
 )الفحم النباتي(إزالة ثاني أآسيد الكربون من نواتج االحتراق المتبقية : 1التذييل 

 إزالة ثاني أآسيد الكربون من نواتج االحتراق المتبقية  1التذييل  
 أساس للتطورات المنهجية في المستقبل ):الفحم النباتي(

 خلفية
ويشار إلى مجموعة نواتج  .(Goldberg, 1985) لعملية االحتراق غير الكامل للغطاء النباتي والوقود األحفوري ًاتعتبر المواد المتفحمة نتاج

 من البقايا ذات الكيمياء ًا متغايرًاويعتبر الكربون األسود خليط .(BC) بالكربون األسود  والفحم النباتي معًا، والسناج، والرماد،راق مثل الفحماالحت
والرواسب األرضية هذه البقايا معًا بصورة آلية في أنواع التربة وجد وت .لمزيد من التحلل البيولوجي أو الكيمائيامقاومة هو ما يعني ة وضالمتناق

 .األخرى وفي الرواسب البحرية آذلك

 قد تبقىبعد يتم دمجها في التربة حيث وفيما  .تكونت فيه الحرائق أقرب إلى الموقع الذي الناتج منمن الفحم األسود %) 80> (وتظل آمية آبيرة 
عبر غالبيته لنهرية والجوية إلى الرواسب البحرية، مع تحرك بر المسارات اعرغم ذلك، فإن الكربون األسود قد ينقل و .لفترات طويلة من الوقت

إلى ترسب غالبية جزيئات الكربون األسود المنقولة إلى المحيطات على األرفف القارية، فيما تستمر نسبة هو ما يؤدي بدوره و .النظام النهري
 أيام، 7ومع فترات البقاء التي تتجاوز  .زيئي إلى الغالف الجويويتبدد جزء آخر من الكربون األسود الج .صغيرة في الرواسب المحيطية العميقة

نقل معظم مكون الكربون األسود إلى المحيطات ليسهم بشكل نهائي في جزء الكربون األسود الموجود بالرواسب المحيطية العميقة، حيث يكون ثابتا ُي
 .للغاية

الغالف الجوي لألرض والمحيط الحيوي ذات أهمية، نظرا ألنها تعد، في في ود وخالل العقود القليلة الماضية أصبحت ترآيزات الكربون األس
ن لهذه الترآيزات أن تعمل آسجل للبيئات القديمة في قلب الرواسب والكتل الجليدية، مِكوُي .صورة حالالت هوائية، ممتصات قوية لإلشعاع الشمسي

ويمثل الفحم األسود، وباألخص، مكون الفحم النباتي  .زمنية جيولوجيةُأطر الجوي خالل إلى الغالف تعد مصدرًا مؤثرًا إلطالق األآسجين آذلك فقد 
بسهولة مع مما يعني عدم إمكان اتحاده واحدة من الطرق القليلة التي يتحول بها الكربون نسبيا إلى مكون خامد، لكونه  للغاية  هامًامنه، عنصرًا

للكربون من دورة الكربون ) بالوعة(، يوجد احتمال قوي في أن يمثل الكربون األسود إزالة هامة امن هنو .األآسجين لتكوين ثاني أآسيد الكربون
 ,Graetz and Skjemstad, 2003; Schmidtمثل، ) (طويلة المدى(البيولوجية الجوية األسرع إلى دورة الكربون الجيولوجية األآثر بطئا 

2004; Druffel, 2004.( 

 صيد الكربون العالميدور الكربون األسود في ر
 لتكوين الكربون عًاُمراَج تقديرًا) 2006(  نووآخرتكوين واستمرار الكربون األسود في األنظمة الحيوية، طرح فوربيس حول في دراسة جديدة 

  الكربون يطرح سؤاًالللغاية منتدفق آبير وهو .  تيراجول في العام270-50األسود من حرائق الغطاء النباتي واحتراق الوقود األحفوري يبلغ 
إذا آان معدل التكوين السنوي للكربون يتجاوز آمية الكربون التي تتحرر من أحواض الكربون الكبيرة المتراآمة بالفعل في ما  يتمثل فيأساسيًا

 فإن من األهمية استمرار البحث ورغم أنه ليس من الممكن في الوقت الحالي اإلجابة المحددة على هذا السؤال، .األنظمة الحيوية األرضية والبحرية
لفهم األفضل بما يتيح امكن من وضع منهجية في المستقبل لحساب الكربون األسود في عمليات حصر غازات االحتباس الحراري، وآذلك الذي ُي

  .على مستوى العالملدور هذا الشكل من الكربون في رصيد الكربون 

الحاجة إلى من ذلك و .قضايا الهامة التي يلزم تناولها بما يجعل وضع منهجية موثوقة أمرًا ممكنًامجموعة من ال) 2006( نووآخرس يوقد حدد فورب
 . بواسطة الحرائق(CC)التعبير عنها آنسبة مئوية من آمية الكربون المستهلك ، واقترحوا وين الكربون األسود بطريقة متسقةوصف معدالت تك

% 5-4بالنسبة لحرائق العشب والسافانا، و% 3<، فإن معدل تكوين الكربون األسود آان (BC/CC)لهم أنه عند التعبير بهذه الطريقة اتضح و
القياسات الفيزيائية تعتبر غير إلى إلى أن تقديرات تكوين الكربون األسود التي تستند بصورة حصرية من ذلك المؤلفون خُلص و .لحرائق الغابات
، لعدم قدرتها على التحديد الدقيق والتعبير الكمي عن مكون الكربون األسود في البقايا )رتفع إلى حد بعيدوتؤدي إلى التقدير الم(موثوقة للغاية 

 .المتخلفة عن الحريق والتي تحتوي على مجموعة من المواد المحترقة جزئيا

ليات الميكروبية في أنواع التربة والرواسب، ويكون الكربون األسود عرضة لمعدالت أبطأ من التحلل بواسطة العمليات الكيميائية الضوئية والعم
وقد أظهرت األبحاث مثل دراسات فترة حضانة الكربون أن  .غير أن المعرفة بمعدالت المدى األطول وبالمعامالت التي تؤثر عليها محدودة للغاية

ح معدل تحلل بطيء للغاية للكربون األسود؛ قد يمثل وهناك دليل آخر يقتر .تحلل الكربون األسود بواسطة العمليات البيولوجية يعد بطيئا للغاية
من الحوض الكبير للغاية من الكربون العضوي  % 31-12من الكربون العضوي في أنواع التربة األرضية و% 40الكربون األسود ما يصل إلى 

الكربون األسود له نصف عمر مؤثر، فإن ، ذالو .في أنواع التربة تزيد على آالف السنواتعاعي ات المحيطية، وله عصور آربون إشفي الترسيب
وهذا الخمول النسبي يعني أن نسبة  .المادة األآثر ثباتا المشتقة من الكتلة الحيوية في دورة الكربون بالمحيط الحيويبما يجعله يقارب آالف السنوات 

 في دائرة  هامًاالمروج الطبيعية، ينبغي اعتبارها مكونًاالمقدرة من الكربون المحول إلى آربون أسود أثناء حرائق األحراج والسافانا و% 3-5
 .الكربون العالمي ولكن ذات دوران بطيء

 استنتاجات
في لمعدالت اإلنتاج والتحلل للكربون األسود أفضل الكربون العالمي، ينبغي توافر إدراك دورة من أجل القياس األفضل لتأثير الكربون األسود على 

إضافة لذلك، فإن تقدير نقل الكربون األسود عبر األنظمة النهرية أو الرياح يحتاج إلى  .ضة لحرائق الغطاء النباتي الممتدةألنظمة الحيوية المعرا
ومن شأن ذلك أن  .معدالت تحلل آربون التربة في الرواسب األرضية والمحيطيةل أوضحالفهم على مستويات أدق، عالوة على ضرورة توافر فهم 

 لحساب الكربون األسود في عمليات حصر غاز االحتباس الحراري، وأن يسهم في الحد من مستويات عدم التقين وأوجه يسمح بوضع منهجية
قة إلسهام  أآثر دًاالنتيجة تقديروستكون  .تدفقات الكربون األسود بين الغالف الجوي والمحيط الحيوي والمحيطاتبتقدير التعارض فيما يتصل 

  .الكربون العالمي في دورة ة أعمق لدور هذه الصورة من الكربون آبالوعة محتملوى العالمي وفهمًاالكربون األسود على المست

 

 

 1-1تذ  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد  

 س الحراري بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتبا2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 2.-1تذ
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