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محتوى التقرير
موجز عن التغير المناخي في دولة فلسطين

 أهمية األشجار في الحد من ظاهرة التغير المناخي

معدل امتصاص االشجار من ثاني اكسيد الكربون

                                                                               معدل امتصاص شجرة الزيتون من ثاني أكسيد الكربون

تنه معدل امتصاص الخضروات والمحاصيل الحقلية واشجار البس
من ثاني أكسيد الكربون                                         

قتالع معدل كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الجو نتيجة ا
وتدمير األشجار والنباتات المختلفة بواسط الجدار           

جو نتيجة المجموع الكلي لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في ال
بناء جدار الفصل العنصري                                       

سبب معدل كمية ثاني اكيد الكربون التراكمية المنبعثة في الجو ب
2050بناء الجدار حتى عام 

الخالصة

2



المناخي في فلسطينالتغير موجز عن 
 2010تم اعداد االستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغير المناخي.

2014مناخي اعداد تقرير بناء القدرات للتكيف والتخفيف من اثار  التغير ال.

 2016اعتماد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ

 ويشمل 2016تم اعداد تقرير البالغ الوطني األول حول تغير المناخ عام

-2006للفترة الزمنية من 2011حصر انبعاث غازات الدفيئة تم القيام به 

IPCC 2006حسب برمجيات 2013

ة لتغير توقيع دولة فلسطين على االنضمام التفاقية االمم المتحدة االطاري

.(ابريل من نفس العام22)واتفاقية باريس ( 2016اذار )المناخ

اعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنياNDC  من قبل مجلس الوزراء في

2017
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اهمية االشجار في الحد من ظاهرة التغير المناخي

الوقودعنجالجوالناتفيالكربوناكسيدثانيتركيزتخفيفعلىاالشجارتقوم

لخالمنوتحويلهالجومنالكربوناكسيدثانيبامتصاصوذلكاالحفوري

هذهعلىقويطلخشبهيئةعلىتثبيتهيتمكربونالىالضوئيالتمثيلعملية

.الكربونابتالعالعملية
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معدل امتصاص االشجار المختلفه من 

ثاني اكسيد الكربون
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معدل امتصاص شجرة الزيتون من ثاني اكسيد الكربون

Methodology in calculating carbon Stock and Co2 Stock:

 Using IPCC Formula 2003      C=(V*D*BEF)*(1+R)*CF 

 )Where C is the carbon of the calculated Biomass(ton);V is tree stem volume (m3/ha);D is the 

Density of The Wood(t/m3);BEF  is Biomass Expansion Factor to obtain the total above –

ground biomass;R is the Ratio between below-ground and above-ground biomass; CF is the 

carbon fraction of the Dry mass(conventionally equal to 0.5 as suggested by IPCC 2003.(

 Plantation 330 tree per one hectare(5.5*5.5)m.

 Validation of the Formula……(Dry carbon)

 Carbon stocked/.27 ( mole of carbon/(mole of carbon+ mole of oxygen))=CO2 stocked.
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Year                                      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C stocked (tC/ha) 0 0.20 0.80 1.60 3.00 5.00 7.2 12.35 14.00 14.55 14.73

CO2-eq stocked (tCO2-eq/ha) 0 0.74 2.96 5.93 11.11 18.52 26.67 45.74 51.85 53.88 54.55

C sequestered (tC/ha) 0 0.20 0.60 0.80 1.40 2.00 2.20 5.15 1.65 0.55 0.18

CO2-eq sequestered (tCO2-
eq/ha) 0 0.74 2.22 2.96 5.19 7.41 8.15 19.07 6.11 2.03 0.67

Olive grove C and CO2-eq stock and sequestration during the 11 years.

الكربونمعدل امتصاص شجرة الزيتون من ثاني اكسيد 

مكافيء ثاني اكسيد الكربون  كغرام 165.3= ((شجره في الهكتار330( / 1000*طن54.55))

Table 7

Annual emission generated in cultivating the olive grove.

Total Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 Year 11

CO2-eq emissions (tCO2-eq/ha) 16.578 2.892 1.252 1.252 1.252 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419
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من العشبيات واحلقليات والفواكه واحلمضياتامتصاصمعدل 
.اثين أكسيد الكربون

IPCC 2003

 فرن حراريدرجة70العشبيات والحقليات درجة الحرارة

 سنه17الفواكه

 سنة15الحمضيات

CEBAS-CESIC Carbon analyser
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معدل امتصاص العشبيات والمحاصيل الحقلية واشجار البستنه من ثاني أكسيد الكربون1.

كثافة زراعه النباتاتالنوعالصنف

بالمتر المربع

كمية الكربون المثبتة 

هبالكيلو غرام لكل نبت

ون كمية ثاني أكسيد الكرب

كل المختزنة بالكيلوغرام ل

نبته

2433.1.59بندورةالنباتات العشبية

2.2281.1.03فلفل

0.4406.1.49بطيخ

.1219.8شمام

.6.5.0313خس

34..3.509زهرة

0.7506.1.86أارتشوك

المحاصيل الحقلية

(الحبوب)

100.00313.0شعير

125.00311.0قمح

0.020423.0584.5مشمشاللوزيات

0.05711.140.8برقوق

0.05713.649.8خوخ

0.05712.746.6نكتارين

0.0826.3623.3العنبالعنب

0.02829.1106.9الليمونالحمضيات

0.04213.649.3البرتقال

0.0428.531الكلمنتينا
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معدل كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الجو نتيجة اقتالع وتدمير األشجار والنباتات المختلفة بواسط الجدار

ن كمية ثاني أكسيد الكربو

بالطن المنبعثة من النبات 

4* العشبية لكل صنف 

معدل كمية ثاني أكسيد 

الكربون بالطن المنبعثة

من النباتات والمحاصيل 

لكل صنف نتيجة اقتالع

وتدمير االشجار

عدد النباتات 

المدمرة بالدنم 

نتيجة الجدار لكل 

وزارة /صنف

الزراعة

معدل كمية 

ثاني أكسيد 

الكربون بالطن 

في المختزنة 

الدنم الواحد 

لكل صنف

معدل عدد النباتات 

في الدنم الواحد 

لكل صنف

معدل كثافة زراعه النباتات 

بالمتر المربع

معدل كمية ثاني 

أكسيد الكربون 

المختزنة 

بالكيلوغرام لكل 

1000/صنف

صنف النبات

33,317.6 8,297.8 3,516 2.36 2,300 2.3 /1000 1.03 النباتات العشبية

6,125,625 4,537.5 1,350 112,500 112.5 12 المحاصيل الحقلية

يةالنباتات العشبية والمحاصيل الحقل

كمية ثاني أكسيد الكربون بالطن المنبعثة من النبات لكل صنف نتيجة اقتالع 

وتدمير االشجار

عدد األشجار المدمرة بواسطة الجدار لكل 

صنف
المختزنة كمية ثاني أكسيد الكربون 

1000/بالكيلوغرام لكل صنف

الصنف

76,569.6 463,216 165.3 الزيتون

2,174 39,242.8 55.4 اللوزيات

894 38,377 23.3 العنب

46.7 748 62.4 الحمضيات

135 1763 76.6 بستنه اخرى

األشجار املختلفة
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المجموع الكلي لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الجو نتيجة بناء جدار الفصل العنصري

ة كمية ثاني أكسيد الكربون بالطن المنبعثة من األشجار والنبات لكل صنف نتيج

اقتالع وتدمير األشجار والمحاصيل

النوع

33,191 النباتات العشبية

6,125,625 لمحاصيل الحقلية

76,569.6 الزيتون

2,174 اللوزيات

894 العنب

46.7 الحمضيات

135 بستنه اخرى

تقريبا6,238,635 مجموع كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الجو نتيجة إقامة الجدار

.2050معدل كمية ثاني اكسيد الكربون التراكمية المنبعثة في الجو بسبب بناء الجدار حتى عام 

التراكميةالكربونأكسيدثانيكمية

بناءنتيجةالجوفيالمنبعثةبالطن

.الجدار

السنواتعدد الزمنيةالفترة

6,238,635 (دورة زمنية)4 2000-2004

99,818,160 16 2004-2020

399,272,640 4 2021-2025

9,582,543,360 24 2026-2050

.طن تقريبا( 9,582,543,360)هي 2050ار حتى عام داذن كمية ثاني اكيد الكربون التراكمية المنبعثة في الجو نتيجة بناء الج
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ق ال شك ان هذه الكمية الكبيرة من ثاني الكسيد الكربون المنبعثة في الجو نتيجة اقتالع وتدمير األشجار ومصادرة مناط

كبيرة هذه الكمية ال. كانت تزرع بالحبوب والتي ثبت انها أكبر نوع من النباتات تعمل على امتصاص ثاني الكسيد الكربون

في من ثاني اكسيد الكربون المنبعثة في الجو والتي كان من المفترض امتصاصها من قبل األشجار والمحاصيل المختلفة

ه هذه الكمية المنبعثة سيكون لها تأثير حاد على الدورة المائية في منطقه شبه جاف. الحالة الطبيعية حال عدم وجود الجدار

اف وسيؤدي االحتباس الحراري الناتج عن غاز ثاني أكسيد الكربون الى قلة نسبة الهطول المطري وزيادة الجف. كفلسطين

بون يظل مع العلم أن ثاني أكسيد الكر. وبالتالي قلة اإلنتاج الزراعي وتأثر النظام البيئي بمكوناته المختلفة من هذا االنبعاث

في الجو لمدة تصل إلى قرن كامل

الخالصة
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لكمشكرا
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