من المتوسط

محتوى النتروجين في 
المخلفات فوق سطح 

 األرض
(NAG) 

نسبة المخلفات تحت 
األرض إلى الكتلة 
 الحيوية فوق األرض

(RBG-BIO) 

محتوى النتروجين في 
 المخلفات تحت األرض

(NBG) 
(NBG) 

%31 ± 0.93 0.91  وفول الصويا  1.35 ± 49%  0.16 0.008 0.19) ± 45(%  0.008 
%100 ± 0.36 0.90  زالفول الجاف  0.68 ± 47%  0.15 0.01 NA 0.01 

%69 ± 0.10 0.22 حالبطاطس   1.06 ± 70%  0.18 0.019 0.20) ± 50(%m  0.014 
%19 ± 1.07 0.94 ط)بالقرنة(الفول السوداني   1.54 ± 41%  0.63 0.016 NA NA 

0.29k 0.90  يالفصفصة  ± 31%  0 - - 0.027 0.40) ± 50(%n  0.019 
default% 50 ± 0.18 0.90 كالقش غير البقولي   0 - - 0.15 0.54) ± 50(%n  0.012 

 .تم صياغتها على غرار الفول السوداني د
 انحراف معياري افتراضي .قيم الميل والحصر هي تلك القيم الخاصة بكافة الحبوب .ال توجد بيانات حول السلت هـ

 .انحراف معياري افتراضي .النواتج المبلغ عنها × 0.165، )بواقي الحصاد(ال يشمل ذلك الجذامة  . الكتلة الحيوية فوق األرض المبلغ عنها آمهاد أو فقد أثناء الحصادتعبر هذه القيمة عن متوسط ك

 .انحراف معياري افتراضي .تقدير لدوران الجذر في األنظمة الدائمة ن

 .0.10 مع خطأ معياري 1.80بلغت قيمة متوسط المخلفات فوق األرض إلى نتاج القرنات في المصادر المستخدمة  ط

 .1.9من آافة البيانات المستخدمة بلغ متوسط نسبة المخلفات فوق األرض إلى الحبوب  و

 .انحراف معياري افتراضي .في العام%) 50إلى % 30% (40الكتلة الحيوية فوق األرض تقريبا وأن متوسط دوران الجذر في هذه األنظمة يقدر بحوالي ) مرة إلى ثالث مرات(يعية تساوي الكتلة الحيوية تحت األرض ضعفي يستند تقدير نسبة دوران الجذر إلى إنتاج الكتلة الحيوية فوق األرض إلى االفتراض بأنه في أنظمة العشب الطب ل

يمكن الحصول على قائمة  .)edu.colostate.casmgs.www://http(/) حتباس الحراري في أنواع التربة الزراعيةاتحاد التخفيف من انبعاثات غازات اال (CASMGSللوصول إلى ) edu.colostate.warnercnr@stevewi :بريد إلكتروني( .مراجعة المؤلفات بواسطة ستيفن إيه وليامز، معمل بيئة الموارد الطبيعية، جامعة والية آولورادو :مصدرال أ
 .1.أ11بالمراجع األصلية من الملحق 

 .عدس واللوبيا والحمص األسود والبازالء وقد شمل بيانات حول فول الصويا والفول الجاف وال2.0بلغ متوسط نسبة المخلفات فوق األرض إلى الحبوب من آافة البيانات المستخدمة  ب

 .انحراف معياري افتراضي لنسبة الجذر إلى الكتلة الحيوية فوق األرض .1.6آان متوسط نسبة المخلفات فوق األرض إلى الحبوب من هذا المصدر المفرد  ).1.أ11راجع الملحق  (1988أورتيجا،  ز

 .انحراف معياري افتراضي لنسبة الجذر إلى الكتلة الحيوية فوق األرض .مصدر فردي ي

 .تم صياغتها على غرار البطاطس ج

 .0.04 مع خطأ معياري يبلغ 0.27ت في المصادر المستخدمة بلغت قيمة متوسط نسبة المخلفات فوق األرض إلى الدرنا ح

تشير إلى أن إجمالي ) رض من الكتلة الحيوية فوق األ* 0.29=  اإلنتاج القابل للتسويق * 0.08= اإلنتاج غير القابل للتسويق ) (1.أ11راجع الملحق  (1990في حالة إعادة إنتاج الدرنات غير القابل للتسويق إلى التربة، فإن البيانات المستمدة من فانجيسيل ورينير،  .إلى الخضري الخاصة بالمحاصيل األخرىتقدير للجذور غير الدرنية استنادا إلى قيم نسبة المجموع الجذري  م
 .انحراف معياري افتراضي. من الكتلة الحيوية فوق األرض * 0.49المخلفات المعادة قد يكون في نطاق 

  . مقارنة بالبقوليات1 إلى 2يفترض أن العشب يكون سائدا في النظام بنسبة  ظ
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 2-2-11 انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة
سارات المباشرة                     ر الم ي تحدث عب دارة والت ة الم واع الترب روز المباشرة من أن ي      (إضافة إلى انبعاثات أآسيد النت ة الت واع الترب أي، مباشرة من أن

روجين ا النت ن الم )يضاف إليه ين م ر اثن روز عب سيد النت ن أآ رة م ر مباش ات غي رة ، تحدث انبعاث ر المباش ي (سارات غي و موضح أعاله ف ا ه       آم
 ).2-11القسم 

ا                       ازات ومنتجاته ذه الغ روجين وترسب ه NH4ويتمثل أول هذه المسارات في تطاير النتروجين في صورة أمونيا وأآاسيد نت
NO3 و   +

ًا    - ى  الحق عل
ين المتطاير في صورة أمونيا وأآاسيد نتروجين على المخصبات   وال تقتصر مصادر النتروج.التربة وأسطح البحيرات والمسطحات المائية األخرى 

، القسم 7، الفصل 1راجع الملحق (الزراعية والروث، لكنها تشتمل آذلك على إحراق الوقود الحفري والكتلة الحيوية وعمليات الصناعات الكيميائية 
ا لتل      وبالتالي، تؤدي هذه العمليات إلى توليد انبعاثات أآسيد نتروز بط         ). 7.3 شابهة تمام يد            كريقة م ا وأآاس شأ عن ترسب األموني ي تن ات الت  االنبعاث

صناعية و       روث    /النتروجين المشتقة زراعيا، بعد إضافة المخصبات النتروجينية العضوية وال ول وال صلبة  (أو ترسب الب ات   ) الفضالت ال من حيوان
روج. الرعي ان األرضي للنت سرب والجري ي الت اني ف سار الث ل الم ات المحاصيلويتمث ة ومخلف  18ين من إضافات المخصبات العضوية والترآيبي

 التغير في استخدام األراضي أو ممارسات نتيجةالمدارة /ومعدنة النتروجين المقترن بفقد آربون التربة في أنواع التربة العضوية المعدنية والمصرفة
 . عياإلدارة وترسب البول والروث من حيوانات الر

 
NO3النتروجين غير العضوي الموجود على سطح التربة أو داخلها، في صورة وقد يتمكن بعض 

 بشكل أساسي، تجاوز آليات االحتجاز البيولوجي -
ى سطح األرض          طريق  الغطاء النباتي عن    /في نظام التربة   اه عل دفق المي ان (االنتقال من خالل ت رة أو      /و) الجري ة الكبي ر فتحات الترب دفق عب أو الت

 . األنابيبالتصريف بواسطة
 
NO3وفي حالة وجود النترات     

ى ترآيب               - ادة إل سرب الزي ار، تت ول األبق ع ب ال، تحت بق بيل المث ى س وجي، عل  في التربة بما يتجاوز الطلب البيول
ة            .التربة وم الموجب ات األموني NH4 وتقوم عمليات النترتة وإزالة النتروجين الموضحة في بداية هذا الفصل بنقل بعض من أيون

رات    و+ ات النت أيون
NO3السالبة 

و ما قد يحدث في المياه الجوفية تحت األرض التي تم إضافة النتروجين لها، أو في مناطق الضفاف النهرية التي هو.  إلى أآسيد نتروز-
وات     ، أو الصرف  ،تستقبل مياه الجريان   ار  ، والمجاري  ، أو في القن يباتها ( والمصبات    ، واألنه ا في ا        ) وترس ي تصل إليه اه الصرف من        الت ة مي لنهاي

 .األراضي
 

ي                    دارة والت ة الم واع الترب ر المباشرة من أن روز غي سيد النت وتتناول المنهجية المقدمة في هذا الفصل مصادر النتروجين التالية المتعلقة بانبعاثات أآ
 :تنشأ من المدخالت الزراعية للنتروجين

 ؛(FSN)مخصبات النتروجين الصناعية  •

ات المضاف       (المضاف آمخضب   النتروجين العضوي    • سميد،     ، و 19على سبيل المثال روث الحيوان ط الت ابة الصرف و  خالئ ات  ورس مخلف
 ؛(FON)) والتعديالت العضويةعمليات المعالجة 

 ؛(FPRP)نتروجين البول والروث الذي تخلفه حيوانات الرعي في المراعي والمراعي المفتوحة والحظائر  •

ى   مراعي ال/، بما في ذلك المحاصيل المثبتة للنتروجين وتجدد األعالف)وق وتحت األرضف(النتروجين في مخلفات المحاصيل      • اد إل  المع
 ؛20(FCR)التربة 

 .(FSOM)اإلدارة باألراضي المعدنية ممارسات ستخدام أو االمعدنة النتروجين المقترنة بفقد المادة العضوية في التربة نتيجة التغير في  •

ر المجزأة من                     2والمستوى   1ويمكن استخدام طرق المستوى      ة غي ر المباشرة اإلجمالي روز غي  العامة الموضحة فيما يلي لتقدير انبعاثات أآسيد النت
دارة        .إضافات النتروجين الزراعية إلى األراضي المدارة للبلد آكل        ة الم واع الترب روز المباشرة من أن وإذا آان البلد يقوم بتقدير انبعاثات أآسيد النت

 لنفس التجزيء لفئات استخدام األراضي باستخدام ام األراضي، فإن باإلمكان آذلك تقدير انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة وفقاً    حسب فئة استخد  
ة        .أو معامالت االنبعاث الخاصة بكل فئة استخدام      / بيانات األنشطة وأجزاء التقسيم و     إلى جانب المعادالت الواردة فيما يلي      د سبق وصف المنهجي وق

د     ا ي المجل صناعية ف صادر ال االحتراق والم ة ب صادر المرتبط ن الم رة م ر المباش روز غي سيد النت ات أآ دير انبعاث ي تق ستخدمة ف صل 1لم      ، 7، الف
 .7.3القسم 

 اختيار الطريقة 11-2-2-1
رشادات فيما يتعلق بطريقة المستوى التي للحصول على إ) انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة (3-11يرجى الرجوع إلى شجرة القرار في الشكل 

 .ينبغي استخدامها

 

                                                 
 .لتوجيهية السابقة للهيئةيعد تضمين مخلفات المحاصيل آمدخل للنتروجين في مكون التسرب والجريان تغيرا من الخطوط ا 18
 .يتم تناول التطاير والترسب الالحق للنتروجين من الروث في أنظمة معالجة الروث في قسم معالجة الروث بهذا المجلد 19
20 
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 .الجريان فقط من انبعاثات أآسيد النترو غير المباشرة/يتم تضمين النتروجين من هذه المكونات في مكون التسرب



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 شجرة قرار النبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من أنواع التربة المدارة 3-11الشكل 

 ابدأ

فيما يتعلق بكل مصدر نتروجين، هل 
 انبعاثات خاصة بالبلد توجد معامالت

وإذا آان ) EF5 أو EF4(موثقة جيدا 
مالئما قيم أجزاء تقسيم خاصة بالبلد موثقة

 FracGASM وFracGASF(جيدا 
 ؟)FracLEACHو

قم بالحصول على 
.البيانات الخاصة بالبلد

تقدير االنبعاثات باستخدام معادلة المستوى 
 ومعامالت االنبعاث وأجزاء التقسيم 1

 .راضية وبيانات األنشطة المتاحةاالفت

 :ملحوظة
إزالة /مخصبات النتروجين الصناعية وإضافات النتروجين العضوية وترسيبات البول والروث ومخلفات المحاصيل ومعدنة : تشمل مصادر النتروجين: 1

إزالة معدنة /مخلفات المحاصيل ومعدنة(ام أو ممارسات اإلدارة اآتساب الكربون بالتربة المعدنية بعد تغيير استخدام االستخد/معدنة النتروجين المقترن بفقد
ويمكن تضمين رسابة الصرف أو إضافات النتروجين ). الجريان/النتروجين يتم مراعاتهما فقط في انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من التسرب

 . العضوي األخرى في حالة توافر معلومات آافية
لالطالع على مناقشة )  بشأن المصادر المحدودة2-1-4مع مالحظة القسم " (اختيار المنهجيات وتحيد الفئات الرئيسية"، 1لد  من المج4انظر الفصل : 2

 .الفئات الرئيسية واستخدام شجرات القرار
 .من مقدار انبعاثات الفئة المصدر%30-25آقاعدة عامة، تعتبر أي فئة فرعية هامة إذا آانت تسهم بنسبة:3

فئة ثل المصدر هل يم
 وهل يعد فئة 2رئيسية
 ؟3هامة

ال

نعم
 

 وبيانات 2تقدير االنبعاثات باستخدام معادلة المستوى 
األنشطة ومعامالت االنبعاث الخاصة بالبلد وأجزاء 

 .3التقسيم أو باستخدام طريقة المستوى 

نعم
نعم

 1المستوى : 1اإلطار 

 2المستوى : 2اإلطار 

ال

 2اثات باستخدام معادلة المستوى تقدير االنبع
باستخدام مزيج من معامالت االنبعاث وأجزاء 

.التقسيم الخاصة بالبلد أو البيانات المتاحة األخرى

 3 أو 2 المستوى: 4اإلطار 

هل توجد قيم معامالت انبعاثات خاصة بالبلد 
وإذا آان مالئما ) EF5 أو EF4(موثقة جيدا 

قيم أجزاء تقسيم خاصة بالبلد موثقة جيدا 
)FracGASFو FracGASMو FracLEACH(؟

 أو المستوى 1تقدير االنبعاثات باستخدام معادلة المستوى 
ن معامالت  وبيانات األنشطة الخاصة بالبلد ومزيج م2

 االنبعاث وأجزاء التقسيم الخاصة بالبلد أو االفتراضية

 2 أو 1المستوى : 3اإلطار 

ال

نعم

ال

فيما يتعلق بكل مصدر نتروجين 
، لكل من التطاير 1زراعي
هل : الجريان، اطرح السؤال/والتسرب

 توجد بيانات أنشطة خاصة بالبلد؟
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 ن من استعماالت الجير واليوريةانبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المدارة وانبعاثات ثاني أآسيد الكربو: 11الفصل 

 

 1المستوى 
 N2O(ATD)التطاير، 

 :9-11وجين المتطاير من التربة المدارة باستخدام المعادلة تقدر انبعاثات أآسيد النتروز الناتجة عن الترسيب الجوي للنتر

 9-11المعادلة 
 أآسيد النتروز الناتج من الترسيب الجوي للنتروجين المتطاير من أنواع التربة المدارة

( ) ( )( )[ ] 4)(2 EFFracFFFracFNON GASMPRPONGASFSNATD ••++•=−  

 :حيث

N2O(ATD)–N = متطاير من أنواع التربة المدارة، النتروجين الناتجة من الترسيب الجوي للنتروجين ال-آمية أآسيد النتروز
 نتروجين في العام-آجم أآسيد نتروز

FSN = المقدار المضاف سنويا من النتروجين بالمخصبات الصناعية إلى التربة، آجم نتروجين في العام 

FracGASF =                  روج روجين، آجم نت يد نت ين جزء النتروجين في المخصبات الصناعية الذي يتطاير في صورة أمونيا وأآاس
 )3-11الجدول ) (آجم نتروجين مضاف(متطاير 

FON =  روجين العضوي األخرى     ، ورسابة الصرف خالئط التسميد، و،المقدار السنوي من روث الحيوانات  وإضافات النت
 التي تضاف إلى التربة، آجم نتروجين في العام

FPRP =   ات الرع ه حيوان ذي تخلف روث ال ول وال روجين الب ن نت سنوي م دار ال ة  المق ى المراعي والمراعي المفتوح ي عل
 والحظائر، آجم نتروجين في العام

FracGASM =        جزء مواد مخصبات النتروجين العضوي المضافة(FON)     ات ه حيوان ذي تخلف روث ال  ونتروجين البول وال
روجين مضاف   ( والذي يتطاير في صورة أمونيا وأآاسيد نتروجين، آجم نتروجين متطاير      (FPRP)الرعي    أو آجم نت
 )3-11الجدول ) (مترسب

EF4 =      ة طح المائي ة واألس ى الترب روجين عل وي للنت يب الج ن الترس روز م سيد النت ات أآ اث النبعاث ل االنبع م [معام آج
 )3-11الجدول )] (نتروجين متطاير-أآاسيد نتروجين+نتروجين -آجم أمونيا( أآسيد نتروز –نتروجين 

 :نبعاثات أآسيد نتروز ألغراض اإلبالغ باستخدام المعادلة التالية إلى اN2O(ATD) –Nويمكن تحويل انبعاثات 

N2O(ATD) = N2O(ATD) –N • 44/28 

 
 N2O(L)الجريان، /التسرب

 :10-11تقدر انبعاثات أآسيد النتروز من التسرب والجريان في المناطق التي يحدث بها تسرب وجريان باستخدام المعادلة 

 10-11المعادلة 
 )1المستوى (ن التسرب والجريان بأنواع التربة المدارة في المناطق التي يحدث بها التشرب والجريان أآسيد النتروز م

( ) 5)()(2 EFFracFFFFFNON HLEACHSOMCRPRPONSNL ••++++=− −  

 :حيث

N2O(L)–N  =روز سيد النت سنوي من أآ دار ال ة -المق ة للترب ان اإلضافات النتروجيني سرب وجري اتج من ت روجين الن النت
 .نتروجين في العام-ناطق التي يحدث بها التسرب والجريان، آجم أآسيد نتروزالمدارة في الم

FSN  =                    ا ي يحدث به اطق الت ة في المن واع الترب ى أن صناعية إل المقدار السنوي من النتروجين المضاف في المخصبات ال
 الجريان، آجم نتروجين في العام/التسرب

FON FON =      ورسابة الصرف وإضافات النتروجين العضوي  خالئط التسميد عالج و المقدار السنوي من روث الحيوانات الم 
 الجريان، آجم نتروجين في العام/األخرى التي تضاف إلى التربة في المناطق التي يحدث بها التسرب

FPRP   =            ا دث به ي يح اطق الت ي المن ي ف ات الرع ه حيوان ذي تخلف روث ال ول وال روجين الب سنوي نت در ال المق
 )5-11من المعادلة ( آجم نتروجين في العام الجريان،/التسرب

FCR  =         ات المحاصيل وق وتحت األرض  (مقدار النتروجين في مخلف روجين ومن        )ف ة للنت ك المحاصيل المثبت ا في ذل ، بم
روجين  /األعالف، المعادل إلى أنواع التربة سنويا في المناطق التي يحدث بها التسرب  /المراعيتجدد   الجريان، آجم نت

 في العام

FSOM =                         ة من ون الترب د في آرب رن بالفق ة والمقت ة المعدني واع الترب المقدار السنوي من النتروجين الذي يتم معدنته في أن
ا              دث به ي يح اطق الت ي المن ي أو اإلدارة ف تخدام األراض ي اس رات ف ة التغي ة نتيج ي الترب ة ف ادة المعدني الم

 )8-11ة من المعادل(الجريان، آجم نتروجين في العام /التسرب

FracLEACH-(H) = ى روجين المضاف إل ة النت ا  /جزء آاف ي يحدث به اطق الت ي المن دارة ف ة الم واع الترب ي أن دن ف الممع
 )3-11الجدول ) (آجم نتروجين مضاف(الجريان والذي يفقد نتيجة التسرب والجريان، آجم نتروجين /التسرب
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 
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EF5  =       روز نتيجة سيد النت ات أآ روز     معامل االنبعاث النبعاث سيد نت روجين، آجم أآ ان النت سرب وجري روجين  -ت آجم (نت
 )3-11الجدول ) (نتروجين مفقود بالجريان والتسرب

إذا آان بإمكان البلد تقدير مقدار النتروجين الذي يتم معدنته من أنواع التربة العضوية، فعندئذ يجب تضمين هذا المقدار آمدخل إضافي إلى  :مالحظة
 .10-11المعادلة 

 : إلى انبعاثات أآسيد نتروز ألغراض اإلبالغ باستخدام المعادلة التاليةN2O(L)–N تحويل انبعاثات ويمكن

N2O(L) = N2O(L)–N • 44/28 

 2المستوى 
راف ، فيمكن القيام بمزيد من التجزيء ألط  3-11في حالة توافر معامالت انبعاث أو تطاير أو تسرب أآثر تفصيال للبلد من تلك المقدمة في الجدول                  

صناعية           .المعادالت امالت تطاير محددة إلضافة المخصبات ال وافر مع ة ت ة    (FSN)على سبيل المثال، في حال يمكن توسيع   i في ظروف مختلف ، ف
 :21 لتصبح9-11المعادلة 

 11-11المعادلة 
 )2المستوى (أآسيد النتروز الناتج من الترسيب الجوي للنتروجين المتطاير من أنواع التربة المدارة 

( ) ( )[ ] 4)(2 EFFracFFFracFNON GASMPRPON
i

GASFSNATD ii
•

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

•++•=− ∑  

 :حيث

N2O(ATD)–N = سيد           - أآسيد النتروز  مقدار دارة، آجم أآ ة الم واع الترب روجين المتطاير من أن النتروجين الناتج من الترسيب الجوي للنت
 نتروجين في العام-نتروز

FSNi = فة المقدار المضاف سنويًا إلى التربة من نتروجين المخصبات الصناعية في الظروف المختلiآجم نتروجين في العام ، 

FracGASFi
ة                     =  روجين في الظروف المختلف ، آجم  iجزء النتروجين في المخصبات الصناعية الذي يتطاير في صورة أمونيا وأآاسيد نت

 )آجم نتروجين مضاف(نتروجين متطاير 

FON =      ر       خالئط التسميد المقدار السنوي من روث الحيوانات و ى         ورسابة الصرف وإضافات النت ي تضاف إل وجين العضوي األخرى الت
 التربة، آجم نتروجين في العام

FPRP =                       ى المراعي والمراعي المفتوحة والحظائر، آجم ات الرعي عل ه حيوان ذي تخلف روث ال ول وال روجين الب المقدار السنوي من نت
 نتروجين في العام

FracGASM =        جزء مواد مخصبات النتروجين العضوي المضافة(FON) وجين البول والروث الذي تخلفه حيوانات الرعي         ونتر(FPRP) 
 )3-11الجدول ) (آجم نتروجين مضاف أو مترسب(والذي يتطاير في صورة أمونيا وأآاسيد نتروجين، آجم نتروجين متطاير 

EF4 =           ة ة واألسطح المائي ى الترب روجين عل روجين   [معامل االنبعاث النبعاثات أآسيد النتروز من الترسيب الجوي للنت سيد  –آجم نت  أآ
 )3-11الجدول )] (نتروجين متطاير-أآاسيد نتروجين +نتروجين -آجم أمونيا(نتروز 

د ت    :مالحظة  ان البل ان بإمك د إذا آ دن نتيجة تصريف     حدي روجين الممع دار النت دار آأحد         / مق ذا المق ة العضوية، فينبغي تضمين ه واع الترب إدارة أن
 .10-11 للمعادلة 2 مدخالت النتروجين في تعديل المستوى

 : ألغراض اإلبالغ باستخدام المعادلة التاليةN2O(ATD) إلى انبعاثات N2O(ATD)–Nويمكن تحويل انبعاثات 

N2O(ATD) = N2O(ATD)–N • 44/28 
 

 3المستوى 
ط ا       . مقتربات قائمة على النماذج أو القياسات3تعد طرق المستوى  ة رب يح إمكاني دة حيث تت اذج مفي ات     وتعتبر النم رات المسؤولة عن االنبعاث لمتغي
 .تطبيق القياسات التجريبية بهاصعب يمكن حينئذ استخدامها للتنبؤ باالنبعاثات من بلدان أو مناطق آاملة يالتي  العالقات يوه .بحجم هذه االنبعاثات

ى اإلرشادات   2.5، القسم 2ولمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الفصل         اً    حيث يمكن الحصول عل دم أساس ي تق اً الت ليماً  علمي  لتطوير نظام    س
 .3حساب قائم على النماذج في المستوى 

 اختيار معامالت االنبعاث والتطاير والتسرب 11-2-2-2
يبه      : انبعاثيتشمل طريقة تقدير انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشر معامل اد ترس ذي يع رن   فيم ،(EF4)يقترن األول بالنتروجين المتطاير وال ا يقت

سرب   ر الت ود عب النتروجين المفق اني ب ان /الث ذلك قيم   .(EF5)الجري ة آ ب الطريق اير   ًاوتتطل ر التط ود عب روجين المفق زاء النت  FracGASF( ألج
 . القيم االفتراضية لكافة هذه المعامالت3-11ويقدم الجدول  .(FracLEACH-(H))أو التسرب والجريان ) FracGASFو

                                                 
، وأنها تهدف إلى 9-11 سوى واحدة من بين العديد من التعديالت الممكنة للمعادلة ت ليس11-11م مالحظة أن المعادلة من األهمية أن يت 21

 على مدى توافر أجزاء 11-11وتعتمد الصورة النهائية للمعادلة . 2 عند استخدام طريقة المستوى 10-11 توضيح آيف يمكن تعديل المعادلة
 .أو معامالت انبعاث وعلى قدرة البلد على تجزيء بيانات األنشطة الخاصة بها/تقسيم خاصة بالحالة وأو أجزاء /استخدام األرضي و



 ن من استعماالت الجير واليوريةانبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المدارة وانبعاثات ثاني أآسيد الكربو: 11الفصل 

 
ي   ه ف ة أن ى مالحظ ستوى ويرج ة الم ا    1طريق ري به ستخدم ال ي ي ة الت ة أو الجاف اطق الرطب سبة للمن التنقيط (، بالن ري ب ل )بخالف ال إن معام ، ف

FracLEACH-(H) ل من التبخر    التهطالوبالنسبة للمناطق الجافة، عندما يكون معدل  .0.30 يبلغ رجح حدوث       خالل   أق ام وال ي ر من الع الجزء األآب
 .3-11 من الجدول FracLEACH-(H) = 0.03ويمكن الحصول على طريقة حساب ما إذا آان ينبغي تطبيق  .وي الصفر يساFracLEACHتسرب، فإن 

ذي يتجاوز الحدود      EF4ويجب استخدام القيم الخاصة بالبلد فيما يتعلق بالمعامل      ل الجوي ال ائمين    . بحذر بالغ نظرا للتعقيد الخاص للنق ورغم أن الق
ديهم قي    بالحصر   روجين                               قد يكون ل د ال يكون النت ر من الحاالت ق روز، ففي الكثي سيد النت رن من أآ دفق المقت روجين والت اسات محددة لترسيب النت

قد يتم نقله وترسيبه في   الذي يجرون به الحصر    بلدالوبالمثل، فإن بعض النتروجين الذي يتطاير في         .الحصرالذي يجرى به    بلد  الالمترسب مصدره   
ة      . ظروف مختلفة تؤثر على الجزء المنبعث في صورة أآسيد نتروز بلد آخر، حيث قد توجد     د قيم إن تحدي راً  EF4ولهذه األسباب ف د أم ة    يع  في غاي

واع                7.3، القسم   7، الفصل   1الصعوبة، وتعزو الطريقة المقدمة في المجلد        ى أن ئة عن المدخالت إل  آافة انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة الناش
روجين الجوي    انبعاثات جوية من     إلى بلد المنشأ للنتروجين المتطاير في صورة         التربة المدارة  ل النت أآاسيد نتروجين وأمونيا، وليس البلد التي قد ينق

 .إليها

 اختيار بيانات األنشطة 11-2-2-3
ارامترات  لتقدير انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من إضافات النتروجين المختلفة إلى أنواع التربة المدا          ، FSN ،FON ،FPRPرة، يجب تقدير الب

FCR ،FSOM. 

 (FSN) ة المضافة الصناعيباتالمخص
صناعي ات إلى المقدار السنوي النتروجين الموجود في المخصب FSNيشير   ة  ة المضاف ة ال ى الترب شطة حول        .  إل ات األن سم بيان ى ق يرجى الرجوع إل

 .FSNوالحصول على قيمة ) 2.1.3-11القسم (بة المدارة انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من أنواع التر

 (FON) المضافة ةمخصبات النتروجين العضوي
ات      .إلى التربةالتي تضاف آممارسة مقصودة  ة النتروجين العضويات إلى المقدار السنوي من مواد مخصبFONيشير  سم بيان ى ق يرجى الرجوع إل

 .FONوالحصول على قيمة ) 2.1.3-11القسم (ة من أنواع التربة المدارة األنشطة حول انبعاثات أآسيد النتروز المباشر

 (FPRP)البول والروث من حيوانات الرعي 
ات الرعي في المراعي والمراعي المفتوحة والحظائر           FPRPيشير  ة من حيوان رك بالترب ذي يت سم      . إلى مقدار النتروجين ال ى ق يرجى الرجوع إل

 .FPRPوالحصول على قيمة ) 2.1.3-11القسم (سيد النتروز المباشرة من أنواع التربة المدارة بيانات األنشطة حول انبعاثات أآ

 .(FCR)، المعاد إلى التربة المراعي/األعالف النتروجين الناتج عن المحاصيل المثبتة للنتروجين وتجدد  والذي يشملنتروجين مخلفات المحاصيل،
ى       )فوق وتحت األرض  (مخلفات المحاصيل    إلى مقدار النتروجين الموجود في       FCRيشير   اد إل ذي يع ، بما في ذلك المحاصيل المثبتة للنتروجين، وال

نويًا ة س واع الترب دد    .أن اء تج ه أثن تم معدنت ذي ي روجين وال ة للنت ر المثبت روجين واألعالف غي ة للنت ن األعالف المثبت روجين م ذلك النت شمل آ وي
سم ب  .المراعي/األعالف دارة            يرجى الرجوع إلى ق ة الم واع الترب روز المباشرة من أن سيد النت ات أآ شطة حول انبعاث ات األن سم  (يان ) 2.1.3-11الق

 .FCRوالحصول على قيمة 

 (FSOM)النتروجين الممعدن الناتج من فقد مخزون الكربون العضوي بالتربة في أنواع التربة المعدنية 
ر االستخدام أو ممارسات        إلى مقدار النتروجين الممعدن نتيجة      FSOMيشير الطرف    ة نتيجة تغي ة المعدني فقد آربون التربة العضوي في أنواع الترب

ى  ) 2.1.3-11القسم (يرجى الرجوع إلى قسم بيانات األنشطة حول انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من أنواع التربة المدارة  .اإلدارة والحصول عل
 .FSOMقيمة 

  23-11                                بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة  



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 
 بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة                                  11-24

 3-11الجدول 
 التطاير والتسرب االفتراضية النبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من التربةمعامالت االنبعاث و

القيمة  المعامل
 نطاق عدم التيقن االفتراضية

EF4] نتروجين –أآاسيد نتروجين + نتروجين -آجم أمونيا(نتروجين -، آجم أآسيد نتروز]تطاير النتروجين وإعادة ترسيبه 
22)متطايرة

 

0.010 0.002 - 0.05  

EF5 ،]23)الجريان/آجم نتروجين مفقود بالتسرب(نتروجين -، آجم أآسيد نتروز]الجريان/التسرب
 0.0075 0.0005 - 0.025  

FracGASF] 0.3 - 0.03 0.10 )آجم نتروجين مضاف) (نتروجين-أآاسيد نتروجين+نتروجين-آجم أمونيا(، ]التطاير من المخصبات الصناعية  

FracGASM] آجم (، ]صبات النتروجين العضوية المضافة، والروث والبول المتخلف من حيوانات الرعيالتطاير من آافة مخ
0.5 - 0.05 0.20 )آجم نتروجين مضاف أو مترسب) (نتروجين-أآاسيد نتروجين+نتروجين-أمونيا  

FracLEACH-(H)] الجريان للمناطق التي يكون فيها /عمليات الفقد عن طريق التسربΣ)مطيرالمطر في الموسم ال (- Σ) PE 
)] باستثناء الري بالتنقيط(القدرة على االحتفاظ بالماء في التربة، أو عند استخدام الري > )] في نفس الفترة" التبخير المحتمل"
 )آجم نتروجين مضاف أو مخلف بواسطة حيوانات الرعي(

0.30 0.1 - 0.8  

 الري أو/و األمطار لهطول آنتيجة بالماء، االحتفاظ على التربة قدرة تجاوز فيها يتم التي المناطق على الحالي قتالو في يطبق بحيث سابقا المستخدم FracLEACH تعديل  تم:مالحظة
 اعتبار ويمكن المحتمل، البخر PE تمثل أعاله، FracLEACH-(H) تعريف في .FracLEACH-(H) ليكون تحديده إعادة وتم جريان/تسرب وحدوث ،)الري بالتنقيط باستثناء(
التبخير و المحتمل بالبخر الصلة ذات التوضيحات على الحصول يمكن( .الحوضيالتبخير  * 0.5 > الهطول معدل فيها يكون التي) الفترات (الفترة أنها على المطيرة المواسم/وسمالم

 .ي الصفر يساوFracLEACHبالنسبة للمناطق األخرى يتم اعتبار  ).القياسية والزراعية الجوية األحول نصوص في الحوضي

 

 التيقن عدم تقدير 11-2-2-4
ة  المقترنة التيقن عدم أوجه نتيجة المدارة التربة أنواع من المباشرة غير النتروز أآسيد انبعاثات تقديرات في التيقن عدم أوجه تنشأ ة  بالتغيري  الطبيعي

ة     و) لتيقنا عدم نطاقات على للحصول 3-11 الجدول راجع (والتسرب والتطاير االنبعاث وبمعامالت ات آذلك األوجه المقترن شطة  ببيان دام  األن  وانع
دما  الحصر  عملية في التيقن لعدم إضافية أوجه وتظهر .القياسات يم  تكون  ال عن ستخدمة  الق ذه  الم امالت  له د  الخاصة  الظروف  تعكس  ال المع  .بالبل
ات  مع  الحال  هو ومثلما .والتسرب والتطاير االنبعاث بمعامالت مقارنة أعلى األنشطة بيانات في الموثوقية تعد عامة، وبصفة د  المباشرة،  االنبعاث  ق
ة  والقواعد  بالقوانين بالتقيد الصلة ذات المعلومات نقص نتيجة التيقن لعدم جديدة أوجه تنشأ ة  التنظيمي روث  المخصبات  وإضافة  باستخدام  المعني  وال

ستويات  بالقوانين الفعلي االلتزام يخص فيما معلومات على الحصول يصعب وعموما، .الزراعة في اإلدارة ممارسات وتغيير ة  الحد  وم ي  الممكن  الت
د  االنبعاث  معامالت في التيقن عدم أوجه تسود أن يرجح فإنه ذلك ورغم .الزراعة ممارسات حول المعلومات وآذلك تحقيقها تم م  وق ان  ت ات  بي  نطاق

 .3 الفصل من ،1 المجلد إلى الرجوع يرجى التيقن، عدم تقدير حول مفصلة إرشادات على ولالطالع .أعاله الوارد الجدول في التيقن عدم

 مراقبة الجودة/االستيفاء والمتسلسالت الزمنية وضمان 11-2-3
 االستيفاء

األنشطة تتطلب التغطية الكاملة النبعاثات أآسيد النتروز المباشرة وغير المباشرة من األراضي المدارة تقدير االنبعاثات من آافة المدخالت و
 أي من هذه إسقاطأنه من غير المحتمل أن يتم أظهرت الخبرات السابقة وقد  .حال حدوثها) FOS وFSOM وFPRP وFCR وFON وFSN(البشرية 

خص قد تجد صعوبة في الحصول على اإلحصائيات الدقيقة لكافة الفئات الفرعية، وباألأن البلدان  الحصر، على الرغم من ةالفئات الفرعية من عملي
والتي تعاد نموذجيا إلى أنواع التربة، ومساحة أراضي التربة العضوية التي يتم ) حسب نوع المحصول(آميات مخلفات المحاصيل 

 .إدارتها/تصريفها

ر على  التي قد تؤثالمائيةئة ي على نحو صريح أنشطة مثل األغطية البالستيكية أو أنظمة الدفIPCC، ال تغطي طريقة هيئة في الوقت الحاليو
كون بعض هذه يوقد  .الخاصة بهابيانات األنشطة الوطنية توافر حالة  ما أمكن في ويمكن مناقشة هذه األنشطة اإلضافية .انبعاثات أآسيد النتروز

ء آانت تجارية وفيما يتعلق بالمخصبات العضوية اإلضافية سوا .األنشطة مضمنة بالفعل في عمليات الحصر الوطنية استنادا إلى المعلومات المتاحة
وتكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود  . غير تجارية، فإن باإلمكان استخدام معامل االنبعاث االفتراضي المستخدم مع النتروجين المضافمأ

                                                 
تم توسيع نطاق عدم التيقن، في ضوء النتائج التي تظهر أن االنبعاثات من بعض البيئات، وباألخص األحراج النفضية التي تستقبل معدالت  22

-Butterbach، مثل(وي، تعد أعلى على نحو ملموس من االنبعاثات التي تم اإلبالغ عنها في السابق عالية من ترسيب النتروجين من الغالف الج
Bahl et al., 1997; Brumme et al., 1999; Denier van der Gon and Bleeker, 2005( رغم وجود دليل واضح أن ،EFs  قد يكون

للمتوسط، لكونها تتتوافق  0.01وقد تم اإلبقاء على قيمة . )Corre et al., 1999، مثل( في البيئات منخفضة الترسيب (0.01 >>)منخفضا للغاية 
، ومن المعروف أنه في آثير من ) أعاله1-11راجع الجدول (الذي تمت مراجعته لالنبعاثات المباشرة من األراضي المدارة  EFمع معامل 

 .راضي المدارةالبلدان يكون جزء آبير من االنبعاثات غير المباشرة ناشئ من األ
آجم /نتروجين- آجم أآسيد نتروز0.0075إلى  0.025 من (EF5)تم تغيير القيمة الكلية لمعامل االنبعاث الخاص بالنتروجين المتسرب  23

ه ، وهي معامالت االنبعاث الخاصة بالمياEF5eو EF5r وEF5g: المعامل على ثالثة مكوانات ويشتمل هذا .في مياه الجريان/نتروجين متسرب
وتشير النتائج الحديثة إلى أن معامالت االنبعاث المستخدمة سابقا للمياه الجوفية . الجوفية والصرف السطحي، واألنهار، والمصبات على التوالي

في صورة (آجم نتروجين معدني /نتروجين- آجم أآسيد نتروز0.0025خفضها إلى توصي ب آانت مرتفعة للغاية و)0.015(والصرف السطحي 
وقد تم خفض  .(Hiscock et al., 2002, 2003; Reay et al., 2004, 2005; Sawamoto et al., 2005) متسرب )بصفة غالبة نترات

- آجم أآسيد نتروز0.0025آجم نتروجين إلى القيمة نفسها، / نتروجين– آجم أآسيد نتروز 0.0075معامل االنبعاث الخاص باألنهار من 
 إلى 0.0003في نطاق (وهو ما يعد اعترافا بأنه رغم استمرار اإلبالغ باستخدام قيم متوسطات منخفضة  .آجم نتروجين في المياه/نتروجين

فيما يتعلق بأنظمة األنهار القصيرة نسبيا، تظل إمكانية ) 2006 (وآخرينوآالو ) 2004 (وآخرينبواسطة، على سبيل المثال، دونج ) 0.0005
 آجم 0.0025قيمة المصبات عند ويمكن االحتفاظ ب.  أنظمة األنهار األطولمع هؤالء المؤلفين قائمة تطبيق قيم أعلى من تلك المستخدمة من قبل

 .آجم نتروجين/نتروجين-أآسيد نتروز
 



 ن من استعماالت الجير واليوريةانبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المدارة وانبعاثات ثاني أآسيد الكربو: 11الفصل 

 

 إعداد متسلسالت زمنية متسقة
 تقديرات وتجزيء تفصيلفمن المرجح أن يطرأ تحسن على  ذلك، ورغم .آلها الزمنية المتسلسلة عبرنفسها  الطريقةينبغي استخدام  نموذجيًا،
 باستخدام البيانات اشتقاق الضروري من يكون فقد خية،التاري المعلومات بعض غياب حالة وفي .الوقت بمرور المصدر الفئة هذه من االنبعاثات
 المدارة/المصرفة العضوية التربة أنواع بمساحات المرتبطة السنوية البيانات اشتقاق يلزم قد المثال، سبيل على .البيانات قواعد أو األخرى المراجع

 ثالثين أو عشرين من زمنية فترات على العقدية البيانات ،مثل (المدى طويلة االتجاهات إلى استنادا أطول زمنية متسلسالت من االستيفاء خالل من
 .الخبراء حكم إلى استنادا سنويا دمجها يتم التي المحاصيل مخلفات آميات تقديرات اشتقاق إلى حاجة هناك تكون قد آذلك ).عامًا

 ما لم يتم اتخاذ تدابير للتخفيف من EF5 وEF4 وFracLEACH وFracGASM وFracGASFوال يتوقع حدوث تغيرية بين السنوات في قيم آل من 
وفي حالة توافر القيم االفتراضية المحدثة ألي من هذه  .ويجب تغيير هذه المعامالت فقط في حالة وجود التبرير والتوثيق المناسبين .االنبعاث

 .بعاثات السابقة الخاصة بهااألبحاث المستقبلية، فقد يكون على هيئات الحصر إعادة حساب االنعن طريق المتغيرات 

وفي  .ومن األهمية أن تعكس الطرق المستخدمة نتائج اإلجراءات التي تم اتخاذها للحد من االنبعاثات وأن يتم توثيق الطرق والنتائج على نحو تام
استخدام المخصبات إلى انخفاض استهالك تؤدي زيادة الفاعلية في آأن (بيانات األنشطة تأثيرا مباشرا على حالة تطبيق تدابير تنظيمية بما يؤثر 

وفي  . التنظيمية على االنبعاثات يجب أن يتسم بالشفافية، بما يعني ضرورة توثيق بيانات األنشطة على نحو دقيقالتدابير، فإن تأثير )المخصبات
 التغيير في ممارسات تغذية مثل(ت االنبعاث غير مباشر على بيانات األنشطة أو معامالعلى نحو لتدابير التنظيمية افيها تؤثر الحاالت التي 

، فإنه ينبغي أن تعبر بيانات )المجموعة الحيوانية من أجل تحسين إنتاجية الحيوان والذي ينتج عن تغير في معدالت إفراز النتروجين لكل رأس
 .ت التنظيمية على بيانات المدخالتوينبغي أن يشرح نص الحصر على نحو واضح وواف تأثير هذه السياسا .المدخالت عن هذه التأثيرات

 مراقبة جودة الحصر /ضمان
أشخاص لم التي يقوم بها بإعداد الحصر إلى جانب عملية مراجعة الخبراء بواسطة القائمين  1ينبغي إجراء عمليات تدقيق في حالة استخدام المستوى 

 2عات إضافية لمراقبة الجودة وإجراءات ضمان الجودة في المستوى تطبيق مراجفإن باإلمكان آذلك  .في عملية إعداد الحصربأي حال يشارآوا 
ويجب دعم  .وباألخص في حالة استخدام طرق مستويات أعلى لتحديد انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة وغير المباشرة من هذه الفئة المصدر

 .بالغ عنها باستخدام إجراءات الفئات التالية والمحددة حسب المصدرضمان الجودة العامة المتصلة بمعالجة البيانات ومناولتها واإل/عمليات مراقبة
ن عن مراجعة طرق جمع البيانات، وتدقيق البيانات لضمان جمعها وإجمالها أو تجزيئها على نحو صحيح، يويكون القائمون بجمع البيانات مسؤول

 آانت مسوح إحصائية أو ًاويجب مراجعة أساس التقديرات، سواء .تهاوآذا إجراء تدقيق مقارن للبيانات مع السنوات السابقة لضمان معقولي
ويعتبر التوثيق مكونًا أساسيًا في عملية المراجعة نظرا ألنه يمكن المراجعون من تحديد  .ووصفه آجزء من عملية مراقبة الجودة" تقديرات مكتبية"

 .األخطاء واقتراح التحسينات المطلوبة

 مراجعة معامالت االنبعاث
 .ي على القائم بالحصر مراجعة معامالت االنبعاث االفتراضية وتوثيق األساس المنطقي في اختيار القيم المحددةينبغ

وآذلك، إذا ُأتيح،  .ينبغي على القائم بالحصر مقارنة هذه المعامالت مع المعامالت االفتراضيةففي حالة استخدام معامالت انبعاث خاصة بالبلد، و
وينبغي شرح الفروق المؤثرة بين  .نبعاث الخاصة بالبلد بالمعامالت المستخدمة في بلدان أخرى ذات ظروف مشابهةينبغي ربط معامالت اال

 .المعامالت الخاصة بالبلد والمعامالت االفتراضية أو الخاصة بالبلدان األخرى وتوثيقها

 مراجعة أية قياسات مباشرة
 المباشرة، فيجب على القائم بالحصر مراجعة القياسات لضمان أنها تمثل النطاق الفعلي لظروف في حالة استخدام المعامالت القائمة على القياسات

 .(IAEA, 1992) والظروف البيئية والتغير المناخي بين السنوات، وأنه قد تم تطويرها وفقا للمعايير المتعارف عليها ،إدارة التربة

مول به في المواقع ومقارنة التقديرات الناتجة بين المواقع مع التقديرات القائمة على مراقبة الجودة المع/ويجب آذلك مراجعة بروتوآول ضمان
 .االفتراضات

 تدقيق بيانات األنشطة
 IFAمن الصادرة ينبغي على القائم بالحصر مقارنة البيانات الخاصة بالبلد فيما يتعلق باستهالك المخصبات الصناعية ببيانات استخدام المخصبات 

 .ن الفاووالصادرة ع

 .فئة أنظمة معالجة الروثمع بيانات إفراز النتروجين مع البيانات المستخدمة اتساق آما ينبغي على القائم بالحصر أن يضمن 

 .الفاوالصادرة من بإحصائيات اإلنتاج المحصولي على المستوى الوطني عالوة على ذلك، فإن من األهمية مقارنة إحصائيات اإلنتاج المحصولي 

 البيانات مع قسم لمشارآةوصف مجموعات المواشي نظرا بالنسبة لمراقبة الجودة /إآمال عملية ضمانالتأآد من  على القائم بالحصر وينبغي
 .مجموعات المواشي

 . مؤثرةفروقلهيئة وشرح أية لمع القيم االفتراضية الخاصة بالبلد لبارامترات المختلفة امقارنة قيم ومن األهمية آذلك أن يتم 

 راجعة الخارجيةالم
ونظرا للتعقيد والتفرد الذي  .عند استخدام أو مراجعة طريقة ألول مرة) النظير(ينبغي على هيئة الحصر إجراء عملية المراجعة من قبل الخبراء 

 أصحاب الخبرة منفي المجال المتخصصين تتسم به البارامترات المستخدمة في حساب معامالت البلد المعني لهذه الفئات، فيجب اختيار بعض 
 .للمشارآة في هذه المراجعات

 اإلبالغ والتوثيق

 عاثات أآسيد النتروز المباشرة وغير المباشرةنبا
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

ويتم اإلبالغ عن انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة وغير  .ينبغي توثيق وأرشفة آافة المعلومات المطلوبة إلنتاج تقديرات الحصر الوطني لالنبعاثات
تحت ) على سبيل المثال، أراضي أرز(ع التربة المدارة على نحو مجمل أو يتم تجزيئها حسب فئة االستخدام أو فئة فرعية أخرى المباشرة من أنوا

ويجب إجراء اإلبالغ عند نفس  .من فئات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى"فئة 
 :وإلى جانب إآمال تنسيقات اإلبالغ، يلزم توافر المعلومات اإلضافية التالية لتوثيق التقدير . عند حساب االنبعاثاتالمتبعمستوى التجزيء 

، أو )أي، اإلشارة إلى مصادر القواعد اإلحصائية التي تم جمع البيانات منها(مصادر آافة بيانات األنشطة المستخدمة في الحسابات  :بيانات األنشطة
مع العلم بأن  .ومات والفرضيات المستخدمة في اشتقاق بيانات األنشطة في حالة عدم توافر بيانات األنشطة من قواعد البيانات على نحو مباشرالمعل

 .هذا التوثيق ال بد أن يتضمن على مرات تكرار جمع وتقييم البيانات إلى جانب تقديرات الدقة واالستبانة

وفي عمليات الحصر التي تستخدم فيها  ).قيم افتراضية خاصة بالهيئة أو غير ذلك(ت االنبعاث التي تم استخدامها مصادر معامال :معامالت االنبعاث
، فينبغي وصف وتوثيق )غير الطرق االفتراضية المقدمة من الهيئة(معامالت انبعاث خاصة بالبلد أو المنطقة، أو التي تستخدم فيها طرق جديدة 

ويشمل ذلك، تحديد معامالت المدخالت ووصف الطريقة التي تم عن طريقها اشتقاق هذه  .مالت والطرق على نحو آاملاألساس العملي لهذه المعا
 .المعامالت والطرق، إضافة إلى وصف مصادر ومستويات أوجه عدم التيقن

ييز بين التغيرات في مستويات األنشطة والتغيرات في وينبغي التم .ينبغي تفسير التذبذبات ذات األهمية في االنبعاثات بين السنوات :نتائج االنبعاثات
وفي حالة استخدام معامالت مختلفة لألعوام المختلفة، فيجب  .معامالت االنبعاث والتطاير والتسرب من عام آلخر، مع توثيق أسباب هذه التغيرات

 .توضيح األسباب الدافعة لذلك وتوثيقها

 

 3-11 لجيرانبعاثات أآسيد الكربون من إضافة ا
 .للحد من حامضية التربة وتحسين نمو النباتات في األنظمة المدارة، وباألخص األراضي الزراعية واألحراج المدارةتستخدم المعالجة بالجير 

 أو الدولوميت (CaCO3)على سبيل المثال، الحجر الجيري الكلسي (وتؤدي إضافة الكربونات إلى أنواع التربة في صورة جير 
(CaMg(CO3)2 ( 2) البيكربوناتتحلل آربونات الجير مؤدية إلى إطالق تإلى انبعاثات ثاني أآسيد الكربون حيثHCO3

 التي تتحول إلى ثاني (-
 .(H2O)أآسيد آربون وماء 

ومن  .، حيث يتطلب آل مستوى تال تفاصيل وموارد أآثر من السابق3 أو 2 أو 1يمكن وضع عمليات الحصر باستخدام مقتربات المستوى و
 . أن تقوم البلدان باستخدام مستويات أعلى إذا آانت انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من إضافة الجير تمثل فئة مصدر إضافيةلممارسة السليمةا

 
 بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة                                  11-26



 ن من استعماالت الجير واليوريةانبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المدارة وانبعاثات ثاني أآسيد الكربو: 11الفصل 

 

 اختيار الطريقة 11-3-1
 . شجرة قرار لمساعدة القائمين بالحصر في اختيار المستوى المناسب4-11يمثل الشكل 

 1المستوى 
 :12-11الكربونات إلى التربة باستخدام المعادلة المؤلف من جير الت ثاني أآسيد الكربون من إضافات يمكن تقدير انبعاثا

 12-11 المعادلة
 الجير إضافة من السنوية الكربون أآسيد ثاني انبعاثات

( ) ( )DolomiteDolomiteLimestoneLimestone EFMEFMEmissionCCO •+•=−2  

 :حيث

CO2–C Emission = ي العامانبعاثات الكربون السنوية من إضافة الجير، أطنان آربون ف 

M =  المقدار السنوي من الحجر الجير الكلسي(CaCO3) أو الدولوميت (CaMg(CO3)2)أطنان في العام ، 

EF =  أطنان من الحجر الجيري أو الدولوميت(معامل االنبعاث، طن آربون( 

 
 خطوات إجرائية للحسابات

 :لجير فيما يلي الكربون من إضافة ا–تتمثل خطوات تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون 

الي  :1الخطوة  دار اإلجم دير المق ات (M)تق ن الكربون ي  م ري  ف ين الحجر الجي ق ب ع التفري د، م ي البل ة ف واع الترب ى أن نويا إل ر المضاف س الجي
سبة المضافة في المزج مع المخصبا          Mشمل تيجب أن  :مالحظة(والدولوميت  ك الن ا في ذل ة بم وينبغي   ).ت آافة الجير المضاف إلى أنواع الترب

م أن   ه رغ ة أن ر المالحظ ن جي ف م يد     المؤل ر أن أآاس دارة، غي ة الم ي األنظم الجير ف ة ب ي المعالج ستخدمة ف سائدة الم ادة ال ر الم ات يعتب الكربون
تضمينها في وال تحتوي هذه المواد على آربون غير عضوي وال يتم  .وهيدروآسيدات الجير تستخدم آذلك على نطاق محدود لمعالجة التربة بالجير

ينتج ثاني أآسيد الكربون أثناء تصنيع هذه المواد ولكن ليس بعد إضافتها      (حسابات تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من اإلضافة إلى أنواع التربة            
 ).إلى التربة

في  الكربون –الكربونات محتويات قيم هذه العادل تو . للدولوميت0.13 وي للحجر الجير0.12 يبلغ (EF)استخدام معامل انبعاث شامل  :2الخطوة 
استنادا إلى التقريبات التي تقترح بأن االنبعاثات قد % 50-ويكون مستوى عدم التيقن  ).( CaMg(CO3)2لـ % 0.13 وCaCO3لـ % 12(المواد 

ة المعامل الحالي       ين أن    ال يمكن  :مالحظة  ((West and McBride, 2005)تكون أقل من نصف القيمة القصوى، وهي قيم ستويات عدم التق  لم
 ).تتجاوز قيم معامالت االنبعاث حيث تمثل هذه القيم االنبعاثات القصوى المطلقة المقترنة بإضافة الجير

ى                 يحجر الجير الضرب المقادير اإلجمالية لكل من       :3الخطوة  ين للحصول عل ا وجمع القيمت  والدولوميت في معامالت االنبعاث الخاصة بكل منهم
 . الكربون– اإلجمالية لثاني أآسيد الكربون تاالنبعاثا

 . الكربون إلى ثاني أآسيد آربون–لتحويل انبعاثات ثاني أآسيد الكربون  44/12ضرب الحاصل في 

 2المستوى 
ذا المس   1 والخطوات اإلجرائية الواردة في مقترب المستوى  12-11 آذلك على المعادلة 2تعتمد عمليات الحصر بالمستوى     ر أن ه شتمل  ، غي توى ي

 .(EF)على بيانات خاصة بالبلد الشتقاق معامالت االنبعاث 

رب المستوى                            وبصفة عامة، يُ   ة باستخدام مقت ل مقارن ر أق ون من إضافة الجي سيد الكرب اني أآ ات ث ة       1توقع أن تكون انبعاث ذي يفترض أن آاف ، وال
ون في       سيد آرب اني أآ ام اإلضافة  الكربون الموجود في الجير المضاف ينبعث في صورة ث ا هو          . ع ل مم ات أق رجح أن تكون االنبعاث ك، ُي رغم ذل

ل                           1مفترض في مقترب المستوى      الموقع ونق أثيرات الخاصة ب ى الت د عل ر يعتم د إضافة الجي ون بع  نظرا ألن المقدار المنبعث من ثاني أآسيد الكرب
ى المحيط          رات إل ار والبحي ر األنه ذاب عب ر العضوي الم ون غي ت   .الكرب امالت االنبعاث الخاصة بالمستوى     ويمكن اس  من أجل تقريب    2خدام مع

 .االنبعاثات على نحو أفضل

 3المستوى 
ل     . أو إجراءات قياس، وتعتمد الخطوات اإلجرائية على نظام التقدير الخاص بالبلد نماذج أآثر تقدمًا3تستخدم طرق المستوى  رجح أن يتطلب مث وي

ون المق دفقات الكرب دير نمذجة ت ذا التق التكوين ه ة ب دني ترن ال المع سرب وانتق ذلك ت ة، وآ واع الترب ي أن ات ف ذوبان األساسي والفرعي للكربون وال
ى              نبغي  وي. الكربون غير العضوي المذاب    ي ترجع إل ذاب والت ر العضوي الم ون غي مالحظة أن الزيادات في آربون التربة غير العضوي أو الكرب

ات  يتم اعتبار وإنما  .آسيد الكربون من الغالف الجويإضافة الجير ال تمثل إزالة صافية لثاني أ ر وال     -الكربون ون من إضافة الجي اد  ي ال ذي الكرب ع
 المتعلق بكربون التربة غير العضوي 3الرجوع إلى قسم المستوى يرجى  .إلى الغالف الجوي انخفاض صافي في االنبعاثات المقترنة بهذه الممارسة

 ). حول التغير في مخزون آربون التربة2.3.3.1القسم (ضافية  للحصول على مناقشة إ2في الفصل 
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 شجرة قرار لتحديد المستوى المناسب لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من إضافة الجير 4-11الشكل 

 ابدأ

هل تمثل انبعاثات ثاني أآسيد 
فئة الكربون من إضافة الجير 

 ؟1رئيسية

قم بجمع البيانات لطريقة 
 .2 أو 3المستوى 

استخدم البيانات ومعامل االنبعاث 
 .2لبلد لطريقة المستوى الخاصين با

ال

 :مالحظة
لالطالع على مناقشة )  بشأن المصادر المحدودة2-1-4مع مالحظة القسم " (اختيار المنهجيات وتحيد الفئات الرئيسية"، 1 من المجلد 4انظر الفصل : 1

. واستخدام شجرات القرارالفئات الرئيسية

 1المستوى : 1اإلطار 

هل تتوافر بيانات 
ومعامالت انبعاث خاصة 

 بالبلد؟
نعم

نعم

استخدم البيانات الشتقاق 
معامل انبعاث لطريقة 

 .1المستوى 

ال

ال
 2المستوى : 2اإلطار

 3المستوى : 3اإلطار 

نعم

استخدم بيانات األنشطة المفصلة 
 القائمة على النماذج3لطريقة المستوى 

 .أو القياسات المباشرة/و

ال هل تتوافر بيانات ومعلومات مفصلة حول استعم
الذوبان المعدني للكربونات /الجير لتقدير التكون

لتطبيق (وتسرب ونقل الكربون غير العضوي 
 ؟)أو القياسات/المقتربات القائمة على النماذج و

هل تتوافر البيانات الالزمة 
 الشتقاق معامل االنبعاث؟

قم بتجميع البيانات بما 
يمكن من اشتقاق معامل 

.انبعاث

ال

نعم
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 ن من استعماالت الجير واليوريةانبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المدارة وانبعاثات ثاني أآسيد الكربو: 11الفصل 

 

 ختيار معامالت االنبعاثا 11-3-2
 1المستوى 

 . للدولوميت0.13 للحجر الجيري و0.12 وهي (EF)اضي معامل االنبعاث االفترقيم تستخدم 

 2المستوى 
اين                              د تتب ر؛ فق ة من الجي ات المتباين ين المصادر ذات التكوين ز ب د التميي ات الخاصة بالبل واد  قد يتضمن اشتقاق معامالت االنبعاث باستخدام البيان الم

ا  محتومن حيث  بعض الشيء ) األصداف و من الطين ترسيبات  الخرى مثل   الحجر الجيري وآذلك المصادر األ    (الكربونات  الجيرية المحتوية على     اه
 .ويكون لكل مادة معامل انبعاث فريد استنادا إلى محتوى الكربون .الكربون والنقاء الكليمن 

ي تنبعث   - الخاصة بالبلد أن تراعي آذلك نسبة الكربونات    تويمكن للمعامال  ر المضاف     الكربون الت ى الغالف   من الجي اني     إل الجوي في صورة ث
ون    سيد آرب ل،  (أآ شكل ا  و ).West and McBride, 2005مث د ي ة تترسب مع            ق ادن ثانوي ة مع واع الترب ذاب في أن ر العضوي الم ون غي لكرب

ذاب           .م المضاف أثناء المعالجة بالجيرالمغنيسيوالكالسيوم أو  ر العضوي الم ون غي ل الكرب ك، يمكن نق ى ذل ات (عالوة عل سيوم  مع  ) البيكربون الكال
الحالتين، يكون آلتا وفي  .(Robertson and Grace, 2004)بر التربة إلى المياه الجوفية والبحيرات ليصل في النهاية إلى المحيط عم والمغنيسيو

ر    ت   .االنبعاث الصافي من ثاني أآسيد الكربون إلى الغالف الجوي أقل من المقدار األصلي للكربون المضاف في صورة جي امالت  ويمكن اش قاق مع
م   البيانات و الاالنبعاث الخاصة بالبلد في حالة توافر        افيين   الفه ق ب    ك ا يتعل ة          فيم ى المعرف ر العضوي، إضافة إل ون غي ة   تحويالت الكرب ة بكيفي الالزم

اء         والمغنيسيومعادن الكالسيوم   انتقال   ة في الم سليمة   ومن   . م والكربون غير العضوي المذاب ق مص    الممارسة ال تم توثي ة    أن ي در المعلومات والطريق
 .المستخدمة في اشتقاق القيم الخاصة بالبلد في عملية اإلبالغ

 3المستوى 
ة                                 3تقوم مقتربات المستوى     زات البيئي ى مجموعة متنوعة من الخصائص والمحف د عل ا يعتم ام آلخر وهو م ة من ع ات المتباين  على تقدير االنبعاث

 . انبعاث على نحو مباشرال يتم تقدير أية معامالت .الخاصة بالموقع

 اختيار بيانات األنشطة 11-3-3
 1المستوى 

الجير     ى           المؤلف  وعلى نحو نموذجي، تتوافر بيانات االستخدام الوطني ذات الصلة ب نويا إل دار المضاف س د المق ا يمكن من تحدي ات بم من الكربون
لجير المؤلف من لوعلى نحو بديل، قد تستخدم المبيعات السنوية  .إضافة الجيروتوفر هذه البيانات االستنتاج المباشر األمثل حول  .(M)أنواع التربة 

ة                              زارع تربي زارعين وأصحاب م ى الم اع إل ذي ُيب ر ال ة الجي أن آاف راض ب الكربونات الستنتاج المقدار المضاف إلى أنواع التربة، استنادا إلى االفت
وافر       آذلك فإن  .الماشية والحراجين وغيرهم يضاف في نفس العام ى ت تنادا إل ات اس باإلمكان تقريب المقدار المضاف من الجير المؤلف من الكربون

واردات (ويحسب التوافر اعتمادا على اإلمداد الجديد لهذا العام  .الجير على أساس سنوي ا  ) سجالت االستخراج المحلية السنوية وسجالت ال مطروح
 . المقترب األخير، يفترض أن آافة الجير المتاح يضاف في العام المعنيوفي .منه الصادرات واالستخدام في العمليات الصناعية

شرآات،         ا  ويمكن تجميع بيانات االستخدام آجزء من اإلحصاء الوطني أو سجالت ال ى معلومات         آم ر عل وك وصناعة الجي يمكن الحصول من البن
تيراد    .حول المبيعات واإلنتاج المحلي وافر سجالت االس صدير في   /فيما تت ة       الت ة في الحكوم ات المماثل ارك والهيئ دى الجم ادة ل الممارسة  ومن   .الع

ى          ) العام الحالي وأحدث عامين قبله    ( أن يتم أخذ متوسط سجالت البيانات على مدار ثالث سنوات            السليمة ات عل ة عدم حساب االنبعاث ك في حال وذل
 .أساس سنوي ألغراض اإلبالغ

 2المستوى 
شطة المو ات األن ى بيان ستوى إضافة إل ي الم ستوى 1ضحة ف ضمن الم د يت ذلك  2، ق ات وآ ن الكربون ة م ر المؤلف واع الجي اء أن ات حول نق  معلوم

 . الكربون في إضافات الجير التي تنبعث إلى الغالف الجوي-كربونات الخصائص مستوى الموقع والخصائص الهيدرولوجية لتقدير نسبة 

 3المستوى 
ر تفصيال،           /مة على النماذج و   القائ 3بالنسبة لعمليات حصر المستوى      شطة أآث ات أن ى بيان اك حاجة إل أو القياس المباشر، فمن المرجح أن تكون هن

 .، غير أن المتطلبات الفعلية تعتمد على تصميم النموذج أو القياس2 أو 1وذلك مقارنة بطرق المستوى 

 تقدير عدم التيقن 11-3-4
ر المؤلف من    ) 1( :ضافة الجير، هناك مصدران لعدم التيقنفيما يتعلق بانبعاثات ثاني أآسيد الكربون من إ أوجه عدم التيقن المقترنة بقيم مقدار الجي

ذي ينبعث   وإضافات الجير في  الكربون –أوجه عدم التيقن المقترنة بالمقدار اإلجمالي من الكربونات ) 2(الكربونات المضاف إلى أنواع التربة، و     ال
ون  سيد آرب اني أآ ورة ث ي ص جالت    تعت .ف ات وس افة والمبيع صائيات اإلض ة إح ى دق شطة عل ات األن ة ببيان يقن المقترن دم الت ه ع د أوج م

ات االستخدام   تقترن و .أو بيانات االستخدام/التصدير وسجالت االستخراج و/االستيراد ستويات   بيان ل م يقن   بأق  سجالت المبيعات   إذ تتضمن عدم الت
ويمكن للقائمين بالحصر استخدام   .إضافية نتيجة لغياب االستنتاج المباشر فيما يتعلق بإضافة الجيريقن عدم تالتصدير واالستخراج أوجه /واالستيراد

تم شراؤه     ذي ي ة    يضاف مقترب محافظ وافتراض أن آافة الجير المتاح لإلضافة أو ال واع الترب ى أن دير        . بالفعل إل ى التق رب إل ذه المقت ؤدي ه د ي وق
ين          المرتفع أو المنخفض لالنبعاثات  ام مع تم شراؤه في ع ذي ي وافر أو ال ر المت الي من الجي رغم   .في األعوام الفردية إذا لم يتم إضافة المقدار اإلجم

ر          ل المدى للجي افتراض عدم حدوث تخزين طوي ز ضئيال ب ائمين       .ذلك، فعلى المدى الطويل، ينبغي أن يكون هذا التحي ديل، يمكن للق ى نحو ب وعل
 .المضاف في عام حصر معينالمقدار الجير المتاح لإلضافة ومقدار تيقن في آل من بالحصر معالجة أوجه عدم ال

الي    تقدير  وتعتمد أوجه عدم التيقن في       ون   المقدار اإلجم ون             للكرب سيد آرب اني أآ ة        المنبعث في صورة ث ى الترب ر إل ى المستوى   من إضافة الجي عل
ى الغالف             ، يفترض أن 1ففي حالة استخدام طريقة المستوى  .المستخدم ون إل سيد آرب اني أآ ر ينبعث في صورة ث ون الموجود في الجي آافة الكرب
رجح أن   .وهو مقترب محافظ، ويتم اعتبار معامالت االنبعاث االفتراضية مؤآدة في ضوء هذا االفتراض .الجوي ورغم ذلك، فمن الناحية العملية، ي
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 وباألخص إذا آانت 3 أو 2 متقدمة باستخدام طرق المستوى  وضع معامالت انبعاثات خاصة بالبلد أو مقتربات تقديرالممارسة السليمةولذا، فإن من  
يقن      .ًا رئيسيًاإضافة الجير تمثل مصدر دم الت ستويات إضافية لع ورغم أنه من شأن مقتربات المستويات األعلى أن تحد من التحيز، فقد تكون هناك م

رات   دم آفاية عأوجه عدم التيقن هذه من تنشأ وقد  .مقترنة بهذه المقتربات ويلزم تناولها درولوجيا والمتغي البيانات فيما يتعلق بخصائص الموقع والهي
ون     سيد آرب اني أآ ى ث ر           .البيئية األخرى، التي تؤثر على نقل وتحويل الكربون غير العضوي إل ة غي يقن نتيجة المعرف د توجد أوجه عدم ت ذلك فق آ

واع          أو قدرة معامالت االنبعاث الخا    /الكافية فيما يتعلق بالعمليات و     ى أن ون المضاف إل ل مصير الكرب ى تمثي ة عل صة بالبلد أو أنظمة التقدير المتقدم
 .التربة في الجير المؤلف من الكربونات

 مراقبة الجودة/االستيفاء والمتسلسالت الزمنية وضمان 11-3-5
 االستيفاء
 1المستوى 

دولوميت      بأنها وافية في حالة حساب االنبعاثات   1يمكن وصف عمليات حصر المستوى       ري وال ات الحجر الجي استنادا إلى المراعاة التامة لكافة آمي
ة     المؤلف من جير الوتقدم إحصائيات استخدام  . إلى التربةةالمضاف ى الترب ق باإلضافات إل ا يتعل ر أن   .الكربونات أآثر االستنتاجات المباشرة فيم غي

ى سجالت اال ات االستخراج إذا أضيفت إل ات أو بيان تيرادسجالت المبيع ة /س ات الكافي وفر المعلوم ا ت صناعية فإنه صدير وسجالت المعالجة ال الت
ة نتيجة     .لتقريب مقدار الجير المضاف إلى أنواع التربة ة آافي تيفاء ا  وإذا لم تكن البيانات الحالي دم اس إن من    لع سجالت، ف سليمة  ل تم  الممارسة ال  أن ي

 .ية، وباألخص إذا آانت انبعاثات الكربون من إضافة الجير تمثل فئة مصدر رئيسيةتجميع البيانات اإلضافية لعمليات اإلبالغ المستقبل

 2المستوى 
ستوى  ات الحصر بالم ي عملي تيفاء ف د االس شطة 2يعتم ات األن ة بيان ى آفاي ستوى ( عل د )1راجع الم ات اإلضافية لخاصة بالبل ى البيان ، إضافة إل

امالت االنبعاث     المستخدمة ة بمع ع مستوى الدق ر و         . لرف اء الجي صلة بنق ات ذات ال وافر البيان ك ت شمل ذل د ي ات     /وق ع والبيان ات مستوى الموق أو بيان
الهيدرولوجية من أجل التحديد األفضل لمعامالت االنبعاث فيما يتصل بمقدار ثاني أآسيد الكربون المحرر من الكربون المضاف إلى أنواع التربة في 

 .الكربوناتمؤلف من جير صورة 

 3 المستوى
ا باستخدام المستوى          2 و1إلى جانب االعتبارات الخاصة بالمستويين    تم إجراؤه ي ي ات الحصر الت تيفاء عملي د اس ات    3، يعتم ى احتياجات البيان  عل
د إذا          .أو إطار النمذجة/والقدرة التمثيلية فيما يتعلق بتصميم القياس و م لتحدي رب الخاص به ة المقت ائمين بالحصر مراجع ى الق ان نظام   وينبغي عل  آ

ة     يًاالتقدير المتقدم الخاص بهم آاف ى الترب ات المضاف إل وفي   . للتعرف على التحرر الصافي من ثاني أآسيد الكربون من الجير المؤلف من الكربون
 للكربونات الموجودة في  تستلزم تجميع البيانات اإلضافية بما يمكن من معرفة المآل النهائيالممارسة السليمةحالة تحديد وجود فجوات أو قيود، فإن      

 .3الجير من خالل طريقة المستوى 

 اتساق المتسلسلة الزمنية
 1المستوى 

ا من أجل          ة آله سلة الزمني ر المتسل سها عب ساق تحقيق  يجب تطبيق بيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث نف امالت   1في المستوى    .االت ستخدم مع ، ت
ذا المكون     االنبعاث االفتراضية ولذا فإن االتساق ال ي ال له سألة ذات ب ل م ات             .مث ع بيان ة تجمي شطة في حال ات األن ر أساس بيان د يتغي ك، ق ورغم ذل

ى           د بصورة صارمة عل ي تعتم دم الت شطة األق ات األن جديدة، مثل معلومات تجميع المسح اإلحصائي حول اإلضافات إلى أنواع التربة في مقابل بيان
تيراد /سجالت االستخراج  صدير /االس سلة              ور .الت ر المتسل ات عب تم استخدام نفس بروتوآوالت وإجراءات البيان سليمة أن ي ه من الممارسة ال غم أن

ى االتجاهات        شطة عل ات األن ر مصادر بيان أثير تغيي  .الزمنية آاملة، ففي بعض الحاالت قد يتعذر القيام بذلك ويكون على القائمين بالحصر تحديد ت
 .1 من المجلد 5بإعادة الحساب لهذه الظروف في الفصل ويمكن الحصول على اإلرشادات المعنية 

 2المستوى 
ك،     ).1راجع المستوى    (2 لعمليات الحصر الخاصة بالمستوى   يعد االتساق في سجالت بيانات األنشطة عبر المتسلسلة الزمنية هامًا ى ذل إضافة إل

ك نادرة الحاالت ال يوف .بلد عبر المتسلسلة الزمنية آلها البيانات الخاصة بالإلىيجب استخدام معامالت جديدة يتم وضعها استنادا  ، التي يتعذر فيها ذل
ينبغي على القائمين بالحصر تحديد تأثير تغير معامالت االنبعاث على االتجاهات، ويمكن الحصول على إرشادات إضافية فيما يتعلق بإعادة الحساب 

 .1 في المجلد 5من الفصل 

 3المستوى 
ات            الممارسة السليمة ، فإن من    2 المستوى   مثلما هو الحال في    ستخدم هيئ  أن يتم تطبيق نظام تقدير خاص بالبلد طوال المتسلسلة الزمنية؛ ويجب أن ت

 .أو النظام القائم على النماذج طوال فترة الحصر/و) استراتيجية المعاينة، الطريقة ونحو ذلك(الحصر بروتوآوالت القياس نفسها 
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 ن من استعماالت الجير واليوريةانبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المدارة وانبعاثات ثاني أآسيد الكربو: 11الفصل 

 

 مراقبة الجودة/ضمان
 1مستوى ال

ا  / في هذا المستوى أن يتم تطبيق آليات ُتعنى بضمانالممارسة السليمةمن   مراقبة الجودة مع المراجعات الداخلية والمستقلة لبيانات ونتائج الحصر بم
ل ) 2(معالجة بيانات األنشطة على نحو سليم لتقدير اإلضافة إلى أنواع التربة و) 1( :يضمن ات العمل أو    نقل بيانات األنشطة على نحو س ى ورق يم إل

 .تصميم معامالت االنبعاث على نحو سليم) 3(برامج الحساب الخاصة بالحصر و

ويجب القيام بعمليات المراجعة الداخلية عن طريق القائمين بالحصر وقد يشمل ذلك الفحص البصري وآذلك الدوال البرنامجية المضمنة للتحقق من             
ة ذ المراجعات المستقلة من قبل الهيئات أو والخبراء أو المجموعات ويتم تنفي .مدخالت البيانات والنتائج شارآون بصورة مباشرة     الخارجي  ممن ال ي
ات  ائق الحصر                 .في عملية تجميع البيان ستخدم في الحصر وشمولية وث رب الم ى التحقق من صحة المقت ستقلة عل وينبغي أن تعمل المراجعات الم

 . وتفسير الطرق والشفافية الكلية

 2ستوى الم
د في      1ضمان الجودة المتبعة في المستوى   /إلى جانب إجراءات مراقبة    امالت االنبعاث الخاصة بالبل ، ينبغي على الجهة القائمة بالحصر مراجعة مع

ة القياسات   وفي حالة استخدام المعامالت القائمة على القياسات المباشرة، ينبغي على الجهة القائمة بالحصر مرا .2عمليات الحصر من المستوى  جع
امالت االنبعاث في        الممارسة السليمةوتستلزم  .لضمان أنها تمثل النطاق الفعلي للظروف البيئية د مع مع امالت الخاصة بالبل ، إذا ُأتيح، مقارنة المع

ونظرا للتعقيد الذي تتسم  . التي يجري استخدامها بواسطة بلدان أخرى ذات ظروف مشابهة، وآذا بالمعامالت االفتراضية الخاصة بالهيئة2المستوى 
 .به عملية تحول الكربون غير العضوي، ينبغي إشراك المتخصصين في عملية المراجعة لتقديم وجهة نظر مستقلة حول معامالت االنبعاث

 3المستوى 
ستخدمة مراقبة جودة إضافية، غير أن ذلك يتوقف على األنظمة/يرجح أن تتطلب أنظمة الحصر الخاصة بالبلد إجراءات ضمان الممارسة  ومن   . الم

ائج         / أن يتم العمل على وضع بروتوآول لضمان       السليمة ارير، وتضمين نت فة التق د وأرش دم بالبل مراقبة الجودة يراعي خصوصية نظام الحصر المتق
 .موجزة في وثائق اإلبالغ

 اإلبالغ والتوثيق
 1المستوى 

ق اال        1بالنسبة للمستوى    واع               ، ينبغي على القائمين بالحصر توثي ى أن ون إل ى الكرب وي عل ر المحت يقن في إضافات الجي ستويات عدم الت تجاهات وم
ون         سيد الكرب اني أآ اط باتجاهات انبعاث ث ذه األنم ط ه ر             .التربة ورب سنوية عب ات ال ؤثرة في االنبعاث ذبات الم سير التذب ك، ينبغي تف ى ذل عالوة عل

 .المتسلسلة الزمنية

ستمدة من المسوح، واإلجراءات                      أن يتم أرشف   الممارسة السليمة ومن   ة قواعد البيانات الفعلية، مثل سجالت االستخراج أو إحصائيات االستخدام الم
ومن األهمية أن يتم توثيق أوراق العمل أو برامج الحصر، التي تم االستعانة بها في تقدير  ).مثل البرامج اإلحصائية(المستخدمة في معالجة البيانات 

 .المخرجات التي تم إنشاؤها الستخراج النتائج/ب ملفات المدخالتاالنبعاثات، إلى جان

ددة           ات متع ديم   ف, وإذا لم تكن بيانات األنشطة متاحة بشكل مباشر من خالل قواعد البيانات أو إذا تم تجميع مجموعات بيان وصف للمعلومات   يجب تق
يم  يشتمل أن ينبغي مع العلم بأن هذا التوثيق , طةواالفتراضات واإلجراءات التي تم اتباعها من أجل اشتقاق بيانات األنش      على مرات تكرار جمع وتقي

 .وال بد أيضًا من توثيق معرفة الخبراء وأرشفة المراسالت . عدم التيقنمستوىالبيانات فضًال عن 

 2المستوى 
ذلك          ، ينبغي على القائمين بالحصر توثيق األساس الذي تس        1إضافة إلى االعتبارات الخاصة بالمستوى       د، وآ تند إليه معامالت االنبعاث الخاصة بالبل

د            يم الخاصة بالبل دير الق ستخدمة في تق ات الم ات الوصفية والبيان ق مصادر البيان دة        .توثي امالت الجدي الغ المع ق اإلب أي، (وينبغي أن يتضمن توثي
امالت           تضمين مناقشة في تقري      الممارسة السليمة ، آما أنه من     )المتوسطات وأوجه عدم التيقن    يم والمع ذه الق ين ه ر الحصر حول أوجه االختالف ب

 .االفتراضية أو المعامالت الخاصة ببلدان ذات ظروف مشابهة للبلد القائم باإلبالغ

ام آلخر               ة من ع ات اإلزال ات وعملي رات ف           , وعند مناقشة االتجاهات في االنبعاث شطة والتغيي ستويات األن رات في م ين التغيي ز ب د من التميي ي فال ب
 .بما في ذلك معامالت االنبعاث، مع توثيق األسباب الداعية إلى هذه التغييرات, الطرق

 3المستوى 
إال أنه , اإلزالة مثل مقتربات المستويات األدنى/ إلى توثيق مماثل فيما يتعلق ببيانات األنشطة واتجاهات االنبعاث 3تحتاج عمليات الحصر بالمستوى     
ي          يجب تضمين توثيق إضافي لتفسي د المعن دير الخاص بالبل ا نظام التق وم عليهم ذين يق ة استخدام    و .ر األساس واإلطار الل ات الحصر   في حال عملي

وال بد من أرشفة بيانات  . توثيق تصميم المعاينة واإلجراءات المعملية إلى جانب أساليب تحليل البياناتالممارسة السليمةفإن من , القائمة على القياس
ات المستوى     .التي أفرزتها تحليالت البياناتالقياس والنتائج  سبة لمقترب اذج   3وبالن ستخدم النم ي ت إن  ,  الت سليمة  ف ق    الممارسة ال ام بتوثي  تقتضي القي

 .نسخة النموذج وتقديم وصف للنموذج إلى جانب األرشفة الدائمة لنسخ من آافة ملفات مدخالت النماذج وآود المصدر والبرامج القابلة للتنفيذ
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 4-11 انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من التخصيب باليورية
صناعي   اج ال ة    .يؤدي إضافة اليورية أثناء التخصيب إلى فقدان ثاني أآسيد الكربون الذي سبق تثبيته في عملية اإلنت  (CO(NH2)2)ويتحول اليوري

NH4)إلى األمونيا 
HCO3) وأيون الهيدروآسيل والبيكربونات (+

اء وإ   (- والز   في وجود الم ة عقب         .نزيمات الب رد فعل الترب شابه ل ى نحو م وعل
اء     ون وم سيد آرب اني أآ ة المصدر     .إضافة الجير، تتحول البيكروبونات التي تكونت إلى ث ذه الفئ ا من     وه ضمينها انطالق تم ت سيد    ي اني أآ ة ث أن إزال

 ).IPPUقطاع (صناعية واستعمال المنتجات الكربون من الغالف الجوي أثناء تصنيع اليورية يتم تقديرها في قطاع العمليات ال

 .، حيث يتطلب آل مستوى تال تفاصيل وموارد أآثر من السابق3 أو 2 أو 1 عمليات الحصر باستخدام المقترب إعدادوتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن 
 .لكربون من إضافة الجير تمثل فئة مصدر رئيسية أن تقوم البلدان باستخدام مستويات أعلى إذا آانت انبعاثات ثاني أآسيد االممارسة السليمةومن 

 اختيار الطريقة 11-4-1
 . لمساعدة القائمين بالحصر في اختيار المستوى المناسب5-11يمكن للقائمين بالحصر االستعانة بشجرة القرار الموضحة في الشكل 

 1المستوى 
 :13-11يورية باستخدام المعادلة يمكن تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون المترتبة على التخصيب بال

 13-11 المعادلة
 اليورية إضافة من السنوية الكربون أآسيد ثاني انبعاثات

EFMEmissionCCO •=−2  

 :حيث

CO2–C Emission = انبعاثات الكربون السنوية من إضافة اليورية، أطنان آربون في العام 

M = ة في العامالمقدار السنوي من التخضيب باليورية، أطنان يوري 

EF =  أطنان من اليورية(معامل االنبعاث، طن آربون( 

 
 خطوات إجرائية للحسابات

 : ثاني أآسيد الكربون من إضافات اليورية فيما يلي–تتمثل خطوات تقدير انبعاثات الكربون 

 .(M)تقدير مقدار اليورية اإلجمالي المضاف سنويا إلى التربة في البلد  :1الخطوة 

ذري           0.20 يبلغ   (EF)ستخدام معامل انبعاث شامل     ا :2الخطوة  وزن ال ى أساس ال ة عل ون لليوري وى الكرب ادل محت ا يع ـ  % 20( لليورية، وهو م ل
CO(NH2)2.(  50-ويمكن استخدام معامل افتراضي لعدم التيقن يبلغ) %ال يمكن لمستويات عدم التقين أن تتجاوز قيمة معامل االنبعاث    :مالحظة

 ).تمثل هذه القيمة االنبعاثات القصوى المطلقة المقترنة بعملية التخصيب باليوريةاالفتراضية حيث 

 . الكربون استنادا إلى منتج آمية اليورية المضافة ومعامل االنبعاث–تقدير االنبعاث اإلجمالي من ثاني أآسيد الكربون  :3الخطوة 

ون     44/12ضرب الحاصل في     سيد الكرب اني أآ ات ث ل انبعاث ون      ال– لتحوي سيد آرب اني أآ ى ث ون إل التوليف مع المخصبات       .كرب ة ب يضاف اليوري
وإذا آانت . Mالنتروجينية األخرى، وباألخص في المحاليل، وسيكون من الضروري تقدير نسبة اليورية في المحلول المخصب للحصول على قيمة 

اً   يةآل افتراض أن المحلول يتكون      الممارسة السليمة النسبة غير معروفة، فإن من       ة، تفادي ذه        من اليوري ات من ه نخفض لالنبعاث دير الم ال التق  الحتم
 .الفئة الفرعية

 2المستوى 
ة في المستوى           13-11 آذلك على المعادلة     2تعتمد عمليات الحصر بالمستوى      ة المقدم ا تتضمن معلومات خاصة         1 والخطوات اإلجرائي ر أنه ، غي
 .بالبلد الشتقاق معامالت االنبعاث

 3المستوى 
يمكن تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من إضافات اليورية باستخدام نماذج أو قياسات أآثر تفصيال تتضمن إمكانية تسرب البيكربونات إلى المياه      

بغي مالحظة أن   وين .أو البحيرات والمحيطات، وبالتالي ال تسهم في انبعاثات ثاني أآسيد الكربون، على األقل ليس بصورة فورية/الجوفية العميقة و
ون من الغالف الجوي             سيد الكرب اني أآ ة صافية لث ل إزال ة ال يمث در   .الزيادة في آربون التربة غير العضوي نتيجة للتخصيب باستخدام اليوري وتق

دار ا     ) 3المجلد (اإلزالة في قطاع العمليات الصناعية واستعمال المنتجات        ديرات لمق ة فقط تق ذه    وتوفر الحسابات الخاصة بالترب رن به النبعات المقت
 حول 2.3.3القسم ( للحصول على مناقشة إضافية 2 المتعلق بكربون التربة غير العضوي في الفصل 3يرجى الرجوع إلى قسم المستوى  .الممارسة

 ).التغير في مخزون آربون التربة
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 ن من استعماالت الجير واليوريةانبعاثات أآسيد النتروز من األراضي المدارة وانبعاثات ثاني أآسيد الكربو: 11الفصل 

 

 بون من التخصيب باليوريةشجرة قرار لتحديد المستوى المناسب لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكر 5-11الشكل 
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 ابدأ

هل تمثل انبعاثات ثاني أآسيد
الكربون من التخصيب 

 ؟1فئة رئيسيةباليورية 

قم بجمع البيانات لطريقة 
 .2 أو 3المستوى 

استخدم البيانات ومعامل االنبعاث 
 .2الخاصين بالبلد لطريقة المستوى 

ال

 :مالحظة
لالطالع على مناقشة )  بشأن المصادر المحدودة2-1-4مع مالحظة القسم " (تحيد الفئات الرئيسيةاختيار المنهجيات و"، 1 من المجلد 4انظر الفصل : 1

. واستخدام شجرات القرارالفئات الرئيسية

 1المستوى : 1اإلطار 

هل تتوافر بيانات 
ومعامالت انبعاث خاصة 

 بالبلد؟
نعم

نعم

استخدم البيانات الشتقاق 
معامل انبعاث لطريقة 

 .1المستوى 

ال

ال
 2المستوى : 2اإلطار

 3المستوى : 3اإلطار 

نعم

استخدم بيانات األنشطة المفصلة 
 القائمة على النماذج3لطريقة المستوى 

 .أو القياسات المباشرة/و

هل تتوافر بيانات ومعلومات مفصلة حول استعمال 
اليورية لتقدير تسرب ونقل الكربون غير العضوي 

أو / ولتطبيق المقتربات القائمة على النماذج(
 ؟)القياسات

هل تتوافر البيانات الالزمة 
 الشتقاق معامل االنبعاث؟

قم بتجميع البيانات بما 
يمكن من اشتقاق معامل 

.انبعاث

ال

نعم



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 اختيار معامل االنبعاث 11-4-2
 1المستوى 

 .0.20يبلغ معامل االنبعاث االفتراضي النبعاثات الكربون من استعماالت اليورية 

 2المستوى 
فهم البيانات والوفي حالة توافر  .اإلضافة في اليورية في عام من الكربونات، قد ال ينبعث آافة الكربون الموجودؤلف مثلما هو الحال مع الجير الم

 أن يتم توثيق مصدر المعلومات الممارسة السليمةومن  .لعملية تحول الكربون غير العضوي، يمكن اشتقاق معامل انبعاث خاص بالبلدالتامين 
 .والطريقة المستخدمة في اشتقاق القيم الخاصة بالبلد آجزء من عملية اإلبالغ

 3المستوى 
 على تقدير االنبعاثات المتباينة من عام آلخر وهو ما يعتمد على مجموعة متنوعة من الخصائص والمحفزات البيئية 3تقوم مقتربات المستوى 

 . يتم تقدير معامل انبعاث على نحو مباشروال .الخاصة بالموقع

 اختيار بيانات األنشطة 11-4-3
 1المستوى 

التصدير فيما يخص اليورية للحصول على تقدير تقريبي لمقدار اليورية المضاف إلى /اإلنتاج المحلي وبيانات االستيراديمكن االستعانة بسجالت 
 بعد طرح الصادرات السنوية تضاف ويمكن افتراض أن آافة مخصبات اليورية المنتجة أو المستوردة سنويًا .(M)أنواع التربة على أساس سنوي 

أو استخدام اليورية لرفع مستوى الدقة في عملية الحساب، وذلك بدال من /يمكن استخدام البيانات التكميلية حول المبيعات وورغم ذلك،  .إلى التربة
وبصرف النظر عن المقترب، يجب أن تكون تقديرات  .ضاف على الفور إلى أنواع التربةيافتراض أن آافة اليورية المتوافر في عام معين 

 .بات اليورية متسقة بين آل من انبعاث ثاني أآسيد الكربون من اليورية وانبعاث أآسيد النتروز من أنواع التربةاالستعمال السنوية لمخص

البنوك وصناعة المخصبات معلومات حول المبيعات وتوفر ويمكن تجميع بيانات االستخدام آجزء من اإلحصاء الوطني أو من سجالت الشرآات، 
 أن يتم أخذ الممارسة السليمةومن  .التصدير في العادة لدى الجمارك والهيئات المماثلة في الحكومة/سجالت االستيرادفيما تتوافر ، واإلنتاج المحلي

وذلك في حالة عدم حساب االنبعاثات على أساس سنوي ) العام الحالي وأحدث عامين قبله(متوسط سجالت البيانات على مدار ثالث سنوات 
 .ألغراض اإلبالغ

 2المستوى 
ضافية حول خصائص مستوى الموقع والخصائص إ معلومات 2، قد يتضمن المستوى 1وة على بيانات األنشطة التي تم توضيحها للمستوى عال

 .الهيدرولوجية التي استخدمت لتقدير نسبة الكربون في اليورية التي تنبعث إلى الغالف الجوي

 3المستوى 
بيانات أنشطة أآثر تفصيال، وذلك مقارنة قد يلزم توافر أو القياس المباشر، /نماذج الديناميكية و اعتمادا على ال3لتطبيق عملية حصر في المستوى 

 .، غير أن المتطلبات الفعلية تعتمد على تصميم النموذج أو القياس2 أو 1بطرق المستوى 

 تقدير عدم التيقن 11-4-4
أوجه عدم التيقن المقترنة بقيم مقدار اليورية ) 1( :هناك مصدران لعدم التيقنفيما يتعلق بانبعاثات ثاني أآسيد الكربون من استعمال اليورية، 

تعتمد و . الكربون المنبعث في صورة ثاني أآسيد آربون–أوجه عدم التيقن المقترنة بالمقدار اإلجمالي من اليورية ) 2(المضاف إلى أنواع التربة، و
ويرجح أن تكون بيانات االستخدام  .أو االستخدام/التصدير و/ بيانات اإلنتاج والمبيعات واالستيرادأوجه عدم التيقن المقترنة ببيانات األنشطة على دقة

التصدير بمستويات إضافية من عدم التقين نتيجة االستنتاجات /والمبيعات األقل في مستوى عدم التقين المقترن؛ فيما تقترن بيانات اإلنتاج واالستيراد
 أو الذي يتم لإلضافةويمكن للقائمين بالحصر استخدام مقترب محافظ وافتراض أن آافة اليورية المتاح  . يتعلق باالستعمالالتي يتم اللجوء إليها فيما

وقد يفضي هذا المقترب إلى التقدير المرتفع أو المنخفض لالنبعاثات في األعوام الفردية في حالة عدم إضافة  . بالفعل إلى أنواع التربةُيضافشراؤه 
رغم ذلك، فعلى المدى الطويل، ينبغي أن يكون هذا التحيز ضئيال  . اإلجمالي من الجير المتوافر أو الذي يتم شراؤه إلى التربة في عام معينالمقدار

وعلى نحو بديل، يمكن للقائمين بالحصر معالجة أوجه عدم التيقن في آل من مقدار اليورية  .بافتراض عدم حدوث تخزين طويل المدى لليورية
 .متاح لإلضافة والمقدار المضاف في عام حصر معينال

وتعتمد أوجه عدم التيقن في المقدار اإلجمالي للكربون المضاف إلى أنواع التربة من التخصيب باليورية والمنبعث في صورة ثاني أآسيد آربون 
كربون الموجود في اليورية يفقد في صورة ثاني أآسيد ، يفترض أن آافة ال1ففي حالة استخدام طريقة المستوى  .الذي يتم استخدامهعلى المستوى 

ورغم ذلك، فمن  ).في ضوء هذا االفتراض(وهو مقترب محافظ، ويتم اعتبار معامالت االنبعاث االفتراضية مؤآدة  .الغالف الجويإلى آربون 
رة آربون غير عضوي وعدم انبعاثه في صورة ثاني الناحية العملية، يرجح أن يتم استبقاء بعض الكربون الموجود في اليورية في التربة في صو

 .وبالتالي، قد تفضي معامالت االنبعاث االفتراضية إلى تحيزات منتظمة في تقديرات االنبعاث .اإلضافةأآسيد آربون على األقل في عام 
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 وباألخص إذا آانت 3 أو 2استخدام طرق المستوى  وضع معامالت انبعاثات خاصة بالبلد أو مقتربات تقدير متقدمة بالممارسة السليمةولذا، فإن من 

مستويات إال أنها قد تقدم أن تحد من التحيز، من شأنها ورغم أن مقتربات المستويات األعلى  . الكربون تمثل فئة مصدر رئيسية–إضافة اليورية 
ا والمتغيرات البيئية األخرى التي تؤثر على نقل وتحويل عدم آفاية البيانات ذات الصلة بخصائص الموقع والهيدرولوجينتيجة لإضافية لعدم التيقن 

أو قدرة /المعرفة غير الكافية فيما يتصل بالعمليات وبتيقن الأوجه عدم تقترن بعض آذلك فقد  .الكربون غير العضوي إلى ثاني أآسيد آربون
 . الكربون–رية معامالت االنبعاث أو أنظمة التقدير المتقدمة الخاصة بالبلد على تمثيل مصير اليو

 مراقبة الجودة/االستيفاء واتساق المتسلسلة الزمنية وضمان 11-4-5
 االستيفاء
 1المستوى 

وتوفر  . بأنها وافية في حالة حساب االنبعاثات مع األخذ في الحسبان آافة آميات اليورية المضافة إلى التربة1يمكن وصف عمليات حصر المستوى 
أو المبيعات وسيلة االستنتاج المباشرة فيما يتصل بعمليات اإلضافة إلى أنواع التربة، غير أن سجالت اإلنتاج إحصائيات استخدام اليورية 

العتبار وإذا لم تكن البيانات الحالية آافية  .التصدير تعتبر آافية للحصول على تقدير تقريبي لمقدار اليورية المضاف إلى أنواع التربة/واالستيراد
 أن يتم تجميع بيانات إضافية لعمليات اإلبالغ المستقبلية، وباألخص إذا آانت انبعاثات الممارسة السليمة، فإن من ة غير وافيةالسجالت المتوافر

 . الكربون تمثل فئة مصدر رئيسية–اليورية 

 2المستوى 
نه إلى جانب ذلك يعتمد على البيانات اإلضافية ، لك)1راجع المستوى ( على آفاية بيانات األنشطة 2يعتمد االستيفاء في عمليات الحصر بالمستوى 

وقد يشمل ذلك التوافر فيما يتصل ببيانات مستوى الموقع والبيانات الهيدرولوجية  . لرفع مستوى الدقة بمعامالت االنبعاثالمستخدمةالخاصة بالبلد 
 آربون يضاف إلى –الكربون المحرر لكل مقدار يورية المستخدمة في تحديد معامالت االنبعاث على نحو أفضل فيما يتصل بمقدار ثاني أآسيد 

 .أنواع التربة

 3المستوى 
 على احتياجات البيانات 3، يعتمد استيفاء عمليات الحصر التي يتم إجراؤها باستخدام المستوى 2 و1إلى جانب االعتبارات الخاصة بالمستويين 

غي على القائمين بالحصر مراجعة المقترب الخاص بهم وتحديد ما إذا آان نظام التقدير وينب .أو إطار النمذجة/والقدرة التمثيلية لتصميم القياس و
وفي حالة تحديد وجود فجوات أو قيود، فإن  .المتقدم آاف للتعرف على التحرر الصافي من ثاني أآسيد الكربون من اليورية المضاف إلى التربة

 .3 الكربون باستخدام طريقة المستوى –مكن من حصر المصير النهائي لليورية  تستلزم تجميع بيانات إضافية بما يالممارسة السليمة

  الزمنيةةالمتسلسلاتساق 
 1المستوى 

معامالت  استخدام 1في المستوى ويتم  .يجب تطبيق بيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث نفسها عبر المتسلسلة الزمنية آلها من أجل االتساق
ورغم ذلك، قد يتغير أساس بيانات األنشطة في حالة تجميع بيانات  .إن االتساق ال يمثل مسألة ذات بال لهذا المكوناالنبعاث االفتراضية ولذا ف

جديدة، مثل معلومات تجميع أحد المسوح اإلحصائية حول إضافات اليورية إلى أنواع التربة في مقابل بيانات األنشطة األقدم التي تعتمد بصورة 
ورغم أنه من الممارسة السليمة أن يتم استخدام نفس بروتوآوالت وإجراءات البيانات عبر  .التصدير/نتاج واالستيرادصارمة على بيانات اإل

المتسلسلة الزمنية آاملة، ففي بعض الحاالت قد يتعذر القيام بذلك ويكون على القائمين بالحصر تحديد تأثير تغيير مصادر بيانات األنشطة على 
 .1 من المجلد 5حصول على اإلرشادات المعنية بإعادة الحساب لهذه الظروف في الفصل ويمكن ال .االتجاهات

 2المستوى 
إضافة إلى ذلك،  ).1راجع المستوى  (2 لعمليات الحصر الخاصة بالمستوى يعد االتساق في سجالت بيانات األنشطة عبر المتسلسلة الزمنية هامًا

وفي حاالت نادرة عندما يتعذر ذلك، ينبغي  .ادا إلى البيانات الخاصة بالبلد عبر المتسلسلة الزمنية آلهايجب استخدام معامالت جديدة يتم وضعها استن
على القائمين بالحصر تحديد تأثير تغير معامالت االنبعاث على االتجاهات، ويمكن الحصول على إرشادات إضافية فيما يتعلق بإعادة الحساب من 

 .1 في المجلد 5الفصل 

 3المستوى 
 أن يتم تطبيق نظام تقدير خاص بالبلد طوال المتسلسلة الزمنية؛ ويجب أن تستخدم هيئات الممارسة السليمة، فإن من 2مثلما هو الحال في المستوى 

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

 مراقبة الجودة/نضما
 1المستوى 

مراقبة الجودة مع المراجعات الداخلية والمستقلة لبيانات ونتائج الحصر بما / في هذا المستوى أن يتم تطبيق آليات ُتعنى بضمانالممارسة السليمةمن 
 األنشطة على نحو سليم إلى ورقات العمل أو نقل بيانات) 2(معالجة بيانات األنشطة على نحو سليم لتقدير اإلضافة إلى أنواع التربة؛ و) 1: (يضمن

 .تصميم معامالت االنبعاث على نحو سليم) 3(برامج الحساب الخاصة بالحصر و

ويجب القيام بعمليات المراجعة الداخلية عن طريق القائمين بالحصر وقد يشمل ذلك الفحص البصري وآذلك الدوال البرنامجية المضمنة للتحقق من 
 ممن ال يشارآون بصورة مباشرة الخارجيةويتم تنفيذ المراجعات المستقلة من قبل الهيئات أو والخبراء أو المجموعات  .والنتائجمدخالت البيانات 

وينبغي أن تعمل المراجعات المستقلة على التحقق من صحة المقترب المستخدم في الحصر وشمولية وثائق الحصر  .في عملية تجميع البيانات
 . شفافية الكليةوتفسير الطرق وال
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 2المستوى 
، ينبغي على الجهة القائمة بالحصر مراجعة معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد في 1ضمان الجودة المتبعة في المستوى /إلى جانب إجراءات مراقبة

هة القائمة بالحصر مراجعة القياسات وفي حالة استخدام المعامالت القائمة على القياسات المباشرة، ينبغي على الج .2عمليات الحصر من المستوى 
، إذا ُأتيح، مقارنة المعامالت الخاصة بالبلد مع معامالت االنبعاث في الممارسة السليمةوتستلزم  .لضمان أنها تمثل النطاق الفعلي للظروف البيئية

ونظرا للتعقيد الذي تتسم  .تراضية الخاصة بالهيئة التي يجري استخدامها بواسطة بلدان أخرى ذات ظروف مشابهة، وآذا بالمعامالت االف2المستوى 
به عمليات تحول الكربون غير العضوي، ينبغي إشراك متخصصين في هذا المجال في عملية المراجعة لتقديم وجهة نظر مستقلة حول معامالت 

 .االنبعاث

 3المستوى 
الممارسة ومن  .افية، غير أن ذلك يتوقف على األنظمة المستخدمةمراقبة جودة إض/يرجح أن تتطلب أنظمة الحصر الخاصة بالبلد إجراءات ضمان

مراقبة الجودة يراعي خصوصية نظام الحصر المتقدم بالبلد وأرشفة التقارير، وتضمين نتائج / أن يتم العمل على وضع بروتوآول لضمانالسليمة
 .موجزة في وثائق اإلبالغ

 اإلبالغ والتوثيق
 1المستوى 

ينبغي على القائمين بالحصر توثيق االتجاهات ومستويات عدم التيقن في إضافات اليورية إلى أنواع التربة وربط هذه األنماط ، 1بالنسبة للمستوى 
 .عالوة على ذلك، ينبغي تفسير التذبذبات المؤثرة في االنبعاثات السنوية عبر المتسلسلة الزمنية .باتجاهات انبعاث ثاني أآسيد الكربون

التصدير أو إحصائيات االستخدام المستمدة من / أن يتم أرشفة قواعد البيانات الفعلية، مثل سجالت اإلنتاج المحلي أو االستيرادليمةالممارسة السومن 
 العمل أو برامج الحصر، التي تم ورقاتومن األهمية أن يتم توثيق  ).مثل البرامج اإلحصائية(المسوح، واإلجراءات المستخدمة في معالجة البيانات 

 .المخرجات التي تم إنشاؤها الستخراج النتائج/االستعانة بها في تقدير االنبعاثات، إلى جانب ملفات المدخالت

فال بد من إعطاء وصف , وإذا لم تكن بيانات األنشطة متاحة بشكل مباشر من خالل قواعد البيانات أو إذا تم تجميع مجموعات البيانات المتعددة
على مرات تكرار ينبغي أن يشتمل مع العلم بأن هذا التوثيق , إلجراءات التي تم اتباعها من أجل اشتقاق بيانات األنشطةللمعلومات واالفتراضات وا

 .وال بد أيضًا من توثيق معرفة الخبراء وأرشفة المراسالت .جمع وتقييم البيانات فضًال عن حالة عدم التيقن

 2المستوى 
، ينبغي على القائمين بالحصر توثيق األساس الذي تستند إليه معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد، وآذلك 1 إضافة إلى االعتبارات الخاصة بالمستوى

أي، (وينبغي أن يتضمن توثيق اإلبالغ المعامالت الجديدة  .توثيق مصادر البيانات الوصفية والبيانات المستخدمة في تقدير القيم الخاصة بالبلد
لقيم المستخدمة الخاصة  تضمين مناقشة في تقرير الحصر حول أوجه االختالف بين االممارسة السليمة، آما أنه من )المتوسطات وأوجه عدم التيقن

 .بلدان ذات ظروف مشابهة للبلد القائم باإلبالغبالبلد والمعامالت االفتراضية أو المستخدمة في 

فال بد من التمييز بين التغييرات في مستويات األنشطة والتغييرات في , وعند مناقشة االتجاهات في االنبعاثات وعمليات اإلزالة من عام آلخر
 .بما في ذلك معامالت االنبعاث، مع توثيق األسباب الداعية إلى هذه التغييرات, الطرق

 3المستوى 
إال أنه , مثل مقتربات المستويات األدنىاإلزالة / إلى توثيق مماثل فيما يتعلق ببيانات األنشطة واتجاهات االنبعاث3تحتاج عمليات الحصر بالمستوى 

, ومع عمليات الحصر القائمة على القياس .يجب تضمين توثيق إضافي لتفسير األساس واإلطار اللذين يقوم عليهما نظام التقدير الخاص بالبلد المعني
وال بد من أرشفة بيانات القياس  .ات تحليل البيانات القيام بتوثيق تصميم المعاينة واإلجراءات المعملية إلى جنب تقنيالسليمةالممارسة تقتضي 

 تقتضي القيام بتوثيق نسخة الممارسة السليمةفإن ,  التي تستخدم النماذج3وبالنسبة لمقتربات المستوى  .والنتائج التي أفرزتها تحليالت البيانات
 .دخالت النماذج وآود المصدر والبرامج القابلة للتنفيذالنموذج وتقديم وصف للنموذج إلى جانب األرشفة الدائمة لنسخ من آافة ملفات م
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