
 أساس للتطورات المنهجية في المستقبل: راضي المغمورةانبعاثات الميثان من األ: 3التذييل 

 أساس  :انبعاثات الميثان من األراضي المغمورة 3التذييل 
 للتطورات المنهجية في المستقبل                         

 .وافية إرشادات  يقصد منه أن يمثليعد هذا المقترب أساسا للتطوير المنهجي في المستقبل وال

لى مجموعة متنوعة من الخصائص مثل عمر وعمق الخزان نوع االستخدام قبل من األراضي المغمورة بكميات آبيرة، استنادًا إالميثان بعث ينقد 
 . من الناحية المكانية والزمنيةالتباينعد انبعاثات الميثان عالية وعلى النقيض من انبعاثات ثاني أآسيد الكربون، ُت .الغمر والمناخ وممارسات اإلدارة

فيما يتصل وباألخص بالنسبة (راضي المغمورة شاملة بما يكفي لدعم وضع معامالت انبعاث دقيقة وال تعتبر القياسات الحالية لتدفقات الميثان من األ
للبلدان التي تغطي الخزانات مساحة آبيرة منها، مثل عدم وجود بيانات ، أضف إلى ذلك ). الفقاعية واالنبعاثات الناشئة عن إزالة الغازباالنبعاثات

  .الهند والصين وروسيا

 تدفقات الميثان من الخزانات في المناطق الشمالية يؤثر على نحو هام فيإلى أن الوقت المنقضي منذ الغمر المعنية بالقياسات دراسات الوال تشير 
ويكون العكس هو الصحيح عندما يتعلق األمر بالمناطق االستوائية حيث قد يكون للوقت المنقضي منذ الغمر األخير تأثير هام في آل من  .والمعتدلة

 في غويانا Petit-Sautفقط في خزان تمت مالحظته وهذا االتجاه  .انبعاثات الميثان االنتشارية والفقاعية واالنبعاثات الناشئة عن إزالة الغاز
 ,.Duchemin et al)، ومع ذلك فإن بعض الخزانات القديمة في المنطقة االستوائية ينتج عنها انبعاثات فقاعية مرتفعة (Abril et al., 2005الفرنسية 

2000; Stallard and Keller, 1994).  خزان لوقد مكن النموذج الذي تم وضعهPetit-Saut من التنبؤ على نحو جيد للغاية بترآيزات الميثان 
 .(Galy-Lacaux et al., 1998)الذائبة في أحد خزانات ساحل العاج 

 من أنواع التربة المغمورة، وأن إنتاج هذا الغاز يمكنه أن يدعم التدفقات ة عامة حصريًابصفالميثان ينتج وتشير األدلة إلى أنه في المناطق المغمورة 
  .(Houel, 2003; Duchemin, 2000; Abril et al., 2005)الهواء -المقاسة عند واجهة الماء

 األراضي المغمورة التي تظل أراضي مغمورة 1-أ3
وتجدر اإلشارة إلى أن المعلومات  .األراضي المغمورة التي تظل أراضي مغمورةت الميثان من يقدم هذا القسم معلومات حول آيفية تقدير انبعاثا

وينبغي  .الواردة هنا مستمدة من الدراسات المتاحة وتهدف إلى إفادة البلدان التي ترغب في وضع تقديرات أولية النبعاثات الميثان من هذا المصدر
 من انبعاثات الميثان من األراضي المغمورة وترغب في اإلبالغ عن هذه االنبعاثات دراسة إمكانية ًا مؤثرًاتشهد مقداريحتمل أن على البلدان التي 

 1-أ2ويمكن الحصول على اإلرشادات المعنية بوضع مثل هذه المعامالت من اإلطار  .وضع معامالت انبعاث خاصة بالبلد للحد من عدم التيقن العام
 .2في التذييل 

 مغمورة أراضي تظل التي المغمورة األراضي من الميثان انبعاثات 1-1-أ3

 قضايا منهجية
  :قد تحدث انبعاثات الميثان الالحقة للغمر عبر المسارات التالية

 الماء؛-االنبعاثات االنتشارية، نتيجة االنتشار الجزيئي عبر واجهة الهواء •

نبعاثات بالنسبة ال للغاية ويعد هذا المسار هامًا. ود الماء عن طريق الفقاعاتاالنبعاثات الفقاعية، أو االنبعاثات الغازية من الرواسب عبر عم •
 الميثان، وباألخص في المناطق المعتدلة واالستوائية؛

 الماء المتزايد بعد/سطح تبادل الهواءعن االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغاز أو الناجمة عن التغير المفاجئ في الضغط الهيدروستاتيكي، وآذلك  •
هذا المسار يعد و. (Hélie, 2004; Soumis et al., 2004; Delmas et al., 2005)أو قناة تصريف/نات عبر محطة توربينية واتدفق مياه الخز

  .من الخزانات صغيرة العمر في المناطق االستوائيةذا أهمية بالغة بالنسبة النبعاث الميثان 

الفترات التي آما يميز بين  مكونًا لتقدير انبعاثات الميثان الفقاعية، 2يتضمن المستوى فيما  . فقط االنبعاثات االنتشارية1ويغطي مقترب المستوى 
 إلى أي مقترب مفصل قائم 3وتشير طرق المستوى  .، حال تطبيق ذلكتكون فيها الخزانات خالية من الجليد والفترات التي تكون فيها مغطاة بالجليد

فة تدفقات الميثان ذات الصلة من األراضي المغمورة، وهو ما يتضمن آذلك االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغاز،  لكاًاعلى القياسات يتضمن تقدير
طرق تجدر اإلشارة إلى أن هذا الفصل ال يحاول تفصيل و .ويراعي العمق والموقع الجغرافي ودرجة حرارة المياه في الخزان طوال فترة حياته

اشتقاق معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد آمورد لتطبيق فيما يتصل ب 2 في التذييل 1-أ2لدان الرجوع إلى اإلطار لبينبغي ل، غير أنه 3المستوى 
 . تغطية المستويات الثالثة ومسار انبعاث الميثان1-أ3ويلخص الجدول  .3مقترب من المستوى 

 1-3تذ  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4 المجلد 

 

 1-أ3 الجدول
 االنبعاثات وتغطية بالطرق موجز

 الميثان 
 بعاثات االنتشاريةاالن • 1المستوى 

 2المستوى  االنبعاثات االنتشارية •
 االنبعاثات الفقاعية •

 آافة االنبعاثات • 3المستوى 

 

 

  .انبعاثات الميثانتقدير  ل2 و1 يينويصف القسم التالي المستو

 اختيار الطريقة
 القائمين 1-أ3وترشد شجرة القرار في الشكل  .الغازقد ينبعث الميثان من األراضي المغمورة عبر تحرر الفقاعات عن طريق االنتشار أو إزالة 

وآذلك مستوى التجزيء ، ويعتمد اختيار المستوى .انبعاثات الميثان من األراضي المغمورةتقدير بالحصر عبر عمليات اختيار مستوى مناسب ل
نشطة، وآذلك على أهمية الخزانات آمصادر إسهام على مدى توافر معامالت االنبعاث وبيانات األ، المكاني والزمني الذي تستخدمه هيئات الحصر

وُتفضل البيانات واألدلة العملية الخاصة بالبلد على البيانات االفتراضية المستخدمة  .في انبعاثات غازات االحتباس الحراري على المستوى الوطني
  .1في المستوى 

 1المستوى 
ويفترض هذا  .راضي المغمورة فقط االنبعاثات االنتشارية خالل الفترة الخالية من الجليد لتقدير انبعاثات الميثان من األ1تتضمن طريقة المستوى 

 مع االنبعاثات المقاسة 1-أ3ويمكن استخدام المعادلة  . أن االنبعاثات خالل الفترة التي تكون فيها الخزانات مغطاة بالجليد تساو ي الصفر1المستوى 
 :احة اإلجمالية الخاصة بالبلد لألراضي المغمورة وبيانات المس2-أ3الجدول  المقدمة في

 

 1-أ3 المعادلة
 )1 المستوى( المغمورة األراضي من الميثان انبعاثات
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 :حيث

=  CH4 emissionsWW flood انبعاثات الميثان اإلجمالية من األراضي المغمورة، جيجا جرام ميثان في العام

P =  تقديرات الحصر السنوية، أو أقل في البلدان التي تغطى بالجليد لفترة يومًا في  365عادة (الجليد، أيام في العام الفترة الخالية من
 )محددة

E(CH4)diff =  لكل هكتار في اليومميثان متوسط االنبعاثات االنتشارية اليومية، آجم 

Aflood, total surface =  بما في ذلك األراضي المغمورة والبحيرات واألنهار، هكتارسطح الخزانالمغمورة من المساحة اإلجمالية ، 

 

  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 2-3تذ
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 شجرة قرار النبعاثات الميثان من األراضي المغمورة التي تظل أراضي مغمورة 1-أ3الشكل 

 

 ابدأ

 

 

هل تتوافر بيانات حول
إزالة غاز الميثان 

خاصة بالبلد لألنواع 
الرئيسية من 
 الخزانات؟

تقدير االنبعاثات باستخدام 
معامالت االنبعاث 

 .االفتراضية

ال

 :مالحظة

للحصول على )  حول المصادر المحدودة12-4مع مالحظة القسم " (االختيار المنهجي وتحديد الفئات الرئيسية "1 من المجلد 4راجع الفصل : 1
 . واستخدام شجرات القرارالفئات الرئيسيةمناقشة حول 

بنسبة:2 تسهم آانت إذا هامة الفرعية الفئة تكون عامة، االنبعاثات%30-25آقاعدة من أآثر الكلية/أو للفئة اإلزالة عمليات

هل تتوافر البيانات الخاصة 
بالبلد النبعاثات الميثان 

النتشارية والفقاعية لألنواع ا
 الرئيسية من الخزانات؟

ال

نعم

تقدير انبعاثات الميثان 
االنتشارية والفقاعية فقط 

باستخدام معامالت االنبعاث 
 ).2المستوى (الخاصة بالبلد 

ال

نعم

 1المستوى : 1اإلطار 

 3المستوى : 4اإلطار 

تقدير االنبعاثات من آافة 
ت الصلة مسارات االنبعاث ذا

باستخدام معامالت االنبعاث 
لد؟ ال ة الخا

هل تتوافر معامالت 
انبعاث خاصة بالبلد 

متكاملة للمواسم 
 للخزانات الرئيسية؟

 هل تمثل 
 فئة األراضي المغمورة 

  وهل انبعاثات 1رئيسية
 ؟2الميثان هامة

تحديد معامالت انبعاث الميثان المتكاملة 
قاعية للمواسم لالنبعاثات االنتش ارية وال

 لألنواع الرئيسية من الخزانات؟
 ف

نعم

ال

1/2المستوى: 3اإلطار 

تقدير انبعاثات الميثان االنتشارية 
والفقاعية والناشئة عن إزالة الغاز 

باستخدام معامالت االنبعاث 
 ).2المستوى (الخاصة بالبلد 

 2المستوى : 2اإلطار 

نعم

 3-3تذ  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4 المجلد 

 2المستوى 
ل من االنبعاثات االنتشارية والفقاعية، وإذا آان مطبقًا، تراعي  لتقدير انبعاثات الميثان معامالت انبعاث خاصة بالبلد لك2يتطلب مقترب المستوى 

جزئ مساحة وفي هذا المستوى، قد ُت .االنبعاثات االنتشارية والفقاعية خالل الفترات الخالية من الجليد والفترات المغطاة بهاالختالف في معدالت 
 2-أ3المعادلة تصف و. 2 في التذييل 1-أ2ات ذات الصلة المدرجة في اإلطار أي من البارامترحسب األراضي المغمورة حسب المنطقة المناخية أو 

 .هذا المقترب

 

 2-أ3 المعادلة
 )2 المستوى( المغمورة األراضي من الميثان انبعاثات
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  :حيث

CH4 emissionsWW flood = يجا جرام ميثان في العامانبعاثات الميثان اإلجمالية من األراضي المغمورة لكل عام، ج 

Pf = الفترة الخالية من الجليد، أيام في العام 

 = Pi الفترة المغطاة بالجليد، أيام في العام

Ef(CH4)diff = الماء أثناء الفترة الخالية من الجليد، آجم ميثان لكل هكتار في اليوم-متوسط االنبعاثات االنتشارية اليومية من واجهة الهواء  

Ef(CH4)bubble =  الماء أثناء الفترة الخالية من الجليد، آجم ميثان لكل هكتار في -متوسط االنبعاثات الفقاعية اليومية من واجهة الهواء 
 اليوم

Ei(CH4)diff = االنبعاثات االنتشارية المرتبطة بالفترة المغطاة بالجليد، آجم ميثان لكل هكتار في اليوم 

Ei(CH4)bubble = عية المرتبطة بالفترة المغطاة بالجليد، آجم ميثان لكل هكتار في اليوماالنبعاثات الفقا 

Aflood, surface = المساحة اإلجمالية المغمورة من سطح الخزان، بما في ذلك األراضي المغمورة والبحيرات واألنهار، هكتار 

 

 اختيار معامالت االنبعاثات
 1المستوى 

 االنبعاثات المقاسة 2-أ3ويقدم الجدول  . في معامالت انبعاث الميثان عبر المسار االنتشاري1بة للمستوى تتمثل القيم االفتراضية الرئيسية المطلو
بين الخزانات والتباينات (وإلى الحد الممكن في ضوء األبحاث المتاحة، تراعي هذه االنبعاثات المقاسة التباينات المكانية  .للمناطق المناخية المختلفة

وينبغي استخدام  .المعروفة في االنبعاثات من الخزانات) مطيرة والتباينات الموسمية األخرى، التباينات بين السنوات/جافة(ية والزمن) اإلقليمية
 أن انبعاثات الميثان خالل الفترة التي تكون فيها 1ويفترض المستوى  . مع الفترة الخالية من الجليد فقط1معامالت االنبعاث االفتراضية في المستوى 

وفي حالة عدم توافر البيانات االفتراضية، ينبغي على البلدان استخدام قيمة معامالت االنبعاث االفتراضية  .لخزانات مغطاة بالجليد تساو ي الصفرا
 ).انبعاثات المنطقة المناخية األآثر تشابهًا بالمنطقة المعنية(األقرب 

 2المستوى 
آما يلزم توافر تقديرات إضافية  . من المعامالت االفتراضية إلى الحد الممكناث الخاصة بالبلد بدًالفي هذا المستوى ينبغي استخدام معامالت االنبع

توقع في هذا المستوى استخدام مزيج من القيم وُي .لالنبعاثات في فترة الشتاء واالنبعاثات الفقاعية، وهو ما يتطلب وضع معامالت انبعاث خاصة بالبلد
وقد سبق  .آانت المعامالت الخاصة بالبلد ال تغطي النطاق الكامل للظروف البيئية واإلداريةإذا  وذلك ،بعاث الخاصة بالبلداالفتراضية ومعامالت االن

وينبغي توثيق اشتقاق المعامالت الخاصة بالبلد على . 2 في التذييل 1-أ2معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد في اإلطار فيما يتصل بوضع مناقشة تقديم 
  .ضح، ونشرها في دراسات يتم مراجعتها من قبل النظراءنحو وا

 اختيار بيانات األنشطة
 إلى المستوى الذي يجري تطبيقه والمصادر قد يلزم توافر أنواع مختلفة عديدة من بيانات األنشطة لتقدير االنبعاثات من األراضي المغمورة، استنادًا

وتتطابق أنواع بيانات األنشطة هذه مع البيانات المطلوبة النبعاثات ثاني أآسيد الكربون  .قة الوطنيةالمعروفة للتغيرية المكانية والزمنية داخل المنط
 .2-3-7والموضحة في القسم 

 مساحة األراضي المغمورة
للبلدان الحصول على ويمكن  .يلزم توافر بيانات البلد حول مساحة األراضي المغمورة لكافة المستويات لتقدير االنبعاثات االنتشارية والفقاعية

 أو من اللجنة الدولية ، أو من إحدى قواعد البيانات الوطنية الخاصة بالسدود،مساحة األراضي المغمورة من تحليل غطاء حوض التصريف بها
 المغمورة تتغير ونظرا ألن المساحة .(WCD, 2000) أو من تقرير اللجنة العالمية المعنية بالسدود ،(ICOLD, 1998)المعنية بالسدود الكبرى 

 أن تعتمد على قاعدة بيانات وطنية لتعقب مساحة 3 و2فضل لمقتربات المستويين وُي .بسرعة، فإن على البلدان استخدام البيانات المحدثة والحديثة
 1-أ2راجع اإلطار (زان  وعام الغمر وموقع الخ،البارامترات األخرى مثل عمق الخزانإضافة لذلك قاعدة هذه الوينبغي أن تشمل  .سطح الخزانات

  ).2في التذييل 

  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 4-3تذ
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 الفترة المغطاة بالجليد/الفترة الخالية من الجليد
ويمكن  . بالجليد من أجل تقدير انبعاثات الميثانالفترات التي تكون فيها الخزانات خالية من الجليد أو مغطاة تمامًابيانات  إلى 3 و2يحتاج المستويان 

  .الهيئات الوطنية المعنية باألحوال الجويةالحصول على هذه المعلومات من 

 الفائض المصرف/حجم التدفق الخارج
إزالة مسار  إلى حجم التدفق الخارج للمياه وآذلك حجم المياه الفائضة المصرفة عبر القنوات من أجل تقدير انبعاثات الميثان من 3يحتاج المستوى 

  .الغاز

 ترآيزات الميثان قبل السدود وبعدها
ويمكن الحصول على المعلومات  .ترآيزات الميثان قبل السدود وبعدها من أجل تقدير االنبعاثات من إزالة الغازبيانات حول  3المستوى يتطلب 

 .2 في التذييل 1-أ2في اإلطار الواردة الخاصة بكيفية قياس هذه البيانات من المراجع 

 

 2-أ3 الجدول
 المغمورة لألراضي المقاسة الميثان انبعاثات

 )الفترة الخالية من الجليد(االنبعاثات االنتشارية 
 )آجم ميثان لكل هكتار في اليوم (Ef(CH4)diff المناخ

 
 المراجع

  Nm Nres حد أد حد أقصىنى متوسط 

 شمالية، مطيرة 0.086 0.011 0.3 253 13/ قطبية 

Blais 2005; Tremblay et al. 2005; 
Therrien, 2004; Therrien, 2005;  
Huttunen et al., 2002; Lambert, 
2002; Duchemin, 2000 

طبة
Tremblay et al., 2005; Therrien, 
2004; Blais, 2005; Lambert, 2002; 
Duchemin et al., 1999 

 معتدلة باردة، ر 0.061 0.001 0.2 233 10

16 416 1.1 - 0.05  معتدلة دافئة، رطبة 0.150 
Tremblay et al., 2005; Soumis et al., 
2004; Duchemin, 2000; Smith and 
Lewis, 1992 

 ,Therrien et al., 2005; Therrien 5 جافة
2004; Soumis et al., 2004 135 0.09 0.032 0.044 ،معتدلة دافئة 

303 6 

Tavares de lima, 2005; Abril et al., 
2005; Therrien, 2004; Rosa et al., 
2002; Tavares de lima et al., 2002; 
Duchemin et al., 2000; Galy-Lacaux 
et al., 1997;  Galy-Lacaux, 1996; 
Keller and Stallard, 1994 

 استوائية، مطيرة 0.630 0.067 1.3

 Rosa et al., 2002; Dos Santos, 2000 5 230 1.1 استوائية، جافة 0.295 0.070

م متوسطة النبعاثات الميثان التي تم اإلبالغ عنها في المؤلفات المنشورة، والتي تمثل نفسها متوسطات حسابية للتدفق تمثل القيم الواردة في العمود الثاني قي
وتستخدم المتوسطات نظرا ألن توزيعات التكرار لقياسات التدفق األساسية غير طبيعية، وتعاني متوسطاتها الحسابية بالفعل من  .المقاس لخزانات فردية

تعتبر القيم الدنيا والقصوى، على التوالي، األقل واألعلى بين آافة القياسات الفردية في منطقة مناخية معينة، وهي مقدمة هنا آدليل على  .قيم متطرفةاالنحراف ب
 .عدد الخزانات التي خضعت للمعاينة = Nresعدد القياسات،  = Nm .التغيرية فقط

على (واحتمال باالزدواج في حساب االنبعاثات البشرية ) مثل، االنبعاثات من الكربون في الحوض أعلى النهر(قد تشمل هذه القياسات انبعاثات غير بشرية 
 .ولذا فقد تؤدي إلى التقدير المرتفع لالنبعاثات) سبيل المثال مياه الصرف من المناطق الحضرية في منطقة الخزان

 

 

 5-3تذ  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4 المجلد 

 م التيقنتقدير عد
جودة معامالت االنبعاث الخاصة بالمسارات المتعددة ، هما لعدم التيقن في تقدير انبعاثات الميثان من األراضي المغمورةأساسيان ن امصدرهناك 

 .وتقديرات مساحات األراضي المغمورة، )االنتشارية والفقاعية والناشئة من إزالة الغاز(

 معامالت االنبعاثات
، تتباين متوسطات انبعاثات الميثان االنتشارية برتبة آمية واحدة في المناطق الشمالية والمعتدلة، وبرتبة واحدة إلى 2-أ3الجدول آما هو موضح في 

 أي ولذا، فإن استخدام ).حوالي رتبة آمية واحدة(ويالحظ وجود نفس التغيرية في االنبعاثات الفقاعية في آافة المناطق . ثالثة في المناطق االستوائية
 .معامل انبعاث افتراضي من شأنه أن يؤدي إلى مستوى مرتفع من عدم التيقن

 وتعد االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغاز مكونا هاما من انبعاثات غاز االحتباس .تعتبر انبعاثات الميثان من إزالة الغاز مصدرًا هامًا لعدم التيقنو
من االنبعاثات اإلجمالية لغاز االحتباس % 40، وتسهم بما يزيد عن (Galy-lacaux et al., 1997)الحراري من المناطق االستوائية المغمورة 
 ورغم ذلك، فإن االنبعاثات الناشئة من إزالة الغاز تعتبر بالنسبة للكثير من .(Delmas et al., 2005)الحراري من خزان يبلغ عمره تسع سنوات 

 معلومات جديدة حول ديناميكيات انبعاثات إلى أن تتوافرولذا، ف .(Duchemin, 2000; Soumis et al., 2004)الخزانات صغيرة أو ضئيلة للغاية 
  .الميثان من إزالة الغاز، ينبغي إجراء التقدير على أساس الحالة الفردية

 تراعي العوامل المؤثرة إحصائيًاوللحد من أوجه عدم التيقن في معامالت االنبعاث، ينبغي على البلد وضع استراتيجيات معاينة مناسبة وصالحة 
 وقد يمثل الفصل بين الفترات الخالية ).2 في التذييل 1-أ2راجع اإلطار (بشكل أساسي في التغيرية الزمنية والمكانية للنظام الحيوي موضع الدراسة 

وينبغي أن تشتمل استراتيجيات المعاينة  .(Duchemin et al., 2005) لتحسين الدقة  هامًامن الجليد والفترات المغطاة بالجليد، حال تطبيقه، إجراءًا
وينبغي تحديد عدد محطات المعاينة باستخدام مقترب  .هذه على محطات معاينة آافية لكل خزان وعلى عدد آاف من الخزانات وفترات المعاينة

 .2 في التذييل 1-أ2إضافة لذلك، فإن على البلدان مراعاة المعامالت المضمنة في اإلطار  .إحصائي متعارف عليه

 مساحة سطح األراضي المغمورة
 10ويحتمل أن تكون صحيحة ضمن نطاق )  آم متربع100> (ينبغي توافر المعلومات حول المساحة المغمورة الموجودة خلف السدود الكبرى 

 التي يوجد بها الكثير من األراضي المغمورة وفي وفيما يتعلق بالبلدان .بالمائة وباألخص في البلدان التي توجد بها سدود آبرى وخزانات آهرومائية
الحاالت التي ال تتوافر فيها قواعد البيانات الوطنية، فإنه يرجح أن تكون المساحة المغمورة الموجودة خلف السدود ذات نطاق عدم تيقن يزيد عن 

كون االستنتاج لسدود األصغر، رغم أنه قد يآذلك، قد يصعب الحصول على معلومات مفصلة فيما يتعلق بمواقع وأنواع ووظائف ا %.50
وتجدر اإلشارة إلى أنه يتم إنشاء الخزانات لمجموعة متنوعة من  .لخزانات التي تتوافر لها البياناتالحجم لاستنادا إلى توزيع ممكنًا اإلحصائي 

 .توقفًا على الظروف الخاصة بالبلداألسباب تؤثر على توافر البيانات وبالتالي يكون عدم التيقن فيما يتعلق بمساحة السطح م

 األراضي المحولة إلى أراض مغمورة 2-أ3
وينبغي على . 2-أ3، يوصى باستخدام االنبعاثات المقاسة في الجدول لألراضي المحولة إلى أراض مغمورةالفعلية، بالنسبة في وجود المعرفة 

 .األراضي المحولة إلى أراض مغمورة لتقدير انبعاثات الميثان من 1-أ3  الموضحة في القسم3 و2 و1القائمين بالحصر استخدام طرق المستوى 
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