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 الجزء األول
 

 المالمح الرئيسية للبيئة الغابية في فلسطين
 

  :إعداد
)بريغيث(عادل محمد أبوعياش . م  
بهجت حمد الجبارين. م  

 
  :Locationالموقع 

  
في   )الضفة الغربية وقطاع غزة (تقع فلسطين التاريخية والتي تضم األراضي الفلسطينية الحالية 

الزاوية الجنوبية الشرقية للبحر األبيض المتوسط حيث تشكل مع صحراء سيناء الملتقى البري الوحيد 

يبدأ االعتدال حيث . الطبيعي بين قارتي أسيا وإفريقيا في قلب العالم القديم شمال خط االستواء 

.                                                                               المناخي ووضوح الفصول األربعة   
شمال خط االستواء وبين خطي طول           °33.15 – °29.30تمتد فلسطين التاريخية بين خطي عرض  

  .شرق جرينتش  35.4° – 34.1°       

  -:فموقعها آمايلي) الضفة الغربية وقطاع غزة(األراضي الفلسطينية أما 

  .شمال خط االستواء  °32 - °31.2الضفة الغربية بين خطي عرض  - 1

 .شمال خط االستواء  °31.36 - °31.13قطاع غزة بين خطي عرض  - 2

ضافة إلى ونتيجة لموقعها آممر وحيد بين خط االستواء في أفريقيا والمناطق القطبية الشمالية باإل

عوامل مناخية داخلية وطبوغرافية وتأثيرات تاريخية مما أدى إلى غزارة في التنوع الحيوي النباتي 

  . والحيواني 

  :Areaالمساحة 

حيث ، ²آم 27000حالي ) 1948-1917بحدود االنتداب البريطاني (تبلغ مساحة فلسطين التاريخية 

 ²آم  6026وتبقى للفلسطينيين ) 21000( ²واحد وعشرون ألف آم  1948احتلت إسرائيل عام 

  :مقسومة آمايلي 

  . ²آم 365قطاع غزة  -

  . ²آم 5661الضفة الغربية   -
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  الظروف الطبيعية 

  

 التضاريس والمناطق البيئية الزراعية: أوال

Zones      Topography and Eco-Agricultural  
   

على الرغم من صغر مساحة األراضي الفلسطينية إال أنها تحتوي على معظم أنواع التضاريس  

وهذا التكوين يؤثر بشكل ، وتنفرد مع األردن بوجود األغوار التي تنخفض عن مستوى سطح البحر

حيث تتدرج مواسم ، مباشر على عوامل المناخ المختلفة مما اوجد بيئات نباتية وزراعية مختلفة

  . تاج من جهة وتتنوع أشكال الغطاء النباتي ونوع الغابة الطبيعية من جهة أخرى اإلن

  :تنقسم األراضي الفلسطينية من حيث التضاريس وما يتبعها من مناطق بيئية زراعية إلى مايلي 

         Coastal Plain Zone    منطقة السهل الساحلي  - 1

تتكون من الشريط الساحلي الضيق الذي يبلغ و ²آم 365تشمل جميع أراضي قطاع غزة بمساحة 

آم من الشرق إلى الغرب  14- 8آم من الشمال إلى الجنوب ويتراوح عرضه من  45أقصى طول له 

  :م ويتكون من مايلي  100 -0ويتراوح ارتفاعه عن سطح البحر مابين 

كون آم على شاطئ البحر ويت 2-1منطقة الشريط الساحلي الضيق الذي يتراوح عرضه من  -1- 1

يتخللها بعض  mobile sandy dunesالتي تعتبر تالل رملية متحرآة  رمن تالل الكر آا

  .الوديان ذات األراضي الرسوبية

التي تتكون من رسوبيات   Alluvial Coastal Plain    منطقة السهل الساحلي الرسوبي  -2- 1

مجاري الوديان القادمة من أعالي الجبال والتالل من المناطق األخرى ويتخللها بعض التالل 

 . في شمال شرق القطاع  ةالكر آاري

األودية هنالك ثالثة أودية تجري بها المياه شتاء نتيجة األمطار الغزيرة على المناطق الجبلية  -3- 1

 .خاصة لألحياء النباتية والحيوانية حيث تكون حولها بيئات طبيعية

، سنة من الجنوب إلى الشمال/ملم 400-200يتراوح معدل سقوط األمطار في هذا السهل ما بين  

والمناخ ، النوراني يالمناخ اإليران، ويتمثل في هذا الشريط أنواع المناخ الثالث مناخ شرق المتوسط

  .قة شبه جافة عموما الصحراوي ويشمل آذلك التداخل السوداني وهي منط
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مع زراعة المحاصيل السنوية الشتوية ) المياه الجوفية(معظم الزراعة مروية تعتمد على اآلبار 

  ) .البعلية(المطرية 

    Semi-Coastal Plain Zoneالمنطقة شبه الساحلية      - 2

 ²آم 425هي شريط ضيق يشغل الزاوية الشمالية الغربية للضفة الغربية وتبلغ مساحته حوالي  -   

م وينحدر باتجاه الغرب دون أي حاجز  300- 100ويتراوح معدل ارتفاعه عن مستوى سطح البحر 

  .طبيعي 

يتكون من أودية رسوبية عريضة خصبة يتخللها تالل ذات انحدار خفيف معظمها مزروعة  -

سنة من /ملم 700-400باألشجار المثمرة ويتراوح معدل سقوط األمطار في هذه المنطقة ما بين 

  .الشرق إلى الغرب 

مناخ هذه المنطقة هو مناخ شرق البحر المتوسط ويتراوح بين المنطقة الرطبة حتى المنطقة شبه  -

  . الرطبة

وفية والزراعة المطرية للمحاصيل الزراعة مختلطة حيث تعتمد الزراعة المروية على المياه الج -

  .واألشجار البعلية خاصة الزيتون 

   Mountainous Zoneالمنطقة الجبلية     - 3

آم  150هي العمود الفقري لمحافظات الضفة الغربية حيث تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول 

، ²آم 2400آم من الغرب إلى الشرق وتبلغ مساحتها حوالي   35-5ويتراوح عرضها ما بين 

م وتوجد عدة قمم تزيد عن هذا االرتفاع وتقسم 1000-300يتراوح ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 

  :إلى ثالثة أقسام حسب االرتفاع واتجاه الميل ومعطيات المناخ الرقمية آمايلي 

  .منطقة سفوح الجبال الغربية المطلة على البحر المتوسط   - أ

 .إطالق اسم هضبة عليها مجازاالمنطقة الجبلية العالية والتي يمكن   - ب

المنحدرات الجبلية نحو البحر الميت وغور األردن شرقا من أقصى ارتفاع لها حتى ارتفاع   - ت

 سطح البحر /م 700-600يتراوح مابين 

مصدر المياه الرئيسي للمنطقة الجبلية ، سنة/ملم 650- 350معدل األمطار فيها يتراوح ما بين 

مروية في مساحات ضيقة حول الينابيع الصغيرة المنتشرة في األمطار حيث تنحصر الزراعة ال

  .أن معظم الغابات الطبيعية والمزروعة تتواجد في المنطقة الجبلية، الجبال
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     Eastern Slopesمنطقة السفوح الشرقية المقابلة للبحر الميت وغور األردن    - 4

 2000ى سطح البحر بمساحة تصل إلى م إلى مستو700تنحدر هذه الجبال باتجاه الشرق من ارتفاع 

هذه المنطقة شبه جافة وصخرية شديدة االنحدار وتصنف آمناطق مراعي وتزرع بها ، ²آم

ويعتمد سكان هذه المنطقة على جمع مياه األمطار لسد ، المحاصيل الشتوية وخاصة الحبوب البعلية 

  .احتياجاتهم المائية 

    Jordan Valley)   وادي األردن(منطقة األغوار  - 5

المطلة على البحر الميت ووادي األردن ابتداءا من ارتفاع صفر عن  Foot hillsتشمل التالل 

م تحت مستوى سطح البحر على شاطئ 400مستوى سطح البحر وتنخفض هذه المنطقة حتى عمق 

  :البحر الميت وتنقسم إلى قسمين 

آم  80آم وطول  8-3بعرض ) األردنالبحر الميت ووادي (التالل المنحدرة باتجاه الشرق   - أ

  .تتخللها بعضاالودية التي تجري بها الينابيع ومياه األمطار 

منطقة وادي األردن وهي أراضي سهلية ذات انحدار خفيف باتجاه الشرق والجنوب بطول   - ب

 .آم من الشمال للجنوب  10-3آم وعرض  75

تعتمد ، سنة من الشمال للجنوب/ملم 300- 100أنواع التربة مختلفة ومعدل األمطار يتراوح بين 

منطقة ضفاف نهر األردن ، بها زراعات مطرية دالمنطقة على مياه الينابيع والمياه الجوفية وال توج

  .تعتبر غابات طبيعية 

  

   Climateالمناخ          : ثانيٌا 
يصنف المناخ العام لفلسطين التاريخية ومنها األراضي الفلسطينية على انه مناخ شرق البحر 

الذي يتكون من شتاء رطب دافئ يميل للبرودة أحيانا خاصة  Mediterranean Climateالمتوسط 

  .في المناطق الجبلية وصيف معتدل يميل إلى الحرارة خاصة في األغوار

، البيانات المناخية التفصيلية المتمثلة في معدالت سقوط األمطار السنويةلقد أثرت عوامل آثيرة على 

والضغط الجوي مما قسم مناخ األراضي الفلسطينية ، سرعة الرياح، نسبة الرطوبة، درجات الحرارة

 -:إلى المناخات التالية 
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  East Mediterranean Climateمناخ شرق البحر المتوسط   - 1

قطاع غزة والمنطقة شبه الساحلية والمناطق الجبلية واهم ما  ويشمل الجزء الشمالي من

  .سنة/ملم700-300يميزه أن معدالت األمطار تتراوح ما بين 

  Irano-Turanian Climate  ) القاري الداخلي(المناخ اإليراني النوراني  -2     

  وح األمطار فيه من ويمثل شريطا ضيقا في منطقة السفوح الشرقية ووسط قطاع غزة وتترا         

  .سنة/ملم         200-300  

   Desert Climateالمناخ الصحراوي  -3     

     ويشمل األغوار وسفوح الجبال الغربية من األغوار والبحر الميت وتتراوح معدالت األمطار   

  فهو شريط ضيق    Sahara Sindianأما المناخ الصحراوي ألسندي ، سنة/ملم 200- 100من   

  ال يتجاوز عرضه عشرات األمطار على شاطئ البحر المتوسط في قطاع غزة حيث الرمال     

  .المالحة وأمواج البحر برذاذها المالح   

   sudano – Deccanian Climateتداخل المناخ السوداني الديكاني       - 4

  . ن يتمثل في الواحات المتكونة في األغوار نتيجة الينابيع ومجاري الوديا    

  

  العوامل المؤثرة على المناخ والبيئات النباتية في األراضي الفلسطينية

Factors affect Climate and Plant Ecology                                             

 .البعد عن البحر المتوسط حيث تقل األمطار داخليا آلما ابتعدنا عن البحر المتوسط  - 1

 .حيث تزداد األمطار آلما زاد البعد عن خط االستواء باتجاه الشمال البعد عن خط االستواء  - 2

فروق االرتفاعات عن سطح البحر حيث تحجز الجبال العالية األمطار عن المناطق تليها  - 3

 .شرقا

تأثير الصحاري المجاورة والتي تهب منها الرياح الجافة حاملة للرمال والغبار حيث تؤثر  - 4

 .على المناخ وتسبب الجفاف 

التدخل اإلنساني المتمثل في تدمير المساحات الخضراء وزيادة التوسع العمراني وتغيير  - 5

 .البنية األساسية للتربة والتضاريس مما يؤدي إلى انجراف التربة والتصحر 

اختالف أنواع التربة وعمقها وآميات الصخور التي تؤثر على المحتوى الرطوبي للتربة  - 6

 .   Micro Environmentوخلق بيئات صغيرة حيوية خاصة 
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وما يتبعه من تفاوت في آميات األمطار ) المعرض(اتجاه وشدة انحدار ميل السفوح الجبلية  - 7

 .وساعات اإلشعاع الشمسي وأثره على انجراف التربة 

  

  

   Internal Climate Elementsعناصر المناخ الداخلي لألراضي الفلسطينية     

  

 Coastal Plain Climate) غزة قطاع(مناخ المنطقة الساحلية  - 1

سنة من /ملم 500-200نظرا الختالف معدل سقوط األمطار في قطاع غزة الذي يتراوح بين 

الجنوب للشمال فان قطاع غزة يمثل المناخات الرئيسية الثالث فالمناخ الصحراوي في الجنوب 

بيت ،غزة(ط في الشمالوالمناخ شرق المتوس، )خان يونس(في الوسط  يواإليراني التو ران، )رفح(

حيث أن معدالت سقوط األمطار هي العامل المحدد للمناخ في هذه المنطقة الن عناصر ، )حانون

  :آما سنوضحه في العناصر التالية. المناخ األخرى ثابتة 

 Precipitationاألمطار    -1- 1

من   متفاوتة في عدد أرجو األخذ بعين االعتبار أن معدالت األمطار المحسوبة في الجداول الملحقة

السنوات وقد ال تمثل المعدالت الحقيقية لسقوط األمطار على المدى الطويل وسوف تتم اإلشارة إلى 

حيث تختلف المعدالت لسقوط األمطار من منطقة . عدد السنوات المحسوب منها المعدل ما أمكن 

  ). 1رقم جدول ( سنة في مدينة غزة آما هو موضح في/ملم 446ألخرى فقد بلغت 

سنة في مدينة /ملم397بينما وصل المعدل إلى ، )2جدول رقم (سنة في مدينة رفح /ملم 281وبلغت 

( سنة في أقصى شمال القطاع في بيت حانون /ملم484وارتفعت لتصل ، )3جدول رقم (خان يونس 

  ) .4جدول رقم 

هذا التباين آلما ازداد القرب  إن التباين في آبير في معدالت سقوط األمطار السنوية والشهرية ويزداد

 4,3,2,1من المناخ الصحراوي حيث تزداد أمطار العواصف وتتباين التقلبات حيث توضح الجداول 

- 4، سنة في خان يونس/ملم 257-1هذا التباين في آميات سقوط األمطار الشهرية حيث تراوح بين 

  .سنة في بيت حانون /ملم 248

بأنها منطقة شبه جافة حسب معدالت وآميات سقوط ) قطاع غزة ( لذا تعتبر منطقة السهل الساحلي

  .األمطار
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    Temperatureدرجات الحرارة   -2- 1

حيث أن الفرق في  �م19.8تعتبر منطقة غزة شبه حارة حيث بلغ معدل درجات الحرارة السنوية 

  �م23.6صوى والدنيامعدل درجات الحرارة الق �م7.5درجات الحرارة آبير يصل هذا الفرق إلى 

إذ يعتبر هذا الفرق مضلال إذا لم يؤخذ بالحسبان أن أعلى درجة حرارة بلغت ، �م16.1والدنيا 

   �م43.5

  ) . 1جدول رقم (  �م 41.4بفارق  �م 2وأدنى درجة حرارة بلغت 

         Pressureالضغط الجوي      -3- 1

سطح البحر فان الضغط الجوي يتراوح /م 90-0بما أنها منطقة ساحلية يتراوح معدل ارتفاعها بين  

  ) . 1جدول رقم (مليبار  1012.2مليبار بمعدل  1006 – 1017بين 

   

  Solar Radiationاإلشعاع الشمسي  -4- 1

ن خط االستواء ع � 33تعتبر معدالت اإلشعاع الشمسي مثالية لمنطقة البحر المتوسط على بعد 

  .ميا .سيوميا 8ساعة يوميا بمعدل  10.5- 5.2حيث يتراوح بين 

  

  Relative Humidity الرطوبة النسبية   -5- 1

الرطوبة النسبية عالية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقرب القطاع للبحر الذي يحدها من الغرب 

% 70.8السنوي العام الذي يبلغ الن الرياح غربية شمالية في معظمها وهي تدور حول معدلها 

  ) . 1جدول رقم % ( 73-67ويتراوح ما بين 

  

     Evaporationالتبخر      -6- 1

) يوميا/ملم4.8( شهر /ملم 131.8مع أن الرطوبة النسبية عالية إال أن التبخر عاليا حيث يبلغ معدله 

  . وهذا يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة

شهر ما بين آانون ثاني /ملم 193- 68ر آبيرة حيث تراوحت بين إن الفروق بين معدالت التبخ

  ) . 1جدول رقم ( وتموز 
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   Evapo-transpirationالتبخر نتح   -7- 1

مهمة للغطاء النباتي حيث تعتبر مؤشرا لالحتياجات المائية للنبات وقد تراوحت هذه الكميات ما بين 

يوم وتقل بمعدل /ملم2.6وهي تعادل ) 1رقم جدول (شهر /ملم 78.7شهريا بمعدل / ملم 50-119

  . ملم يوميا عن معدل التبخر  2.2

  

 Wend velocity سرعة الرياح       -8- 1

ساعة /آم 22.3- 16.7ساعة ويتراوح بين /آم 19.8سرعة الرياح معتدلة في متوسطها الذي يبلغ 

  . قةوهي رياح فوق المتوسطة نسبيا بالمقارنة مع متوسط سرعة الرياح للمنط

  

  

    Simi-coastal Plain Climateمناخ المنطقة شبه الساحلية     - 2

المناخ العام لهذه المنطقة هو مناخ شرق حوض البحر المتوسط  ولكن تفاوت بعدها عن البحر سبب 

سنة ومنطقة /ملم400في آميات األمطار مما قسمها إلى منطقة شبه جافة بمعدل أمطار  تفرو قا

في معطيات  تسنة مما يصاحب هذا االختالف من فرو قا/ملم600يزيد عن رطبة بمعدل أمطار 

  . المناخ األخرى 

   Precipitationاألمطار     -1- 2

سنة ويبلغ /ملم600معدل سقوط األمطار في المنطقة الرطبة القريبة من السهل الساحلي يتعدى 

( الغربي في مدينة يعبد سنة في أقصى الشمال /ملم 651.5سنة في طولكرم ويصل إلى /ملم602.4

  ) .5,6,7,8(الجداول 

تتفاوت آميات سقوط األمطار السنوية وبالتالي الشهرية من سنة إلى أخرى ومن مكان إلى أخر حيث 

ويعبد ، قلقيلية، سنة في آل من طولكرم/ملم، 354.8، 503.2، 436بلغ أعلى سقوط أمطار شهري 

  ) . 7,6,5جدول (ديسمبر /على التوالي وآان في شهر آانون أول

سنة في محطة بيت قاد شرق مدينة جنين /ملم414.4بلغ معدل سقوط األمطار في المنطقة شبه الجافة 

يناير /ملم خالل شهر آانون ثاني 235.7وبلغت أعلى آمية هطول شهري مقدار ، ) 8جدول رقم (

  ). 8جدول رقم (
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   Temperatureدرجات الحرارة   -2- 2

شبه حارة من حيث درجات الحرارة وقد بلغت معدل درجات الحرارة في المنطقة تعتبر هذه المنطقة 

في حين بلغ معدل ادني درجة  �م22.3وبلغ معدل أعلى درجة حرارة  �م18.9) طولكرم(الغربية 

بفارق  �م 4.2وأدنى درجة حرارة  �م 36.9في حين بلغت أعلى درجة حرارة ،  �م15.6حرارة 

  ) .  5جدول رقم ( �م 32.7مقداره 

  

ترتفع درجات الحرارة باتجاه الشرق حيث تقل معها آميات األمطار وقد بلغت متوسط درجات 

في محطة بيت قاد للتجارب الزراعية وتراوح معدل أعلى واقل درجات الحرارة  �م 20.3الحرارة 

جة حرارة واقل در �م 40.4في حين سجلت أعلى درجة حرارة بمقدار  �م 12.7 -27.1ما بين 

    �م1بمقدار 

  ) . 8جدول رقم (  �م 39.4بفارق 

  

     Pressureالضغط الجوي  -3- 2

ال يوجد بيانات عن الضغط الجوي الذي من المتوقع أن يكون اقل مما هو عليه في قطاع غزة واقل 

  .مليبار  950 – 1012من نابلس أي يتراوح بين 

  

   Solar Radiationاإلشعاع الشمسي     -4- 2

ساعة في محطة  8.1وبلغ معدل سطوع الشمس ) طولكرم(توجد معلومات عن المنطقة الغربية  ال

  ). 8جدول رقم (ساعة يوميا  11.3 – 5.4بيت قاد شرقا بمدى واسع نسبيا تراوح ما بين 

  

    Relative Humidityالرطوبة النسبية      -5- 2

في %  69.4وهي متساوية تقريبا فقد بلغ معدلها الرطوبة النسبية عالية بالمقارنة مع المناطق الجبلية 

في بيت %  69.1وبلغ هذا المعدل ، ) 5جدول رقم % ( 76- 62طولكرم بفارق هامشي تراوح بين 

  % .  80- 60قاد بفارق واسع المدى تراوح ما بين 
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     Evaptranspirationالتبخر نتح    -6- 2

ملم يوميا وتراوح ما بين  2.5طولكرم بما يعادل  ملم شهريا في 75.7بلغ معدل آميات التبخر نتح 

هذا وارتفع معدل التبخر ، ) 5جدول رقم (ملم شهريا وهو اقل من معدل السهل الساحلي  31-108

ملم يوميا وانفرج مداه ليتراوح  2.9ملم شهريا بما يعادل  88.4حيث وصل ) بيت قاد(نتح في الشرق 

  ). 8جدول رقم (ملم  133-32ما بين 

  

   Wend Velocityسرعة الرياح       -7- 2

 12.2) طولكرم(هنالك تباين آبير في سرعة الرياح حيث بلغ متوسطها في المنطقة الرطبة الغربية 

وانخفض هذا المعدل إلى ، ) 5جدول رقم (الساعة /آم 15.5- 9.4ساعة بمدى يتراوح بين /آم

وح وبمدى قليل ترا) بيت قاد(ساعة في المنطقة شبه الجافة الشرقية /آم 6.3النصف تقريبا ليصل إلى 

  ) . 8م ).8جدو(ساعة /آم 9.4 – 5.4بين 

  

    Mountainous Zone Climateمناخ المنطقة الجبلية           - 3

اخ شرق البحر المتوسط ذو الشتاء الرطب القصير والصيف الطويل Precipitationمناخ األمطار 

ولكن فروق االرتفاعات عن سطح البحر والبعد عن خط االستواء والبعد عن البحر قد اوجد تباينا في 

معدالت سقوط األمطار وهذا التباين وما يتبعه من تباين أنواع التربة خلق بيئات نباتية وبالتالي بيئات 

ة وعموما فانه يمكن تقسيم هذه المنطقة من حيث تباين العوامل المناخية إلى السفوح غابية متنوع

  . الغربية الجبلية ومنطقة الهضبة والجبال العالية والمنحدرات الجبلية الشرقية 

  

       Precipitationاألمطار   -1- 3

مطار السنوية ليتراوح تتراوح هذه المنطقة ما بين شبه الجافة إلى المنطقة الرطبة حسب آميات األ

متوسط سقوط األمطار  غفقد بل، سنة /ملم 700-400معدل سقوط األمطار في السفوح الغربية ما بين 

سنة وآان أعلى هطول أمطار شهري في /ملم 640.7في بلدة جين سافوط شمال السفوح الغربية 

ط األمطار في بلدة وبلغ معدل سقو، )9جدول رقم (ملم464.7ديسمبر حين وصل إلى /آانون أول 

سنة وآان أعلى هطول أمطار شهري في آانون ثاني /ملم432.8ترقوميا جنوب السفوح الغربية الى 

  ).10جدول رقم ( ملم  315.7يناير حين وصل إلى 
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سنة وذلك حسب /ملم 700- 500يتراوح معدل سقوط األمطار في المنطقة الجبلية العالية مابين 

  .تواءاالرتفاع والبعد عن خط االس

سنة /ملم595.9بلغ متوسط سقوط األمطار السنوي في مدينة الخليل جنوب المنطقة الجبلية العالية 

وبلغ متوسط األمطار ، )11جدول رقم (يناير /وآانت أعلى آمية إمطار شهري في شهر شباط

 393.1سنة وأعلى هطول أمطار شهري بمقدار /ملم624.3السنوي في مدينة القدس جنوب الوسط 

ووصل متوسط سقوط األمطار في مدينة نابلس ، )12جدول رقم (ديسمبر / م في شهر آانون أولمل

سنة وآان أعلى سقوط أمطار شهري في آانون /ملم 660.1) وسط شمال المنطقة الجبلية العالية (

  ).13جدول رقم (ملم 472ديسمبر بمقدار /أول

سنة /ملم 500-350طقة الجبلية ما بين يتراوح معدل سقوط األمطار في المنحدرات الشرقية للمن

حسب االرتفاع والبعد عن خط االستواء وقد بلغ معدل سقوط األمطار في مدينة يطا جنوب 

ملم 375يناير /وآان أعلى هطول أمطار شهري في آانون ثاني، سنة/ملم389.3المنحدرات الشرقية 

ليصل إلى ) نحدرات الشرقيةشمال الم(وارتفع هذا المعدل في مدينة طوباس ، )14جدول رقم (

يناير /ملم خالل شهر آانون ثاني293سنة وتناقص أعلى سقوط أمطار شهري إلى مقدار /ملم431.2

  ).15جدول رقم (

  

    Temperatureدرجات الحرارة      -2- 3

ال توجد بيانات عن درجات الحرارة والرطوبة النسبية والتبخر وغيرها للمنحدرات الغربية والشرقية 

جدول ( حد سواء ولكنها قريبة جدا من معطيات المنطقة شبه الساحلية حيث تمثل مدينة طولكرم على

منطقة المنحدرات ) 8جدول رقم (السفوح والمنحدرات الغربية وتمثل محطة بيت غاد ) 5رقم 

  .الشرقية 

ي الفروق هو المنطقة الجبلية العالية معتدلة درجات الحرارة بميل إلى البرودة شتاء وعامل الفصل ف

 1000ففي مدينة الخليل جنوب المنطقة الجبلية حيث ترتفع إلى حوالي ، االرتفاع عن سطح البحر

ومتوسطر العام ففي حين تتناقص معدل  �م 15.5سطح البحر نجد أن معدل درجات الحرارة هو /م

 11.1نياومتوسط الحرارة الد  �م 19.9درجات الحرارة القصوى عن المناطق األخرى ليصل إلى 

ومن الجدير بالمالحظة أن درجات الحرارة تنخفض شتاءا في بعض ، ) 11جدول رقم (       �م

فبراير وسجلت /في شباط  �م �3األحيان إلى مادون الصفر المئوي حيث بلغت أدنى درجة حرارة 

ب جنو(وفي مدينة القدس ، )11جدول رقم (يوليو /في شهر تموز �م 38أعلى درجة حرارة بمقدار 
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طال العام  �م 17.1سطح البحر ارتفع معدل درجات الحرارة إلى /م800التي ترتفع حالي ) الوسط

وارتفع آذلك معدل درجات الحرارة الدنيا  �م 21.2وارتفع معدل درجات الحرارة العليا ليصل الى

  .عن مدينة الخليل  �م 2يالحظ أن هناك ارتفاعا بحوالي ، )12جدول رقم(  �م13.1ليصل إلى 

وفي آانون ثاني  �م 4.1�وقد انخفضت درجات الحرارة شتاء في بعض األحيان ليصل إلى  

  .  �م38وشباط ووصلت أعلى درجة حرارة إلى 

سطح البحر نجد إن معدل درجات الحرارة السنوي / م750وفي مدينة نابلس حيث االرتفاع حالي 

 13.3عدل درجات الحرارة الدنيا وم �م 22.3في حين أن معدل درجات الحرارة العليا  �م 17.8

  . عن مدينة القدس   �م1.5-0.5وهو أعلى بمقدار  �م

سبتمبر وأدنى درجة حرارة إلى  /في أيلول �م 38.8وقد ارتفعت أعلى درجة حرارة لتصل إلى 

   �م 2.8�

  ) .13جدول رقم (فبراير /في شباط

  

   Pressureالضغط الجوي       -3- 3

سطح البحر فان الضغط الجوي منخفض ويزداد االنخفاض مع تزايد  نظرا الرتفاع المنطقة عن

مليبار في الخليل  901.6االرتفاع عن سطح البحر حيث يصل معدل الضغط الجوي سنويا إلى مقدار 

 949.4مليبار في القدس األقل ارتفاعا ويصل إلى  922.3ويرتفع إلى ) 11جدول رقم(المرتفعة 

  ) . 12، 13جدول (المنطقتين السابقتين مليبار في نابلس المنخفضة من 

  

   Solar Radiationاإلشعاع الشمسي         -4- 3

تتناقص عدد ساعات اإلشعاع الشمسي شتاءا وترتفع صيفا نتيجة فصل األمطار الشتوي والغيوم 

، ساعات يوميا 8إال أن معدل ساعات اإلشعاع الشمسي حوالي ، وقصر النهار شتاءا والعكس صيفا

جداول ( ساعة في مدينة القدس  8.9ساعة في آل من الخليل ونابلس وارتفع إلى  7.8غ حيث بل

15,14,13. (  

  

    Relative Humidityالرطوبة النسبية       -5- 3

في % 60معتدلة في المنطقة الجبلية ومختلفة نتيجة االرتفاع عن مستوى سطح البحر حيث تبلغ 

جدول رقم % (74-51وتراوح بين % 61.8الرطوبة النسبية ففي مدينة الخليل بلغ متوسط ، المتوسط
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% 57وفي مدينة القدس التي تقع على حافة السفوح الشرقية انخفض معدل الرطوبة إلى ، ) 11

أما في مدينة نابلس فقد آان متوسط الرطوبة النسبية ، )12جدول رقم % (67-45وتراوح بين 

  ) .13جدول رقم % ( 60.5-51وتراوح ما بين % 60.5

  

     Evaporationالتبخر   -6- 3

واإلشعاع الشمسي وهي ، الرطوبة النسبية، تتفاوت آميات التبخر حسب ارتفاع درجات الحرارة

 134بلغ معدل التبخر أدنى مستوى في مدينة الخليل بمقدار ، شهريا/ملم143.7معتدلة بمعدل 

في مدينة القدس ، ) 11جدول رقم (ملم شهريا ما بين آانون أول و آب  225- 62شهريا ومدى /ملم

ملم شهريا بين شهري آانون أول وتموز  252-55شهر بمدى /ملم 157.4عدل التبخر إلى وصل م

-49ملم شهريا في مدينة نابلس وتراوح مداه بين  140.2في حين بلغ معدل التبخر ) 12جدول رقم (

  ) . 13جدول رقم (ملم شهريا ما بين آانون أول وتموز  238

  

    Evapotranspirationالتبخر نتح        -7- 3

ملم شهريا ولكنه يختلف تبعا للحرارة والرطوبة النسبية وساعات  77.6بلغ معدل آميات التبخر نتح 

ملم  106- 23ملم ومدى 70اإلضاءة حيث بلغ متوسط آميات التبخر نتح الشهرية في مدينة الخليل 

بخر نتح الشهري في القدس وبلغ متوسط الت، )11جدول رقم (شهريا من آانون ثاني حتى حزيران 

وآان متوسط ، )12جدول رقم(شهريا ما بين آانون ثاني وتموز /ملم 125- 31ملم وبمدى  81.9

ملم شهريا ما بين آانون  117-36ملم شهريا بفروق من  81التبخر نتح الشهري في مدينة نابلس 

  ) .13جدول رقم (ثاني وتموز 

  

   Wend Velocityسرعة الرياح         -8- 3

الساعة  ولكن الفروق آبيرة ما بين /آم 12.5بلغ متوسط سرعة الرياح في المنطقة الجبلية العالية 

فمتوسط سرعة الرياح في الخليل ، األشهر والمناطق حيث تزداد في القدس وتقل في نابلس والخليل

دل بينما في القدس يصل مع، )11جدول (ساعة /آم 12.8- 8الساعة وبمدى ضيق ما بين /آم10.2

بينما في ، )12جدول رقم (ساعة /آم 20.4- 13ساعة وبمدى واسع من /آم17.3سرعة الرياح إلى 

الساعة /آم 12.4 – 7.7الساعة ومدى صغير /آم 9.9نابلس ينخفض معدل سرعة الرياح ليصل إلى 

  ) . 13جدول رقم (
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   Eastern Slopes Climateمناخ منطقة السفوح الشرقية        - 4

ات مناخية رقمية عن هذه المنطقة ولكنها منطقة تقع بين مناخ البحر المتوسط والمناخ ال توجد بيان

  .الصحراوي 

  

        Precipitationاألمطار    -1- 4

  .ملم سنويا 400-200تعتبر هذه المنطقة شبه جافة حيث تتراوح معدالت األمطار بين 

  

     Temperature  الحرارة      -2- 4

  .ة حيث درجات الحرارة أعلى من المنطقة الساحلية وشبه الساحليةهذه المنطقة شبه حار

  

    Relative Humidityالرطوبة النسبية        -3- 4

  

    Evapotranspirationالتبخر نتح        -4- 4

  

يتراوح مناخ هذه المنطقة ما بين مناخ شرق البحر المتوسط في : الوصف المناخي للسفوح الشرقية 

سنة ويتمثل المناخ القاري الداخلي /ملم 400-300راوح معدالت أمطارها بين المناطق التي تت

سنة وهي عبارة عن /ملم200-300في المناطق التي معدالت أمطارها ما بين  ياإليراني التو ران

شريط ضيق يمتد من الجنوب الغربي حتى أواسط المناطق الشرقية للضفة الغربية وعلى ارتفاع 

سطح البحر ويتمثل المناخ الصحراوي في المناطق التي يقل معدل /م 700-100يتراوح بين 

  . سطح البحر / م200- 0سنة وعلى ارتفاع /ملم200أمطارها عن 

    Jordan Valley Climateمناخ منطقة األغوار       - 5

/ ملم 250-100مناخ منطقة األغوار هو مناخ صحراوي حيث يتراوح معدل سقوط األمطار بين 

سنة ولكن وجود الينابيع ومجاري الوديان التي يتدفق منها الماء معظم الشتاء أوجدت بيئة رطبة 

حارة حول هذه الينابيع ومجاري الوديان جعلت منها واحات شبه استوائية خلق تداخال للمناخ 

وهو الذي اوجد بعض الغابات الطبيعية سابقا واألشجار الغابية حاليا ، داني داخل هذه المنطقة السو

الزقوم ،  Tamarex sppأنواع االثل ،   Ziziphus spina-christi) النبق(مثل السدر 

Palanites eagyptiaca  ، والطلح والسيالAcacia spp    .  
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   Precipitationاألمطار      -1- 5

وب األغوار قرب شواطئ البحر الميت تفيد بيانات محطة أرصاد أريحا أن معدل األمطار هو في جن

جدول رقم (فبراير /ملم خالل شهر شباط112ملم سنويا وبلغ أعلى هطول أمطار شهري مقدار 166

الفارعة الزراعية أن معدل سقوط األمطار  ةتفيد بيانات محط) الجفتلك(وفي أواسط األغوار ، )16

ملم 204.1حين بلغ ) يناير(ملم سنويا وأعلى سقوط أمطار شهري آان في شهر آانون ثاني  234.3

  ). 17جدول رقم (

  

    Temperatureدرجة الحرارة          -2- 5

على مدار العام بمدى  �م 20تعتبر هذه المنطقة حارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فوق معدل 

في حين بلغ معدل  �م 22.4ارة اليومية في مدينة أريحا حيث يبلغ معدل درجة الحر، واسع جدا

وبلغت أعلى درجة حرارة .   �م 15.3ومعدل اقل درجة حرارة  �م 29.6أعلى درجة حرارة 

  ) .16جدول رقم(فبراير /في شباط �م 0.�4مايو واقل درجة حرارة  / في شهر أيار �م 46.4

وبلغ معدل درجات الحرارة  �م 23.8إلى في الجفتلك وسط األغوار يصل معدل درجات الحرارة 

 48أما أعلى درجة حرارة فقد آانت ،  �م 17ومعدل درجات الحرارة الدنيا  �م 30.2القصوى 

جدول رقم (فوق الصفر في شهر آانون ثاني  �م 0.5يوليو واقل درجة حرارة /في شهر تموز �م

17 . (  

  

  Air Pressureالضغط الجوي          -3- 5

انخفاض المنطقة عن سطح البحر فالضغط الجوي مرتفع ويسجل أعلى رقم للضغط الجوي نتيجة 

مليبار ما بين  1048-1034مليبار ويتراوح ما بين  1041.7الطبيعي على الكرة األرضية بمعدل 

 ) .16جدول رقم (آانون أول وتموز 

 

  

       Solar radiationاإلشعاع الشمسي     -4- 5

ساعة يوميا في مدينة  8.7ومعدل ، ساعة 11.8-5.5ل حيث يتراوح بين معتد يالشمس، الساعة

 8.7ساعة بمعدل مساوي لمدينة أريحا مقداره  11.6- 5.7ويتراوح بين ، )16جدول رقم (أريحا 

  ) . 17جدول رقم (ساعة يوميا في الجفتلك 
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     Relative Humidityالرطوبة النسبية      -5- 5

وبمعدل %  70-38قارنة مع المناطق المناخية األخرى حيث تراوحت بين الرطوبة النسبية قليلة بالم

%  58.1وبمعدل %  73-51وارتفعت لتتراوح ما بين ، )16جدول رقم (في مدينة أريحا %  52.1

  ) .  17جدول رقم(في الجفتلك 

  

    Evaporationالتبخر        -6- 5

ملم شهريا في  175,1هريا وبمعدل ملم ش 298-76معدالت التبخر عالية حيث تراوحت ما بين 

  .بيانات رقمية عن محطة الفارعة  دوال توج) 16جدول رقم (مدينة أريحا 

  

        Evapotranspirationالتبخر نتح        -7- 5

ملم شهري  124.6ملم وبمعدل  194-52مدينة أريحا وتراوحت بين ).16معدالت التبخر نتح عالي

  ).16جدول رقم (

  

   Wend      الرياح  -8- 5

 12.3سرعة الرياح آبيرة في هذه المنطقة حيث تهب غالبا من الشمال للجنوب وقد بلغ متوسطها 

  ) .16).16(ساعة في مدينة أريحا /آم 16.2-7.6ساعة بمدى /آم

-7.6ساعة وتباين واضح تراوح تراوح ما بين /آم15.8هذا وقد ارتفع معدل سرعة الرياح ليصل 

  ) .17جدول (تلك وسط األغوار ساعة في الجف/آم 24.5

           

  The Landاألرض      : ثالثا
مع أن مساحة األراضي الفلسطينية صغيرة جدا بكل المقاييس إال أنها مستغلة بصورة آبيرة وذلك 

الضغط السكاني الطبيعي ، ألسباب عدة أهمها اعتدال المناخ ومعدالت سقوط األمطار المعقولة

  . واالحتالل اإلسرائيلي الذي يحاول مصادرة آل ما يمكنه من األرض
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نتيجة الوضع الراهن الزاخر بالتعقيدات السياسية وتداخل - :استعماالت االراضي الفلسطينية  -  أ

االستيطان في آل األراضي الفلسطينية وبناء جدار الفصل العنصري واالتفاقات المرحلية 

  - :فان األرض الفلسطينية من حيث السيادة مقسمة إلى األقسام التالية

  وهي المدن الرئيسية A، أراضي ومناطق تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة وتسمى مناطق أ - 1

.                                                           تقريبا% 3وما حولها وتشكل نسبة حوالي   

  وتسمى    أراضي تحت اإلدارة المدنية الفلسطينية وتخضع امنيا لقوات االحتالل اإلسرائيلي - 2

وهي البلدات والقرى وبعض ما حولها منة أراضي فلسطينية  وتشكل حوالي ،  مناطق ب    

.                                                                       من أراضي الضفة الغربية % 38  

الفلسطينية ذات أراضي واقعة آليا تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي وهي معظم األراضي  - 3

  ،   وتسمى هذه المناطق ج.  االستغالل الزراعي والرعي والغابات والقابلة لالستثمار والتطوير

.                                                  من أراضي الضفة الغربية % 59وتشكل حوالي         

  -:آما يلي) 18جدول رقم (بين في أما االستعمال لألراضي الفلسطينية آما هو الواقع وآما هو م

لإلسكان وحوالي %     8.5من المساحة للزراعة وحوالي % 30يستعمل الفلسطينيون حوالي _ 

  .                                                                                          للرعي الدائم% 13

% 20األراضي الفلسطينية وجزئيا على حوالي  من% 25تسيطر إسرائيل آليا على حوالي _

  .                                                                                                           أخرى 

                                                                                                        

                                                                                                      Soilالتربة     - ب

هناك تصنيفات عديدة للتربة نظرًا لعدم وجود مسوحات شامله لتحديد أنواع و أصناف التربة في  

عام )  أريج( القدس –ألبحاث التطبيقية األراضي الفلسطينية اشملها ما جاء في دراسة معهد ا

و آتاب المعالم البيئية The status of Environment in Palestine تحت عنوان   1997

  .في فلسطين الذي يصنف التربة في قطاع غزه 

  West Bank Soilsالتربة في الضفة الغربية     - 1

   Grumsole)المضغوطة ( التربة الثقيلة  1- 1

هكتار من شمال غرب المنطقة شبه الساحلية المنبسطة أو ذات الميل  28760تغطي مساحه 

و هي مستخدمة في الزراعة و انقرض .  و تكونت من الترسبات المائية و الهوائية ، الخفيف 

  . Prosopis farcta   غطائها النباتي الطبيعي ليحل محله مجتمع الينبوت
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  التربة الوردية الحمراء و التربة البنية والشاحبة  2- 1

Terra Rosa, Brown Rendzina and Pale Rendzina                                        

 من %      41أي حوالي (هكتارًا  352100تسود هذه التربة في المناطق الجبلية و تشكل مساحة     

  المجتمعات النباتية   ، % 50-30سبة الصخور بها تتراوح ما بين و ن) مساحة الضفة الغربية     

  حيث تحوي    Maquis Forestالطبيعية تشمل معظم غابات البحر المتوسط المعروفة باسم     

     Pistacia Palaestinaالبطح الفلسطيني، Quercus calliprinos) السنديان ( البلوط العادي     

  اللوز البري، P.lentiscus) العذق (السريس ، Pistacia atlanticaالبطح األطلسي 

Amygdalus korschinkii         

    Brown and Pale(grayish) Rendzina) البيضاء ( التربية البنية و الشاحبة  3- 1

هكتار و هي مساحه  145689و توجد في المناطق الجبلية في الضفة الغربية  و تشمل مساحة  

و تنمو ، من مساحتها % 50-30و تغطي الصخور ما بين ) أشجار الفاآهة( تديمة للزراعة المس

، ) الصنوبر الحلبي ( عليها الغابة  المتوسطية الصنوبرية التي تشمل من عناصرها  القريش 

  .الخروب ، )شبه الساحلية قبلوط المتساقط األوراق ينمو في المناط( المل ، البطم الفلسطيني 

 

 التربة الصخرية البنية و التربة الطفاليه الرسوبية الجافة – 4- 1

  Brown Lithosoles and Loessial Arid Brown Soil                                       

و تتواجد في المنحدرات الشديدة و المتوسطة االنحدار في السفوح الشرقية و تشمل مساحة 

ملم في الساعة و نسبة الصخور  120- 100تتراوح ما بين  نفاذية هذه التربة، هكتارًا 48391

التربة البنية الصخرية تتواجد في الجيوب الترابية بين الصخور ، %60- 50عاليه تتراوح ما بين 

  .بينما تتواجد التربة الطفاليه الجافة في األراضي على قمم التالل 

آربونات الكالسيوم ، طباشيري هي الصخر ال Parent Materialالصخور المكونة لهذه التربة 

  .   Conglomeratesو الكونجلوميرات   Marl المارل، 

تستخدم هذه المنطقة للمراعي تستخدم هذه المنطقة للمراعي و نباتها  من الحوليات و العشبيات 

و أهم مجتمعاتها مجتمعي  Hemicryptophytesالمعمرة التي تجف أجزائها الخضرية صيفا 

  .  Artimisia herba-albaو الشيح العادي   Ballotetlia undolataeالخويخه
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  .التربة الصخرية البنية والتربة الطفالية البنية  - 1-5     

                              Brown Lithosols and Loessial Serozems                            

ح الشرقية للضفة الغربية و تغطي مساحة تتواجد في المنحدرات الشديدة و المتوسطة و السفو

الطباشيري ،   Limestoneتكونت هذه التربة أساسا من الحجر الجيري ، هكتارا  25485

Chalk  ، الدولوميتDolomite   ، والصوانFlint   ، نباتاتها الحولية عشبية والمعمرة من

  .  Zygophytta Arabicaالشجيرات الصحراوية 

حيث يتم زراعتها ببعض الحبوب الشتوية في السنوات الماطرة و تستغل استعماالتها محدودة 

للمراعي غالبًا حيث تتكون األمالح على سطح التربة نتيجة قلة غسيل التربة لقلة األمطار و 

  .صعوبة النفاذية 

  Loessial Soil     التربة الطفالية -6- 1

غورية المنبسطة و التالل ألمالصقه تتواجد في جنوب وادي األردن في المنطقة في المنطقة ال

و ، الحجارة، تتكون من الترسبات الطفالية، هكتارًا 5206بوادي األردن و تغطي مساحة 

 Hammadionغطاؤها النباتي السائد هو مجتمع الحمادا  ، الحصى و التربة الكلسيه الغرينيه 

scoparaie    ،اعة تستعمل غالبًا آمراعي و القليل منها يستخدم للزر.  

  

 Regosolsالتربة البرآانية        -7- 1

تكونت ، هكتارًا 21220تتواجد على طول نهر األردن في المنطقة الغورية و تشمل مساحة 

أساسا من الطفل الرمل و الطين  و غطاؤها النباتي يتكون أساسا من المعمرات الصحراوية مثل 

  .و تستخدم للرعي ،  Salsola vermiculataوالروثة ،  Anabasis articulateالشنان

  

   Bare Rocks and Desert Lithosolsالصخور العادية و الصخور الصحراوية   -8- 1

وهي في معظمها صخور .هكتارًا  19573تغطي جزًء من أراضي السفوح الشرقية بمساحة 

تفتت  لقد تكونت هذه التربة من، عادية أو تربه ضحلة خاصة في السهوب و المنحدرات الخفيفة 

 Retamaالمكون الرئيس للغطاء النباتي هو الرتم . الطباشيري ، الدولوميت ، الحجر الجيري 

roetam   يصاحبه الشنانAnabasis articulate   االستعمال الرئيس هو للمراعي.    
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 Sandy Regosols &Arid Brownالتربة البرآانية الرملية و التربة البنية الجافة   -9- 1

soil                                                                                           

  .هكتارًا  41847و هي تربه رسوبية تتواجد في وادي األردن و في قطاع غزه و تغطي مساحة 

 و تتكون هذه التربة من الترسبات الرملية و الطفاليه و رغم أن هذه التربة فقيرة إال أن خواصها

غطاؤها النباتي . الجيدة المتصاص الرطوبة و الصرف جعلها قابله لزراعه الفاآهة المروية 

 Lolium) الشيلم(   و الراي العشبي  Artimisia monospermيسوده شجيرة العادر 

multiflorum     .  

  

    Dark Brown Soilالتربة البنية الداآنة   - 10- 1

أراضي الضفة الغربية على جانبي المنحدرات الشرقية  و هكتارًا فقط من  7467تغطي مساحة 

الجحر ، الغربية للمنطقة الجبلية و تتميز بقوامها الخشن الداآن و تكونت من الترسبات الهوائية 

  .و من الترسبات المائية الناعمة و المتوسطة النعومة ) الكرآار( الكلسي الرملي 

 Prosopisمكانه النباتات العشبية و أهمها الينبوت  و حل ،لقد انقرض غطائها النباتي األساسي 

farcta .  

  

  

          Pale Rendzina  )البيضاء ( التربة المتوسطة القوام الباهتة  - 11- 1

وبها نسبة آبيرة من   هكتارًا فقط في شمال غرب الضفة الغربية 792تغطي مساحة قليله تبلغ  

و نظرًا لقلة عمق التربة فإنها ال تستعمل للزراعة ، ئيةالكلس األبيض و الرمادي و الترسبات الما

  P. halepensisبل للرعي فقط علما بان غطاؤها النباتي األساسي آان الصنوبر الحلبي 

  

  Loessial Arid Brown Soilالتربة الطفاليه البنية الجافة   -1-12 

ا و البحر الميت و في أقصى و توجد في التالل المطلة على وادي األردن في الجنوب حول أريح 

تتكون من الكونجلوميرات أو الصخور ، هكتارًا 2042شمال غور فلسطين بمساحه قليله قدرها 

تستعمل هذه التربة للزراعة المروية  بالخضروات و الفواآه و في ، الطباشيرية أو آليهما معًا

 Achilletumيليا يتمثل الغطاء النباتي بمجتمع االخ، الشمال تزرع بالحبوب الشتوية

sartolinate .  
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   Alluvial Arid Brown Soilالتربة الرسوبية البنية الجافة   - 13- 1

هكتارًا توجد التربة بشكل سهول  9796تتواجد في جنوب و أواسط األغوار الفلسطينية بمساحة 

تستغل هذه ،   Clayو الطين    Silt) الغرين (و تالل صغيره و تكونت نتيجة ترسبات ألطميي 

    Annual Herbaceousالتربة في الزراعة المروية و غطائها النباتي الطبيعي عشبي حولي  

  

  Regi-soils &Coarse Desert Alluviumالتربة البرآانية و الرسوبية الصحراوية  - 14- 1

 المنطقة( تتواجد شمال مدينة أريحا في جنوب األغوار حيث تشكل سهوال و هضابا منخفضة  

و تتكون من ترسبات أنواع مختلفة من ، هكتارًا فقط  800بمساحة )  منخفضة عن سطح البحر

 Anabasisالحجارة  و التربة و ليس لها قيمة زراعيه و يتكون غطاؤها النباتي من الشنان 

spp.  و الرتم Retama spp. و لذا فهي تستغل غالبا لرعي الماعز و الجمال.  

  

   Calcareous Serozems التربة الكلسيه  - 15- 1

تكونت أساسا من فيضانات نهر ، توجد في جنوب السفوح الشرقية و األغوار  قرب البحر الميت 

تتكون أساسا من الحجر الجيري ، هكتارًا  6790األردن على مدى العصور و هي تغطي مساحة 

تي األساسي يتكون يقتصر استعمالها على الرعي الشتوي و غطائها النبا، الطباشيري و المارل، 

  .  .Salsola sppمن الروثة 

  

    Solonchalkالتربة الطباشيرية    - 16- 1

هكتار في وادي األردن وتشمل األودية واألراضي المجاورة لها حيث  6608تغطي مساحة 

، تكونت هذه التربة من ترسبات مختلفة من الرمل، مستوى الماء الجوفي قريب من السطح

ويتكون  , Halophytesالغطاء النباتي يغلب عليه النباتات الملحية ، جارةوالح، الطين، الطمي

  ..Nitraria sppوالغرقد ، .Suaeda sppالسويدا ، .Tamarix spp) الطرفاء(من االثل 

  

  التربة في قطاع غزة  - 2

  -:تتكون التربة في قطاع غزة من التشكيالت التالية 

      Sand Dunesالكثبان الرملية   - أ
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       Regosolsالتربة البرآانية   - ب

 Sandy Regosols &Arid Brown Soilالتربة البرآانية الرملية والتربة البنية الجافة   - ت

 Gramsolsالتربة المضغوطة الثقيلة   - ث

   Dark Brown Soilsالتربة البنية الداآنة   - ج

رة جدا حيث توجد بمساحات صغي      Para rendzinaالتربة شبيهة التربة المتوسطة      - ح

 .شمال قطاع غزة 

  

  

  البيئات النباتية الغابية في األراضي الفلسطينية
  :تتواجد الغابات في األراضي الفلسطينية في البيئات النباتية التالية 

  بيئة شرق المتوسط  - 1

وتربة جيدة غنية ، مع اعتدال نسبي للحرارة، سنة/ملم300حيث يزيد معدل األمطار عن 

 متعادلة تتراوح بين (pH)درجة حموضتها ، بالعناصر الغذائية لها قدرة على االحتفاظ بالرطوبة

  .وهي من نوع التربة الحمراء الوردية والتربة البنية الشاحبة  7.3- 7.1

   ية البحر المتوسط والبيئة القارية الداخلية للمناخ اإليراني التو رانالبيئة االنتقالية بين بيئ - 2

ودرجات حرارة مرتفعة نسبيا ولكن ، سنة/ملم 300-200حيث معدالت األمطار تتراوح بين  

، )التربة من نوع التربة البنية والشاحبة (التربة مناسبة لنمو األشجار والشجيرات الطبيعية 

  . 7.4 - 7.2ودرجة الحموضة مابين 

  ) األغوار(تداخل البيئة السودانية الحارة وشبه الحارة في البيئة الصحراوية في وادي األردن  - 3

وعلى حواف نهر ) والجفتلك ، العوجا، أريحا(في الواحات الثالث الكبيرة حول الينابيع الرئيسية 

ارة والتربة فإنها الحر، ونظرا لالختالفات المتميزة داخل آل بيئة من نواحي األمطار، األردن 

  .تحوي بيئات غابية متمايزة من حيث النبت الطبيعي واألشجار المزروعة 

  

  :داخل هذه البيئات العامة آالتالي   Micro-Environmentيمكن تقسيم البيئات الخاصة  

         East Mediterranian Environmentبيئة نباتات شرق المتوسط  - 1
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ضي الفلسطينية وتتواجد بها معظم الغابات الطبيعية والغابات تشمل هذه البيئة معظم األرا

  : المزروعة وتقسم حسب المعطيات البيئية األساسية إلى األقسام التالية

    East mediterranian Coastal Environmentبيئة شرق المتوسط الساحلية   1- 1

 يحيث تتداخل بيئات المتوسط واإليراني التو ران(تشمل جميع قطاع غزة 

  :وتتواجد بها البيئات التالية ) والصحراوي

وهي منطقة رملية مالحة يتراوح عرضها بين :Sea shoreشاطئ البحر  1-1- 1

م على طول الساحل وهي خالية من الغطاء النباتي وتعتبر تداخال  10-50

  .صحراويا

تتواجد في ثالث تجمعات رئيسية :   Sandy Dunesالكثبان الرملية  1-2- 1

مالصقة لشاطئ ) ابرها في الجنوب(غزة  شمال ووسط وجنوب قطاع

التربة رملية مكونة من آثبان ذات ، هكتار 5100البحر وتبلغ مساحتها 

الغطاء النباتي الطبيعي يتكون ، حرآة بطيئة بمستوى ماء ارضي مرتفع

 Atriplexالقطف ،  Artimesia monospermaمن شجيرات العادر 

spp. ، والرتمR. raetem   ،لمزروعة تتكون من االآاسيا اما الغابة ا

Acacia spp.   ، االثلTamarix spp. ، والكينياEucalyptus spp. .

لم يبقى  1970هكتار سنة  4250آانت مساحة الغابات في الكثبان الرملية 

 . هكتار فقط  150منها حاليا سوى 

    Alluvial colluvial coastal planeالسهل الساحلي الرسوبي  1-3- 1

نوع التربة من ، هكتار 31000ضي قطاع غزة بمساحة تشمل باقي أرا

الثقيلة المضغوطة التي تكونت من الترسبات المائية والهوائية حيث تغطي 

من مساحة القطاع بينما تربة الشمال من نوع البنية الداآنة % 50مساحة 

 ،وفي الجنوب التربة برآانية رملية وبنية جافة بمساحات متساوية تقريبا 

الزيتون ، الحمضيات، المنطقة مستغلة زراعيا بالخضار المرويةهذه 

األشجار الغابية . والخضار والحبوب البعلية وفي الجنوب باللوز 

  .واللوز البري صغير األوراق ) السدر(المتواجدة هي النبق
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       Simi Coastal Environmentبيئة شرق المتوسط شبه الساحلية  - 1-2  

  ملم سنويا وتقسم إلى األقسام التالية  700-400األمطار تتراوح ما بين        

      Alluvial Simi-Coastal Planeالسهول الرسوبية شبه الساحلية   - 1-2-1       

  ال توجد بها غابات حاليا  ، حبوب البعلية والحمضياتمستغلة زراعيا بالخضار وال                

  وغطاؤها الطبيعي تم تدميره ليحل محله المجتمعات العشبية الحولية بين المحاصيل                 

  .  Prosopis farcataوفي األراضي الزراعية وخاصة النبات الشجيري  الينبوت               

        Simi-Coastal Plane Hilly Sidesاحلية شبه الس ةتالل المنطق -2- 1-2  

    التربة من نوع الخفيفة والمتوسطة بألوانها المختلفة مع بعض جيوب التربة الوردية            

  ، المناطق الصالحة للزراعة مستغلة بأشجار الزيتون واللوزيات،  Terra Rosaالثقيلة           

  : واألشجار الغابية في المناطق الصخرية والوعرة وهي     

    Planted Coniferous Forestغابات الصنوبريات المزروعة    - أ

 .Cupressus sppوالسرو ،   P.halepensiaوهي مزروعة بالصنوبر الحلبي 

  ..Eucalyptus sppوالكينيا 

بحر واهم مكوناتها سطح ال/م 200وتبدأ من ارتفاع : غابة البلوط شبه الساحلية   - ب

،   Pistacia palaestinaالبطم الفلسطيني ،   Quercus Calliprinosالسنديان 

،  Phillaria media) الزرود(البرزة،  Pistacia lentiscus) العذق(والسريس

  .  Styrax officinalisالعبهر 

 :غابة الخروب والسريس شبه الساحلية   - ت

في الجهة ) ملم600أمطار تحت (ألول تتواجد في المناطق األقل رطوبة من ا

،  P. lentiscusالسريس ، الشرقية من المنطقة شبه الساحلية ومن أهم مكوناتها 

، Arbutus Andrachne) القيقب(القطلب ،  Ceratonia siliquaالخروب 

والسويد الفلسطيني وعريض ،  Q. calliprinosالبلوط ،  S. officinalesالعبهر 

  . .Rhamnus sppاألوراق 

 

     Mountainous Zone Environmentبيئة منطقة البحر المتوسط الجبلية  -3- 1

سنة حيث تقل باتجاه الجنوب والشرق وتنقسم إلى األقسام /ملم700-300معدالت المطار تتراوح بين  

  : التالية
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    Western Slopes of Mountainous Zoneالمنحدرات الغربية للمنطقة الجبلية  - 1-3-1 

التربة في المنحدرات الصخرية من األنواع ، سنة من الجنوب للشمال/ملم700- 400األمطار تتراوح 

الخفيفة والمتوسطة بأنواعها البيضاء والرمادية والداآنة يتخللها جيوب من التربة الوردية الطينية 

ونت من والتي تك  Alluvial Soilوفي الوديان تسود التربة الرسوبية   Terra Rosaالثقيلة 

  :ترسبات التربة الوردية والمتوسطة والخفيفة السابقة وتتواجد البيئات الغابية التالية 

 .Qسطح البحر ومن أهم نباتاتها البلوط /م500وتصل حتى ارتفاع : غابة البلوط والسريس   - أ

calliprinos ، السريسP. lentiscus   ، البطم الفلسطينيP. palaestina   ، العبهرS. 

officinales  ، والسويد الفلسطيني وعريض األوراقRhamnus spp.، وعروس الغابة

بينما في المناطق الشمالية يتواجد باإلضافة لما سبق آل ،  C. siliquastrum )الزمزريق(

 Laurusوالغار ، A. Andrachne) القيقب(القطلب ،  P. media) الزرود(البرزة، من

nobilis  .  

البطم الفلسطيني ،  Q. calliprino  البلوط، C. siliquaون من الخروب  تتك: غابة الخروب   - ب

P. palaestina  ، العبهرS. officinales  ، والسويد الفلسطيني وعريض االوراق

Rhamnus spp. ، سطح البحر /م700حيث تصل الرتفاع. 

 :الغابة الصنوبرية المزروعة   - ت

من الغطاء % 90الذي يشكل نسبة   P. halepensisمزروعة أساسا من الصنوبر الحلبي 

،  P. brutiaالصنوبر البروتي ، .Cupressus spp النباتي يليه في األهمية السرو بأنواعه 

  .   A. cyanophyllaوحديثا تم زراعة االآاسيا ،   P. peniaالصنوبر المثمر 

        High mountainous Zoneالمنطقة الجبلية العالية  -3-2- 1

سنة من الجنوب الشرقي إلى /ملم 700-300سطح البحر وأمطارها تتراوح مابين /م 700ارتفاعها 

تتخللها جيوب متناثرة من التربة   Terra Rosaالتربة في غالبيتها وردية حمراء ، الشمال الغربي

تنقسم . والتربة المختلطة من النوعين السابقين ،   Rendzina seriesالمتوسطة والخفيفة بأنواعها 

  : ابات إلى قسمين الغ

والصنوبر % 90بنسبة   P. halepinsisمكونة أساسا من الصنوبر الحلبي : الغابات المزروعة -أ

  ..Cupressus spp و السرو بأنواعه   P. penia %5المثمر

 .Qباإلضافة إلى المكونات السابقة من البلوط العادي   Natural Maques: الغابات الطبيعية -ب

calliprinos ،جد البلوط متساقط األوراق طويل الثمرة الملول نQ. biossieri ، الذي يمتد من
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يتواجد في بدايات المنحدرات الشرقية  P. palaestinaالبطم الفلسطيني ، أواسط المنطقة الجنوبية

ومن مميزات هذه الغابة وجود األجاص البري ، P. atlanticaالبطم االطلسي ،والمناطق الجنوبية

في الشمال والوسط   Crataguos azarolusوالزعرور األحمر   Pirus syriacaالسوري 

 .Lوالغار   Rhus coriariaفي آل المناطق والسماق   Cratagious aroniaوالزعرور ألشوآي 

nobilis   والسويد الفلسطيني وعريض االوراق Rhamnus spp. آما يكثر وجود القندول

Calicotome villosa  غير الشجرية وحواف الغابات والمناطق التي تعرضت إلى  في الفجوات

  . حرائق 

  المنحدرات الشرقية للمنطقة الجبلية  -3-3- 1

 700ويتراوح ارتفاعها مابين   Jordan valleyتنحدر هذه المنطقة شرقا باتجاه واد األردن 

ملم 500ل إلى م في الشمال حيث تزداد األمطار باتجاه الشمال حتى تص400وينخفض حتى ارتفاع 

المنطقة صخرية وتربتها مختلطة مكونة أساسا من ، سنة في الجنوب /ملم300سنويا بينما معدلها 

ويتواجد بها جيوب من   Pale &Brown Rendzinaالتربة المتوسطة والخفيفة الداآنة والشاحبة 

ة واألشجار الغابات شحيح،   Calcaorous Serozemesوالكلسية    Terra Rosaالتربة الوردية 

  : الغابية قليلة في هذه المنطقة والتقسيمات الغابية لها يمكن تصنيفها آمايلي 

  .  P. halepensisالغابة الصنوبرية المزروعة وهي مزروعة أساسا من الصنوبر الحلبي    -أ

  والسريس في الشمال  C. siliquaتتكون من الخروب  : غابة الخروب والسريس  -ب

م فوق سطح البحر وتتكون أساسا من نبات السريس  600-400فاع ما بين وتتواجد على ارت

 .Sوالعبهر  C. siliquaوأشجار الخروب المتناثرة  P. lentiscus الشجيري الزاحف 

Officinalis    وشجيرات الرتمR. raetem   وشجيرة السويد الفلسطيني وعريض األوراق

.Rhamnus spp .  

رضة حيث ال يتواجد سوى عدد محدود من أشجار البطم غابة البطم األطلسي وهي منق  - ث

  ) .القدس والخليل (في أواسط المنطقة الشرقية  P. atlantica االطلسي

والتي تمتد حتى   Q. calliprinosغابة البلوط وهي بقايا غابات مكونة اساسا من البلوط   - ج

ظة الخليل وتعتبر تتواجد في جنوب محاف،سنة/ملم350سطح البحر وأمطار فوق /م600ارتفاع 

 .في قارة أسيا  Maquisآخر غابة متوسطية 
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 ية والصحراويةنالبيئة اإليرانية التورا - 2

Irano-turanian & saharo-sindiane nvironmet      ) السفوح الشرقية للضفة الغربية(  

     (Eastern slopes ofwestern bamk)                                                                                            

ملم سنويا واالرتفاع عن سطح البحر يتراوح ما بين  300- 200أمطار هذه المنطقة تتراوح بين 

لبحر والتربة صخرية تتكون من التربة الصخرية البنية والطفالية الرسوبية م فوق سطح ا100-500

من % 50حيث تشكل نسبة      Brown Lithosols & Loessial Arid Brown soilالجافة 

 Brown Lithosols & Loessialالمساحة يليها التربة الصخرية البنية والتربة الطفالية الجافة 

Serozems  جيوب التربة البرآانية الرملية والتربة البنية الجافة و% 40وتشكل نسبةSandy 

Regosols & Brown Soils   ،بها  داالنحدارات شديدة ونسبة الكالسيوم عالية في التربة وال يوج

 .Z) النبق (غطاء نباتي شجيري إال في الوديان حيث الرطوبة العالية مع الحرارة التي تالئم السدر 

spina-christi   ويتواجد بقايا شبه غابة متقزمة تتكون من شجيرة العناب البريZiziphus lotus    

  . في المنحدرات الشمالية   R. raetemوشجيرة الرتم 

  

        Sudano Deccanian Enclavesبيئة التداخل السوداني الديكاني  - 3

يثما توفرت الرطوبة مع ان تداخل المناخ السوداني يتم في المنطقة الساحلية وشبه الساحلية ح

  .باالضافة للحرارة العالية نسبيا في هذه المناطق 

اآاسيا ،   Lycium shawii) العوسج(الزقوم،   Z.spina-christi) السدر(حيث يتمثل بالنبق 

Acacia spp.  ،شكل غابة أو مجموعات من األشجار ال يتواجد حاليا إال في  ىاال أن التواجد عل

سنة ولكن تدفق المياه من نهر /ملم 200-100األمطار تتراوح بين ،   Reft Valleyحفرة االنهدام 

التربة ، األردن وتدفق الينابيع جعل البيئة حارة رطبة على حواف النهر وفي الواحات حول الينابيع

 Alluvialولكن المناطق الغابية تربتها رسوبية وبنية   Regosolsمكونة أساسا من التربة البرآانية 

and Brown soil   تكونت من ترسبات جميع أنواع التربة بواسطة المياه المتدفقة من النهر

  : و توجد البيئات الغابية التالية في منطقة األغوار ، والينابيع واألودية 

     Jordan Rever Ripanian Forestغابات حواف األنهار  -1- 3

نية بعد عشرات األمتار والغطاء النباتي التربة على حواف النهر رسوبية مختلطة تتحول إلى برآا

المتتالية والمتداخلة على حواف النهر وهي مرتبة تقريبا   Plant Beltيتكون من األحزمة النباتية 

  :حسب قربها من حواف النهر آمايلي 
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 Populusويتكون من البوص والحور   Hydrophytesحزام من النباتات المائية   - أ

eaphratica  . 

ويوجد تحته وبينه نبات العوسج األوروبي   Tamarix jordanisاألردني حزام االثل   - ب

L.europeum . 

 Asparagusباإلضافة للهليون الفلسطيني   A.halimusحزام القطف الملحي   - ت

palaestinus . 

ونجد آثير من األنواع الشجرية    Alhagi maurorumوالعاقول   P.farctحزام الينبوت   - ث

 . Salvadora persica) السواك(واألراك Z.spina-christiسدر في هذه األحزمة مثل ال

  

نتيجة وجود المياه العذبة نسبيا من نبع عين الفشخة في : غابات شاطئ البحر الميت  -2- 3

الزاوية الشمالية الغربية للبحر الميت واختالطها مع المياه عالية الملوحة للبحر الميت تكونت 

مع وجود ،   T. tetragynaاالثل  ,N.retusa دن نبات الغر قتتكون م) محمية طبيعية (غابة 

  . مثل الينبوت والعاقول   Dwarf shrubsالشجيرات المتقزمة 

لم يتبقى منها غير بعض ) والجفتلك ، العوجا، أريحا(غابات الواحات في وادي األردن  -3- 3

جورة نتيجة قطع األشجار األشجار المتناثرة حاليا بين الحقول المزروعة أو في األراضي المه

تعتبر هذه الغابة غنية باألشجار والشجيرات حيث تسود فيها . والرعي والتوسع في الزراعة 

أما الشجيرات فهي ،   Palanites aegyptiacaالزقوم ،  Z.spina-christiأشجار النبق 

  .  S. persicaاألراك ،   Calotropis procera) العشر(العشار،   A.halimusالقطف 

-Ficus pseudoأما أشجار الدوم فهي منقرضة تماما آما أن أشجار التين البري 

syccamorus    أما أشجار السيال اللولبي ، بقي منها شجرة واحدةA.radiana   والطلح

A.tortillis  ، والسيال ألجرفي فهي نادرةA.negevensis   فهي نادرة الوجود  . 
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  الراهن للثروة الغابية في األراضي الفلسطينيةالوضع 

  

  :المساحات

 1974مساحات الغابات سنة   . أ

دونماً  314713مقدار  1974سنة ) المخصصة للغابات(بلغ مجموع مساحة األراضي الغابية  - 

 ).19جدول رقم (من مجموع األراضي الفلسطينية % 5.2بما يوازي 

من مجموع أراضي % 66.6بما يوازي  دونماً 209510بلغ مجموع الغابات الطبيعية  - 

 )19جدول رقم (من مجموع مساحة األراضي الفلسطينية % 3.5الغابات ونسبة 

من % 27.4دونماً بما يوازي  78783) المزروعة(بلغ مجموع مساحة الغابات االصطناعية  - 

 .من مجموع األراضي الفلسطينية% 1.3مساحة أراضي الغابات ومقدار 

من مجموع % 6.6دونماً بما يوازي  20633الجرداء المسجلة للغابات بلغ مجموع األراضي  - 

 .من مجموع األراضي الفلسطينية% 0.34أراضي الغابات وفقط 

تعتبر مساحة الغابات قليلة جداً في فلسطين بالمقارنة مع الظروف الطبيعية حيث يتوفر المناخ  - 

الجبلية واألراضي الهامشية المالئم من أمطار ودرجات حرارة وتتوفر األراضي الجرداء و

 .Shallow Soilسواء لمحدودية األمطار أو قلة عمق التربة 

ولكن الظروف االقتصادية االجتماعية الصعبة التي الزال يعاني منها الشعب الفلسطيني أثرت  - 

سلباً على الغابات طوال العقد السادس والسابع والثامن من القرن الماضي حيث تم اقتالع 

كأحد نتائج حرب عام ) اللجوء(الطبيعية للوقود والتدفئة غالباً بسبب الهجرة القسرية الغابات 

1948. 

تبنته (رغم تناقص الغابات الطبيعية في هذه الفترة كان هناك برنامجاً واضحاً لزراعة الغابات  - 

دونم من الغابات الصنوبرية  35000حيث تم زراعة حوالي ) 1951الحكومة األردنية عام 

Coniferous Forest. 
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 2007مساحة الغابات سنة   . ب

حيث  221933مقدار  2007سنة ) المخصصة للغابات(بلغ مجموع مساحة األراضي الغابية  - 

فقط من % 3.7ومثلت ) 19جدول رقم ( 1974مما كانت عليه سنة % 29نقصت بما يوازي 

 .مجموع األراضي الفلسطينية

عما كانت عليه عام % 17حيث نقصت بنسبة  دونماً 174295بلغت ساحة الغابات الطبيعية  - 

 .من مجموع األراضي الفلسطينية% 2.9وانخفضت نسبتها إلى  1974

دونماً فقط حيث نقصت  24602إلى ) االصطناعية(تراجعت مساحة الغابات المزروعة  - 

 .من مجموع األراضي% 0.4وبلغت نسبتها  1974عما كانت عليه سنة % 69مساحتها 

دونماً بزيادة قدرها  23036حيث بلغت ) المسجلة للغابات(راضي الجرداء ازدادت مساحة األ - 

من مجموع األراضي % 0.38ومثلت ) 19جدول رقم ( 1974عما كانت عليه عام % 12

 .الفلسطينية

  2007المساحة المكسوة بالغابات سنة . ج

ي حوالي أن مساحة األراضي المغطاة بالغابات حالياً ه Air Photosتظهر الصور الجوية  - 

 .فقط من مجموع األراضي الفلسطينية% 1.4دونماً فقط أي  85500

وترجع أسباب ذلك إلى أن معظم مساحات الغابات ذات غطاء شجيري ال يزيد ارتفاعه عن  - 

 :مترين ومبعثر كما يلي

 .شجرة للدنم الواحد 20 – 10الغابات المزروعة يتراوح عدد األشجار ما بين   .أ 

المتواجدة في  Green carob and lentisk parkالخضراء غابات الخروب والسريس   .ب 

المنطقة شبه الساحلية والمنحدرات الغربية والسفوح الشرقية للمنطقة الجبلية ذات غطاء 

 Pistaciaمن األرض بالشجيرات التي يغلب عليها السريس % 50نباتي يكسو حوالي 

lentiscus  شجرات خروب  3- 1ومعدلCeratonia siliqua للدنم الواحد. 

فهي  Sclerophyllous maquis and forestأما الغابة المتوسطية الخشبية الطبيعية   .ج 

في المنطاق % 70الغابة الحقيقية في معظمها حيث تزداد نسبة الكساء الشجري عن 

 .الجبلية العالية والمنحدرات الغربية
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  أنواع الغابات ومواقع انتشارها بيئيًا وجغرافيًا
  

  :أنواع الغابات في األراضي الفلسطينية: أوالً

 )مزروعة وطبيعية(غابة الكثبان الرملية المتحركة المختلطة  .1

Mobile Sand dunes Mixed forest (Planted and Natural)  

هذه الغابة محصورة في السهل الساحلي الفلسطيني في محافظات قطاع غزة حيث بلغت  - 

 .2007دونم فقط عام  1500تراجعت إلى دونم  42000مقدار  1974مساحتها عام 

 Artimisia monospermaأهم أنواع األشجار والشجيرات الطبيعية لهذه الغابات هي العادر  -

 .Atriplex halimusوالقطف  Tmarix galicaواالثل  Retam raetamوالرثم 

والكينيا  Acacia Cynophyllaمنها أكاسي سينوفال % 70األنواع المزروعة حوالي  - 

 .اإلضافة للقطف واالثلب

 Planted coniferus forestالغابة المزروعة االصطناعية الصنوبرية  .2

تم زراعة هذه الغابة في جميع مناطق الضفة الغربية التي يسود فيها مناخ حوض شرق  - 

حيث يزيد معدل هطول األمطار السنوي عن  East Mediterranean Climateالمتوسط  

التربة الحمراء الثقيلة، الخفيفة، (راضي السائدة في هذه المنطقة وفي أنواع األ.  ملم 300

 ).الطمييه(والتربة الرسوبية الغرينية ) رندزين بأنواعها البيضاء، الرمادية، والداكنة

حيث يشكل  Pinus halepensisأهم األنواع المزروعة في هذه الغابة هي الصنوبر الحلبي  - 

 Pinusثم الصنوبر المثمر  Pinus brutiaالبروتيا من الغابة يليه صنوبر % 80أكثر من 

Pinea  الصرو(والسرو (Cupressus sempervirens  وفي األراضي الرطبة تمت زراعة

وفي المناطق شبه الساحلية والمنحدرات الغربية ونظراً للدفئ النسبي فقد تمت زراعة . الكينيا

 .واألكاسيا سينوفال Pinus canarensisصنوبر الكناريا 

 biodiversityتأخذ اتجاه التنوع الحيوي  2000ومؤخراً بدأت زراعة الغابات منذ عام  -

 Agroforestryتمشياً مع الزراعة الغابية  Agrobiodiversityوالتنوع الحيوي الزراعي 

وبناء عليه تم إدخال النباتات الطبيعية التالية  Agenda 21ألجندة القرن الحادي والعشرين 

، الزعرور Laurus nobilisالغار  Arbatus andrachn) قطلب(الخروب، القيقب : للزراعة
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كذلك  Rhus coriariaالسماق  ،Crataegus azarolus ،C. oriana بنوعيه األبيض واألحمر

 Pistacia atlanticaوالبطم األطلسي   Pistacia Palaestinaأشجار البطم الفلسطيني 

) متساقط األوراق(والملول  Querucus calliprinos) السنديان(باإلضافة إلى البلوط 

Quercus biosseri. 

الطبيعي والقطف  Atriplex halimusوتتم زراعة النباتات العلفية مثل القطف المحلي  - 

 ..Acacia sppوأنواع األكاسيا  Atriplex numillariaاالسترالي 

 Scelrophyllons Oak Forst andغابة البلوط الورقية الخشبية الطبيعية المتوسطية  .3
Maquis 

تنتشر هذه الغابة في مناخ حوض البحر المتوسط في األراضي الفلسطينية في المناطق  - 

 .ملم 400شبه الساحلية والجبلية حيث معدل هطول األمطار السنوي يزيد عن 

تتبادل األجناس واألنواع الشجرية والجشيرية الطبيعية في تواجدها في هذه  :بةالغطاء النباتي للغا

الغابة حسب االرتفاع حيث تتأثر بدرجات الحرارة الدنيا وكمية األمطار وتشترك كلها في وجود 

من الغطاء النباتي % 50الذي يشكل حوالي  Quercus calliprinos) السنديان(شجرة البلوط 

  :وتنقسم إلى األقسام التالية

تنفرد هذه الغابة بوجود بعض ) البلوط(عالوةً على السنديان  :غابة البلوط شبه الساحلية  .أ 

بلوط متساقط األوراق ينمو (وأشجار المل  Zizyphus Spina-christ) السرد(أشجار النبق 

كما تحتوي على نسبة  Quercus inthaburensis) رم عن سطح البح250حتى ارتفاع 

وبداية  Ceratonia siliquaوالخروب  Pistacia lentiscus) العذق(عالية من السريس 

والسويد  Styrex officinalisكما أن العبهر  Phillyria mediaتواجد أشجار البرزة 

 .من مكونات هذه الغابة Rhamnus alaternusالشجري 

تنمو هذه الغابة على ارتفاع يتراوح ما بين  :الجبلية الغربية) السفوح(ت غابة المنحدرا  .ب 

 Arbatus) القيقب(م فوق سطح البحر وتتميز ببداية نمو أشجار القطلب 600 – 250

andrachne  والبطم الفلسطينيPistacia palaestina  والزعرور األبيضCrataegus 

oriana  والسماقRhus coriaria  والغارLaurus nobilis  باإلضافة إلى أشجار

 .وشجيرات الخروب، السريس، العبهر، السويد الشجري

 .م عن سطح البحر700تتواجد هذه الغابة على ارتفاع فوق : الغابة الجبلية العالية  .ج 
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بلوط متساقط األوراق (يبدأ نمو أشجار الملول ) السنديان(باإلضافة إلى شجرة البلوط  - 

 Crataegusوالزعرور األحمر  Quercus biosseri) شجري عالي ذو ثمرة بلحية

azarolus  ،كما يتواجد بها البطم الفلسطيني، القطلب، العبهر، السويد الشجري

 .الزعرور األبيض، السماق والغار

 .وينعدم وجود السريس ويندر وجود الخروب في هذه الغابة - 

م على 400 – 700ح ما بين تتواجد هذه الغابة على ارتفاع يتراو :غابة السفوح الشرقية. د

  .المنحدرات الجبلية الشرقية للضفة الغربية

 .أشجار وشجيرات هذه الغابة قليلة بالمقارنة مع غابة المناطق األخرى - 

 Rhamnusوشجيرات السويد الفلسطيني  Pistacia atlanticaيبدأ نمو أشجار البطم األطلسي  - 

palaestinus في هذه الغابة. 

 .وشجيرات السريس في الظهور ثانية في هذه الغابةتبدأ أشجار الخروب  - 

 .يرافق مكونات هذه الغابة أشجار الزعرور األبيض والعبهر - 

 Garob Lentisk Maguisغابة الخروب والسريس الخضراء  .4

 .Evergreen Park Forestوتسمى أيضاً غابة الحديقة مستديمة الخضرة  - 

محافظة (الشرقية لجبال شمال فلسطين ) المنحدرات(ينحصر وجود هذه الغابة في السفوح  - 

 .م فوق سطح البحر250 – 600ما بين ) طوباس وشرق محافظة نابلس

ينحصر الغطاء النباتي الشجري والشجيري لهذه الغابة في أشجار الخروب وشجيرات  - 

 .Bathaالسريس باإلضافة إلى أنواع كثيرة من الشجيرات المتقزمة 

 .شجرات للدنم 3- 1حالياً أشجار الخروب ال تزيد عن  - 

 Deciduous Thermoophilous Scrubالغابة الشجيرية الحرارية متساقطة األوراق  .5

م فوق سطح 250على ارتفاع يقل عن (تنحصر هذه الغابة في شرق محافظة طوباس 

  )البحر
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) سدر أو نبق متساقط األوراق(تتكون هذه الغابة الشجيرية أساساً من شجيرات العناب  - 

Zizyphus Lotus  وشجيرات الرثمRetama raetam  واللتان ال يزيد ارتفاعهما عن

 .م2

 

 Jordan River Riparian Woodغابة ضفاف نهر األردن  .6

والجهة ) فلسطين(ينحصر وجود هذه الغابة على ضفتي نهر األردن من الجهة الغربية  - 

تحت سطح م 400- 100وذلك على انخفاض ما بين ) المملكة األردنية الهاشمية(الشرقية 

 .البحر

 Cyperus papyrus, rotundus Cyperusيتكون غطاء هذه الغابة النباتي من البوص  - 

longus  القصبPhragmites australis السعد ،Juncus arabicus ومن .  كنباتات مائية

 Lyciun earopaeumالعوسج  Tamrix jordanicaأشجار وشجيرات اثل نهر األردن 

، Asparagns palaestinusوالهليون الفلسطيني  Atriplex halimus) المليح(والقطف 

) النبق(السدر ، Alhagi maurorum) العقول(، العجول Prosopis farctaالينتوب 

Zizyphus spina-christi ، الزقومPalanites aegyptiaca  السواك(واألراك (Salvadora 

Persica خلف النباتات المائية. 

 Halophytic forest: الغابة الملحية .7

توجد منها بقايا على شاطئ البحر الميت الشمالي الغربي في محمية عين الفشخة الطبيعية حيث 

 Tamarixاالثل : يتكون غطاؤها النباتي الشجيري حسب قربها من البحر على الترتيب كما يلي

Tetragyna االثل الصحراوي Tamarix deserti  ومن ثم الغرقدNitraria retus.  

  

  مواقع انتشار الغابات بيئياً وجغرافياً في األراضي الفلسطينية: ثانياً

توجد هذه الغابة في .  وهي غابة مزروعة وطبيعية كما تم ذكره سابقاً: غابة الكثبان الرملية .1

دونم  42000وتم زراعتها بمساحات بلغت في حينها ) قطاع غزة(السهل الساحلي الفلسطيني 

دونم فقط  1500الرملية المتحركة على شاطئ البحر، تبقى منها حالياً مساحة لتثبيت الكثبان 

دونم في المناخ اإليراني التوراني  1000دونم في بيئة شرق المتوسط ومساحة  500منها 

 ).21وجدول رقم  20جدول رقم (
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 )الصناعية(الغابة الصنوبرية المزروعة  .2

 .وعرة والصخرية والمنحدرات السحيقةتم زراعة هذه الغابة في األراضي الجرداء وال - 

هذه الغابة متواجدة في مناخ شرق المتوسط في المناطق شبه الساحلية والجبلية في جميع  - 

محافظات الضفة الغربية من األراضي الفلسطينية باستثناء محافظة أريحا واألغوار موزعة 

 :كما يلي

  دونم 5163  المنطقة شبه الساحلية 

  دونم 7238  غربية المنحدرات الجبلية ال

  دونم 5027  المنطقة الجبلية العالية 

  دونم 5224  المنطقة الجبلية الشرقية

  دونم 21302           المجموع

يبين توزيعها  21يبين تفاصيل زراعة وتطورات هذه الغابات والجدول رقم  20والجدول رقم  - 

 .البيئي الجغرافي التفصيلي

 .الغطاء النباتي الغابي في األراضي الفلسطينيةمن % 25تشكل هذه الغابة حالياً حوالي  - 

 :غابة البلوط الطبيعية .3

تتواجد هذه الغابة في مناخ شرق المتوسط في المناطق شبه الساحلية والجبلية في غالبية  - 

 :محافظات الضفة الغربية من األراضي الفلسطينية موزعة كما يلي

 دونم 6484      المنطقة شبه الساحلية  - 

  دونم 7306    المنحدرات الجبلية الغربية 

  دونم 1810    المنطقة الجبلية العالية

  دونم 11395    المنحدرات الجبلية الشرقية

  26995              المجموع

  .تبين تفاصيل تطورات هذه الغابات وتوزيعها البيئي التفصيلي والجغرافي 21، 20والجداول رقم 

 .ء النباتي الغابي لألراضي الفلسطينيةمن الغطا% 32تشكل هذه الغابة حوالي  - 
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 :غابة الخروب والسريس الخضراء .4

ينحصر وجود هذه الغابة في المنحدرات الشرقية الجبلية لمحافظة طوباس في شمال الضفة  - 

 .الغربية في منطقة مناخ شرق المتوسط

النباتي الشجري دونماً إال أن غطاؤها  85050مع أن المساحة الكلية المتواجدة لهذه الغابة  - 

 .فقط من الغطاء النباتي الغابي% 35مبعثر حيث تشكل حوالي 

 :الغابة الشجرية الحرارية متساقطة األوراق .5

  )Foot Hills(تتواجد هذه الغابة فقط في السفوح الشرقية المنخفضة في اقدام الجبال  - 

 .م عن سطح البحر250المالصقة لشمال غور األردن تحت ارتفاع 

  Retaema ratumوالرثم   Zizyphus lotusشجيرات هذه الغابة من العناب البري  - 

وال تشكل جزء من ) مناطق مراعي(المتناثرة والمتفرقة ومن نباتات عشبية معمرة وحولية 

 .الغطاء النباتي الغابي

 )تداخل المناخ السوداني مع البيئة المائية والصحراوية(غابة ضفاف نهر األردن  .6

ذه الغابة في المناخ الحار الصحراوي ونظراً لوجود الماء فقد تشكلت هذه الغابة التي توجد ه - 

دونم في جنوب غور األردن تبعد  2000تم الحفاظ عليها حيث تقدر مساحتها الحالية بحوالي 

 .كم شمال البحر الميت 15حوالي 

 :الغابة الحارة الصحراوية الملحية .7

 .دونم في شمال غرب شاطئ البحر الميت 1000حوالي وهي محمية طبيعية حالياً بمساحة  - 

المناخ صحراوي والبيئة حارة واألرض مالحة نتيجة وجود كلوريد الصوديوم في التربة ومياه  - 

 .البحر الميت
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  الغابية السائدة في االراضي الفلسطينية ووصف حالتها االنواع الشجرية
 

راضي الفلسطينية والوصف العام لحالتها مرتبة فيما يلي كشفا باالشجار الغابية السائدة في اال

  :حسب العائالت النباتية

   Gymnospermaeاالشجار معراة البذور : اوال
 Pinaceaeالعائلة الصنوبرية  -1

 - : Pinus  halepensis) القريش( الصنوبر الحلبي 1-1

مزروعة في شجرة مستديمة الخضرة تنمو طبيعيا في االراضي الفلسطينية وغالبا ما توجد 

شائعة الوجود حيث ) مم سنويا 300امطار فوق (الحراج في مناخ  شرق حوض البحر المتوسط 

من مجموع اشجار الغابات المزروعة عالوة على وجودها منفردة في الحقول % 85تمثل حوالي 

  .والشوارع والحدائق
  

  -:Pinus Pinea ) صنوبر الطعام( الصنوبر المثمر 1-2

تزرع في كل مناطق شرق البحر ) مدخلة( الخضرة كروية الشكل غير اصليةشجرة مستديمة 

مم، شائعة الوجود في الغابات المزروعة والشوارع  350المتوسط حيث يزيد معدل االمطار عن 

  %.3والحدائق والحقول حيث تمثل نسبة 
  

  - : Pinus brutia)الصنوبر الوحشي( صنوبر بروتيا  3-1

( ه الصنوبر الحلبي من حيث الشكل العمودي البيضاوي           شجرة مستديمة الخضرة تشب

تزرع في مناطق شرق البحر المتوسط فوق ) مدخلة( ، ممتازة بمقاومتها، غير اصلية)الهرمي

مم سنويا، شائعة الوجود مؤخرا حيث بدأت زراعتها في منتصف الستينات  300معدل االمطار 

  .من مجموع الغابات% 1وتشكل حوالي  من القرن الماضي في الغابات المزروعة
  

  - :s icanariens Pinus)الكناريا( صنوبر الكناريا  1-4

شجرة مستديمة الخضرة عمودية النمو ذات شكل هندسي جذاب بطبقات االغصان المتوالية، غير 

تتم زراعتها في مناطق شرق البحر المتوسط المعتدلة شتاء               ) مدخلة( اصلية

(Thermal Plant)   مم سنويا، تزرع في الشوارع والحدائق  350حيث تزيد االمطار عن

  .فقط% 0.5والغابات ونسبتها قليلة حيث تمثل حوالي 
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 Cuperessaceae) السروية( العائلة الصروية .2

  )السرو الهرمي( الصرو  2-1

Pyramedial.sempervirens var   Cuperessus  

م غير معروف اذا كانت اصلية  ام  15الرتفاعات تصل الى شجرة مستديمة الخضرة قائمة تسمو 

مدخلة نظراً لقدم تواجدها، ولكنها حاليا تزرع صناعيا في الغابات والشوارع والحدائق وكأشجار 

مم بنسبة قد  350منفردة حيث تتوفر الرطوبة وغالبا ما توجد في غابات شرق المتوسط فوق 

  %.3تصل الى 
  

  )يالسرو االفق( الصرو 2-2

Horizontal.sempervirens var   Cuperessus  

م غير معروف ان كانت أصلية ام دخيلة تزرع 12شجرة مستديمة الخضرة تسمو الرتفاع حوالي 

مزروعة اساسا في الشوارع والحدائق وزراعتها نادرة في . في كل المناطق حيث تتوفر الرطوبة

  % .0.5الغابات المزروعة الصناعية حيث ال تزيد عن نسبة 
  

  Cuperessus macrocarba)العطري( الصرو 2-3

شجرة مستديمة الخضرة متوسطة الحجم تزرع في الحدائق والشوارع في جميع المناطق حيث 

من الغابات المزروعة % 0.5تتوفر الرطوبة، وهي مدخلة غير اصلية وتمثل نسبة ال تزيد عن 

  .في مناخ شرق المتوسط
  

    arizonica Cuperessus)ارزونيكا( الصرو الفضي  2-4

شجرة مستديمة الخضرة متوسطة االرتفاع تزرع في الحدائق والشوارع في جميع المناطق حيث 

من مجموع % 0.2تتوفر الرطوبة، وهي مدخلة غير اصلية وتمثل نسبة صغيرة جداً ال تزيد عن 

  .اشجار الغابات المزروعة
  

 ientalesThoja or)الثويا( الثويا الشرقية  2-5

شجيرة مستديمة الخضرة قابلة للقص والتشكيل تزرع في الحدائق وعلى حواف الطرق كسياج في 

  .جميع المناطق حيث تتوفر الرطوبة، وال توجد في الغابات المزروعة
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 Casuarena equititoliaالكازورينا  2-6

وفر المياة، وهي حيث تت (Thermal Plant)شجرة مستديمة الخضرة تزرع في المناطق الحارة 

وتوجد منها اشجار محدودة متناثرة على حواف الغابات الصنوبرية ) غير اصلية(مدخلة 

المناطق (المتوسطية المزروعة في المناطق المعتدلة كما تزرع على حواف المزارع في األغوار 

  ).الحارة الرطبة

  

 Angiospermaeمغطاة البذور  -:ثانياً
  Dicotyledoneaeذوات الفلقتين 

  Fagaceae) السنديانية( العائلة البلوطية 

  Quercus calliprinos) بلوط الدباغة) (السنديان العادي( البلوط الشائع 1-1

م اذا تم تشذيبها والعناية بها، تنمو طبيعيا في جميع  10شجرة مستديمة الخضرة تسمو الرتفاع 

مم سنويا ويمكن  350د االمطار عن مناطق وانواع التربة في مناخ شرق المتوسط حيث تزي

  .زراعتها صناعياً

حيث تنمو (منتشرة في جميع المناطق شبه الساحلية والجبلية في الغابات الطبيعية والمزروعة

وتتواجد في الغابات وبين الحقول وكأشجار منفردة او في ) طبيعيا بين االشجار المزرعة

من اشجار % 50ودور العبادة، وتمثل حوالي  مجموعات حول االماكن االثرية واضرحة االولياء

  .الغابة البلوطية الطبيعية
  

  boissieri  Quercus) بلوط متساقط االوراق بلحي الثمرة( الملول  1-2

سم،  7م ثمرتها بلحية الشكل كبيرة تصل الى طول  15شجرة متساقطة األوراق تسمو الرتفاع 

تنمو في مناخ شرق المتوسط حيث  واوراقها عريضة تسقط في الخريف، وهي شجرة طبيعية

مم  450الرطوبة العالية وتميل الى المناخ البارد شتاء والرطوبة العالية فوق معدل االمطار 

ومتواجدة في المناطق الجبلية بين % 3سنويا، تتواجد في الغابات الطبيعية بنسبة تصل الى 

  .اليةالحقول وفي المساحات غير المزروعة حيثما توفرت الرطوبة الع
  

    inthaburensis Quercus) بلوط متساقط االوراق كبير الثمرة( المل  1-3

م، نادرة الوجود حاليا حيث تتواجد في منطقة  12شجرة متساقطة االوراق تسمو الرتفاع حوالي 

مناخ شرق المتوسط المعتدلة شتاء(simi-thermal)وال توجد حاليا في الغابات الطبيعية ،.  
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  Anacardiaceaeالعائلة البطمية 

  Pistacia palaestina) العادي، الشائع، البطم(البطم الفلسطيني  1-2

في جميع ) أصيل(، نموها طبيعي )م في االرتفاع 6- 4( شجرة متساقطة االوراق متوسطة الحجم

مم سنوياً في جميع انواع  350مناطق شرق المتوسط حيث تتوفر األمطار بمعدل يزيد عن 

ي ويمكن زراعتها، شائعة الوجود بين الحقول في االراضي المهجورة وحول اضرحة االراض

من الغابة الطبيعية، وهي قابلة للتطعيم حيث تم تطعيم % 30االولياء واماكن العبادة وتمثل حوالي 

  .Pistacia vera المئات منها بأشجار الفستق الحلبي
  

   ia atlanticaPistac)البطم كبير الثمرة( البطم االطلسي 2-2

توجد طبيعيا في جميع مناطق مناخ ) م 12تسمو الرتفاع ( شجرة متساقطة االوراق كبيرة الحجم

مم سنويا، نادرة الوجود حاليا حيث  300شرق التوسط حيث التربة خفيفة واالمطار تزيد عن 

لتطعيم توجد كأشجار مفردة او مجموعات صغيرة في االماكن المحمية وبين الحقول، وهي جيدة ل

  .بأشجار الفستق الحلبي حيث يتم استعمالها كأحد االصول الرئيسية لهذا المحصول
  

  Pistacia lentiscus) البطم العدسي) ( العذق( السريس 2-3

في مناخ شرق  (Thermal Plant)شجيرة زاحفة مستديمة الخضرة تنمو في المناطق المعتدلة

المتوسط في المناطق شبه الساحلية والمنحدرات الغربية، تستعمل كشجيرة زينه في الحدائق 

والمسطحات وحواف الطرق العريضة، توجد بغزارة في غابات الخروب والسريس الخضراء 

من غطاء الغابة، كما توجد بغزارة في الغابات الطبيعية شبه الساحلية % 60حيث تمثل حوالي 

وتتم زراعتها حاليا في المشاتل الغراض . درجة أقل في الغابات الطبيعية للمنحدرات الغربيةوب

  .الزينة في الحدائق
  

   saportae Pistacia) بطم المذاق( البطم المهجدة  2-4

نتيجة طفرة ناجمة عن تهجين ) قبل حوالي مئة سنة( شجرة مستديمة الخضرة تم اكتشافها مؤخرا 

وهي نادرة الوجود حيث تتواجد طبيعيا بأشكال منفردة او في غابات . والسريس البطم الفلسطيني

  .البحر المتوسط في المناطق شبه الساحلية والمنحدرات الغربية
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   Pistacia veraالفستق الحلبي  2-5

تواجدت . شجرة متساقطة االوراق دخيلة يتم تطعيمها على البطم الفلسطيني والبطم االطلسي

خالل القرن الماضي قي المناطق الجبلية وشبه الساحلية والمنحدرات الغربية والشرقية باالالف 

  .حاليا تتم زراعة االصول من انواع البطم والفستق الحلبي وتطعيمها في حقول تجارية. مطعمه

  

 Schinus moleالفلفل الكاذب  2-6

  .ائق والشوارع فقطشجيرة مستديمة الخضرة دخيلة تفضل األماكن الحارة وتزرع في الحد

  

  Rhus coriariaالسماق المثمر 2-7

( شجيرة متساقطة األوراق طبيعية توجد في جميع غابات ومناطق مناخ شرق المتوسط        

وتتواجد بكثرة بين الحقول . في حواف الغابات% 2حيث تمثل حوالي ) عدا المنحدرات الشرقية

ا يقوم بعض المزارعين بخدمتها في كم  Ruderal plantوجوانب الطرق كنبات بيئة خاصة 

  .حقول تجارية

  

  Oleaceaeالعائلة الزيتونية 

  Phillyria latifolia( media)) الزرود( البرزه  1 -3

شجرة مستديمة الخضرة متوسطة االرتفاع تنمو في غابات شرق المتوسط في المناطق شبه 

  .الغابة طبيعيامن أشجار هذه % 5الساحلية والمنحدرات الغربية وتمثل نسبة 
  

   Olea europaeaالزيتون البري 3-2

-simi)شجرة مستديمة الخضرة تنمو طبيعيا في مناطق بحر المتوسط الدافئة والمعتدلة    

thermal)   .توجد منها حقول مزروعة حيث يتم . وتتواجد بأعداد محدودة في الغابات الطبيعية

  .ارياستعمالها كأصول لتطعيم الزيتون الثمري التج

  

 Fraxinus syricaالدردار السوري  3-3

-simi)شجرة طبيعية تنمو في غابات ومناطق مناخ شرق المتوسط الدافئة والمعتدلة        
thermal).  
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 Jasminum fruticans) المثمر( الياسمين البري  3-4

حيث  شجيرة زاحفة مستديمة الخضرة تنمو في الغابات وبين الحقول في مناخ شرق المتوسط

  .(simi-thermal)يتواجد الدفء والرطوبة

  

  Rosaceaeالعائلة الوردية 

  Pyrus syriaca) البرية( ، الكمثرى السورية)البري( األجاص السوري 4-1

شجرة طبيعية متساقطة األوراق تنمو في مناطق شرق المتوسط حيث يزيد معدل األمطار عن 

  .المتوسطة مم وحيث تتوفر الرطوبة على األراضي  400
  

 Crataegus aroniaالزعرور الشوكي  2- 4

شجيرة متساقطة األوراق طبيعية متواجدة بكثرة في الحقول المهجورة وبين الحقول في جميع 

مم وتوجد في الغابات الطبيعية بنسبة  350مناطق شرق المتوسط حيث يزيد معدل األمطار عن 

  %.2تصل إلى 
  

  azarolus Crataegus)كبير الثمرة( الزعرور األحمر 4-3

( شجيرة متساقطة األوراق طبيعية قليلة االنتشار حيث تتواجد حيثما كانت الرطوبة عالية       

  .وتواجدها قليل بين الحقول والغابات في المناطق الجبلية العالية) مم سنوياً 500أمطار فوق 
  

 Amygdalus communis المراللوز  4-4

تتواجد في الحقول حيث تحبذ درجات ) مزروعة( ية او صناعية شجيرة متساقطة األوراق طبيع

) دراق، مشمش=لوز حلو، برقوق، خوخ( الحرارة المعتدلة وتتم زراعتها لتطعيم أنواع اللوزيات 

  .تواجدها قليل في الغابات وتوجد مزروعة بكثرة في الحقول. عليها

  

     korschinskii alusAmygd) الطبيعي( اللوز المر البري  4-5

وفي  (Thermal Plant)شجيرة متساقطة األوراق كانت متواجدة بكثرة في المنحدرات الشرقية

حاليا متواجدة بأعداد قليلة في المنحدرات . Irano-turanian built الحزام التوراني اإليراني

  .الشرقية
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 Saropoterium spinosum) البالن( النتش 4-6

شجيرة متقزمة طبيعية زاحفة مستديمة الخضرة تتواجد في كل مناطق البحر المتوسط حيث يزيد 

والرسوبية  Teraca rosa  مم وتنمو بغزارة في األراضي الثقيلة  250معدل األمطار عن 

alluvial  والمتوسطة Dark and grayish rendzina . سريعة النمو وتتكاثر بسرعة وتغطي

في مناج المتوسط في التربة الثقيلة  Bath associationاء المتقزمات من غط% 70حوالي 

  .وقد ساعدت كثيرا في حفظ التربة وعدم االنجراف. في التربة المتوسطة% 50وحوالي 

  
  Salicaceae العائلة الصفصافية 5-

 Salix babylonicaالصفصاف الباكي  5-1

تتواجد في االماكن الدافئة انتشارها محدود Hydrophyte شجرة متفرعة مستديمة الخضرة مائية 

  .على حواف االنهار ومجاري الوديان والينابيع المستديمة وتنمو طبيعيا في هذه االماكن
  

   alba Salixالصفصاف األبيض  5-2

شجرة متفرعة مستديمة الخضرة مائية تتواجد بغزارة في األماكن الدافئة على حواف األنهار 

  .تنمو طبيعيا في هذه األماكن . تديمةومجاري الوديان المس
  

  Populus albaالحور األبيض  5-3

شجرة مستديمة الخضرة مائية تزرع في الحدائق والشوارع حيث تتوفر الرطوبة أو يتم ريها في 

  .جميع المناطق
  

    nigra Populusالحور األسود  5-4

والحدائق في جميع المناطق تزرع في الشوارع ) غير أصلية( شجيرة متساقطة األوراق دخلية

  .حيث تتوفر الرطوبة

  

  euphratica Populusالحور المحلي  5-5

شجرة طبيعية تنمو في المناطق المعتدلة والحارة طبيعيا تتواجد بكثرة في الغابة الضفافية 

Riparian forestعلى حواف نهر األردن.  



45 
 

  Styracaceaeالعائلة العبهرية - 6

  Styrax officinalis   العبهر 6-1

شجرة أو شجيرة متساقطة األوراق طبيعية تنمو في جميع المناطق الدافئة والمعتدلة والباردة نسبيا 

 300في السهل الساحلي وشبه الساحلي والجبال والسفوح الشرقية حيث يزيد معدل األمطار عن 

من % 5ل حوالي مم سنويا منتشرة في الغابات واألراضي المهجورة وبين الحقول المزروعة وتمث

  .مكونات الغابة الطبيعية

  

  Lauraceaeالعائلة الغارية  7-

 Laurus nobilisالغار  7-1

شجرة مستديمة الخضرة طبيعية أو مزروعة تنمو في األماكن المعتدلة أو الباردة نسبيا في الغابات 

تزرع حاليا كشجرة . مم 500المهجورة حيث يزيد معدل األمطار عن  واألراضيوبين الحقول 

وتواجدها الطبيعي نادراً في المناطق الجبلية والسفوح الغربية . زينه وظل في الشوارع والحدائق

  .للضفة الغربية

  

 Ericaceaeالعائلة الخلنجية 8- 

   Arbatus andrachne)القيقب، قاتل ابيه( القطلب  8-1

مة الخضرة طبيعية تنمو طبيعيا في الغابات واالراضي المهجورة وبين الحقول في شجرة مستدي

. مم في التربة الحمراء الثقيلة والمتوسطة 400المناطق المتوسطية حيث تزيد كمية االمطار عن 

من مكونات الغابة % 5تنتشر في المناطق الجبلية والسفوح الغربية للضفه الغربية وتمثل حوالي 

  .الطبيعية

  

 Caesalpiniaceaeالعائلة البقمية  9-

 Ceris siliquastrumالزمزريق الخردلي  9-1

شجرة طبيعية تنمو في الغابات وبين الحقول واألراضي المهجورة في المناطق الجبلية العالية 

  .مم 500حيث تزيد األمطار عن 
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 Ceratonia siliqua) الخرنوب( الخروب  9-2

شجرة مستديمة الخضرة تنمو طبيعياً في جميع مناطق شرق المتوسط حيث يزيد معدل األمطار 

في المناطق شبه  (Thermal Plant)مم سنوياً ولكنها تحبذ المناطق الدافئة نسبياً  300عن 

تتواجد بغزارة في األراضي المهجورة وبين الحقول وفي . الساحلية والسفوح الغربية والشرقية

  .من هذه الغابات % 10- 5حيث تمثل حوالي  Evergreen parksالخضراء الغابات
  

 Parkinsonia aculeataباركنسونيا الشوكية  9-3

شجيرة متساقطة األوراق تنمو طبيعياً في جميع مناطق شرق المتوسط ولكنها تحبذ المناطق 

  %.2المعتدلة والدافئة نسبيا تتواجد في الغابات بنسبة قد تصل إلى 

  

  Tamaricaceaeالعائلة االثيلية 

 Tamarix aphylla) الالورقي) ( الطرفاء، الطرفة( األثل الشائع 1- 10

شجرة مستديمة الخضرة تنمو طبيعياً في األراضي الملحية في المناطق الحارة وشبه الحارة 

تتواجد بغزارة في المناطق الحارة االغوار ). يندر وجودها في المناطق الجبلية( والمعتدلة

  .Halophyte forestوشواطىء البحر الميت خاصه حيث تمثل جزء من الغابة الملحية 

  

 jordanis  Tamarixدنياالثل االر 2- 10

تتواجد بغزارة . شجرة مستديمة الخضرة تنمو في المناطق الحارة وشبه الحارة الملحية الرطبة

  .على ضفاف نهر األردن وتشكل حزاما مهما من الغابة الضفافية

  

 Platanaceaeالعائلة الدلبية 

 Platanus orientalisالدلب الشرقي  1- 11

في المناطق المعتدلة  Hydrophyte ة تنمو في األماكن الرطبةشجيرة متساقطة األوراق طبيع

  .بغزارة وتتواجد في الوديان الجبلية العالية) الحرارة( المناخ 

  

  

  

  



47 
 

  Rhamnaceae) النبقية، السدرية( العائلة السويدية 

  Rhamnus alaternus) السويد المجنح( السويد  1- 12

شبه الساحلية والسفوح ( تسود في المناطق المعتدلة شجيرة او شجرة مستديمة الخضرة طبيعية 

  .من الغابة الطبيعية% 1وتواجدها نادراً في المنطقة الجبلية وتشكل حوالي ) الغربية

     lyciodes palestinus  Rhamnus)المحلي، الشائع( السويد الفلسطيني 2- 12

ط حيث تزيد كمية األمطار شجيرة مستديمة الخضرة تنمو طبيعيا في جميع مناطق البحر المتوس

من الغابة % 3-2مم في الغابات وبين الحقول واألراضي المهجورة وتشكل من  300عن 

  .الطبيعية
  

 christi-Ziziphus(zizyphus) spina) النبق( السدر 3- 12

تنمو أساسا في المناطق . شجرة مستديمة الخضرة طبيعية أشجارها وأزهارها متوفرة طوال العام

ولكنها منتشرة في ) تداخل سوداني( حيث تتوفر الرطوبة  Svana forestوشبه الحارةالحارة 

تشكل . م عن سطح البحر 600جميع السهل الساحلي، شبه الساحل والمناطق الجبلية حتى ارتفاع 

 Climaxجزء من غابة األراضي الثقيلة شبه الحارة والمعتدلة حيث تمثل قمة التطور النباتي

vegetation تشكل جزء مهماً من الغابة النهرية وغابة الواحات في األغوار كما.  
  

    lotus Ziziphus(zizyphus)العناب البري 4- 12

تداخل ( شجيرة متساقطة األوراق طبيعة تتواجد في السفوح الشرقية الشمالية للضفه الغربية 

ابة في هذه من الغ% 2وتشكل حوالي ). مناخات المتوسط، اإليراني التوراني والصحراوي

  .المناطق

  

  Mimosaceaceaeالعائلة الطلحية 13-

13 -1 aAcacia albid 
شجرة مستديمة الخضرة طبيعة تنمو في المناطق المعتدلة والحارة تتواجد على شكل نباتات 

منفردة بين الحقول واالراضي المهجوره في شبه الساحل واالغوار وتشكل جزءاً من الغابة 

  .والغابة شبه االستوائية في االغوارالنهرية نهر االردن 
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  raddiana Acacia الطلح 2- 13

شجرة مستديمة الخضرة طبيعة تنمو في المناطق الحارة في السفوح الشرقية والجنوبية للجبال 

م عن سطح البحر وتتواجد في األغوار وتشكل جزء من الغابة النهرية  300على ارتفاع اقل من 

  )يا ومهددة باالنقراضاصبح وجودها نادراً حال( 

  

    tortolis Acaciaالسيال  3- 13

شبه ( شجرة مستديمة الخضرة ينحصر وجودها في األغوار في األراضي المالحة الحارة 

  ).منقرضة في منطقة األغوار حالياً
  

    salicina Acaciaاكاسيا ساليسينا  4- 13

جميع المناطق كما تزرع بكثافة تزرع في الغابات في ) مزروعة( شجرة مستديمة الخضرة دخيله

  .في أراضي المراعي
  

   Acacia cianophyllaاكاسيا سينوفال 5- 13

شجرة مستديمة الخضرة تزرع في الغابات بغزارة، كما إنها تزرع بكثافة عالية في أراضي 

  .المراعي

  

   Acacia farnsianaاكاسيا فارنزيانا 6- 13

  .حواف الغابات وفي مناطق المراعيتزرع على ) دخيلة(شجيرة مستديمة الخضرة

  

 Bounciana gillisiالبونسيانا المعتدلة  7- 13

  .شجرة متساقطة األوراق دخيلة تزرع في الشوارع والحدائق في المناطق الباردة والمعتدلة

  

    ragia Bouncianaالبونسيانا الشائعة 8- 13

) األغوار( لمناطق الحارة شجرة متساقطة األوراق دخيلة تزرع في الشوارع والحدائق في ا

  .والمعتدلة الساحلية وشبه الساحلية
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 .Jacaranda spالجاكرندا  9- 13

شجرة متساقطة األوراق دخيلة تزرع في الشوارع والحدائق في جميع المناطق وتفضل المناطق 

  .المعتدلة والباردة نسبياً
  

 Prosopis farcta) السلم( الينبوت 10- 13

طبيعية تنمو في الحقول .  Hemicrygtophyte نمواتها الخضرية شتاءشجيرة متقزمة تجف 

في المناطق  seqetalوالحقول المهجورة ) Weed(المزروعة حيث تعتبر من الحشائش الحقلية 

شبه الحارة والحارة في السهل الساحلي واألغوار وتشكل جزء من الغطاء النباتي للغابة النهرية 

  .وذلك في األراضي العميقة والغطاء النباتي في األغوار

  
  Simar ubaaceaeالعائلة الفضفاضة  14-

  glandulosa(  Alilianthus altissima( شجرة السماء 1- 14
 

 Moraceaeالعائلة التوتية 

 Ficus pesudosycomorusالتين البري  1- 15

عامال  شجيرة متساقطة األوراق تنمو في المناطق شب الحاره الجافة طبيعيا ويعتبر وجودها

شجرات فقط  7نادرة الوجود حاليا حيث تم تسجيل .( اقتصاديا هاما في تلقيح ازهار التين المثمر

  ).منها في السفوح الشرقية

  

  sycomorus  Ficusالجميز 2- 15

شجرة كبيرة مثمرة تزرع في المناطق الحارة وشبه الحارة في السهل الساحلي وشبه الساحل 

  .واألغوار
  

  cariaca  Ficus)العادي( مرالتين المث 3- 15

  شجرة متساقطة األوراق تزرع في جميع المناطق
  

   nitida Ficus) تين صغير األوراق( فيكس 4- 15

شجرة مستديمة الخضرة دخيلة تزرع في الشوارع والحدائق لكونها سريعة النمو قابلة للقص 

  .المعتدلة والدافئة والحارةوالتشكيل وال تتحمل درجات الحرارة المنخفضة وتفضل المناطق 
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   bangalensis Ficusالتين البنغالي  5- 15

  .شجرة كبيرة الحجم دائمة الخضرة دخيلة تزرع في االغوار كشرة زينة في الحدائق

  

  elastica Ficus) كوكشوك الزينة(المطاط  6- 15

الشوارع شجرة أو شجيرة مستديمة الخضرة دخيلة تزرع في المناطق الحارة والدافئة في 

  .والحدائق ويمكن تربيتها في األصص المنزلية كنبات زينه
  

  

  Morus albaالتوت األبيض 7- 15

شجرة متساقطة األوراق دخيلة تزرع لثمارها في جميع مناطق حوض المتوسط الدافئة والمعتدلة 

  .والباردة نسبياً
  

  Morus nigaraالتوت األسود   8- 15

ع لثمارها في جميع مناطق حوض المتوسط الدافئة والمعتدلة شجرة متساقطة األوراق دخيلة تزر

  .والباردة نسبياً
  

  Aceraceaالعائلة القيقبية 
  Acer obtusifoliumالقيقب السوري  1- 16

شجرة طبيعية متساقطة األوراق نادرة الوجود في الغابات في المناطق الجبلية العالية الباردة 

  .نسبيا

  
  Euphorbiaceae) العائلة اللبنية( عائلة ام اللبن18-
 Ricinus communisالخروع  1- 17

) نبات رمي(شجيرة مستديمة الخضرة طبيعية تنمو في جميع المناطق كنبات بيئة صناعية خاصة 

  .حول المجاري وأماكن النفايات وحواف الطرق Ruderal plant)مترمم( 

  
  Papilionaceace العائلة الفراشية18-
 Calicotome villosa) القندول( القنديل 1- 18

من غطاء الغابة الطبيعية % 2شجيرة مستديمة الخضرة تنمو في جميع المناطق وتشكل حوالي 

  .وتزدهر نموها بعد الحرائق وعلى حواف الغابات واألراضي المهجورة وبين الحقول
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 Retama raetamالرثم  2- 18

شجيرة مستديمة الخضرة تنمو في كل المناطق وتوجد بغزارة في المناطق شبه الحارة والمعتدلة 

وتشكل جزءاً من الغابة الطبيعية في السفوح  Lithophyteعلى األراضي البيضاء والصخرية 

في المنطقة Xerophyte      واالراضي الرملية  Lithophyteالشرقية في المناطق الصخرية 

  .الساحلية
  

  

 Alhagi graecorum) العجول( العقول  3- 18

أو األراضي weed شجيرة طبيعية تموت أجزاؤها الخضرية صيفا تنمو في الحقول كنبات عشبي 

  ) .الباردة( في جميع المناطق سوى المناطق الجبلية العاليةsegetal المزروعة 

  

  Spartium junceumالوزال   4- 18

الغابات وبين الحقول في المناطق الجبلية العالية واألماكن  شجيرة مستديمة الخضرة تنمو في

  .الرطبة
  

 Anagalis foetidaالسلمون  5- 18

شجيرة مستديمة الخضرة تنمو في الغابات وحول الحقول في المناطق شبه الساحلية والسفوح 

بة في هذه الغربية والمنحدرات الشرقية حيث تفضل البيئة المعتدلة الحرارة وتشكل جزءاً من الغا

  .المناطق

  
  Solanaceaeالعائلة الباذنجانية 19-
 Lycium europaeumالعوسج االوروبي  1- 19

شجيرة مستديمة الخضرة طبيعية تنمو في جميع المناطق حيث تمثل غطاء رئيسياً لحواف الوديان 

  .في االماكن الجافة وشبه الجافة وتتواجد على حواف الغابات في المناطق المعتدلة
  

   arabica)(shawii Lyciumالعوسج العربي 2- 19

شجيرة مستديمة الخضرة طبيعية تشكل جزءاً من الغابة الملحية على شاطىء البحر الميت 

  .وتتواجد في مجاري الوديان في المناطق الحارة
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   depressum(barbatum Lycium() عوسج المنخفضات( عوسج برباتا  3- 19

في المناطق الحاره الرطبه الملحية وتشكل جزءاً من الغابة حول  شجيرة مستديمة الخضرة تتواجد

  .البحر الميت
  

  Ulmaceae العائلة الميسيه20-
 Celtis australisالميس االسترالي  1- 20

شجرة حرجية طبيعية نادرة متساقطة االوراق تتواجد في الغابات واالراضي المهجوره في 

  .المرتفعات الجبلية العالية
  

  minor Celtisالميس الصغير 2- 20

شجرة حرجية طبيعية متساقطة االوراق ينحصر وجودها في المرتفعات الجبلية العالية وهي نادرة 

  .جدا حاليا

  
  Apocyraceaeالعائلة الدفلية 21-
  Nerium oleander)زهرة الحمار( الدخلة 1- 21

ق الرطبة طبيعيا وتزرع شجيرة مستديمة الخضرة تقضل االماكن الرطبه تنمو في جميع المناط

  .تواجدها في الغابات نادر. كشجيرة زينه في الحدائق والشوارع

  
  Myrtaceae )االسيه( العائلة العطرية

 Myrtus communisاألس الشائع 1- 22

شجيرة مستديمة الخضرة نادرة تتواجد بشكل نادر في الغابات وبين الحقول في االراضي 

  .االمطار العالية والرطوبه المتوفره على مدار السنهحيث ) الجبال العالية( المرتفعه

  

 Capparaceae )الكبارية( العائلة الكبرية-23

  Capparis Spinosusالشوكي) الكبر( الكبار 1- 23

شجيرة زاحفة متساقطة االوراق تنمو في كل المناطق ووتواجد في الحراج وحواف الطرق وبين 

ويمكن تواجدها  Lithophyte   النباتات الصخرية الحقول المهجوره حيث تعتبر من جهه من 

  .والمجتمعات النباتية المختلفة Ruderal مترممه
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  Asclepiadaceaeالعائلة الطبية 
 Calotropis Procera) ابو عشره، تفاح جهنم( العشار 1- 24

في شجيرة مستديمة الخضرة طبيعية منتشرة في المناطق الحارة الصحراوية والتداخل السوداني 

  .االغوار
  

 Cheropodiaceae )الغبارية( العائلة الرمرامية 25-

 Atriplex halimusالقطف الملحي  25-1

شجيرة مستديمة الخضرة تتواجد طبيعيا في آل المناطق حيث تكثر في االغوار آجزء من غطاء الغابات 
اراضي المراعي بنسبة حوالي تزرع حاليا في . النباتي حول نهر االردن والبحر الميت واراضي الواحات

30-40.%  

  

  

 Compositae( Asteraceae)العائلة المرآبه   -26

 Tubuliforae(Craduoideae)تحت العائلة

  

 alba-Artcmisia sieberi(herba()الشائع( الشيح العادي  1- 26

تنمو اساسا في االراضي  Hemicryptophyteشجيرة متقزمة تموت اجزاؤها الخضرية  - 

  .في المناخ االيراني التوراني البيضاء

منتشرة على االراضي الرملية في المناطق الجنوبية وفي المنحدرات الشرقية واالغوار على  - 

  .مختلف انواع التربة

  .لقد تأثرت بالرعي الجائر وهجرت مواقعها االساسية حيث زحفت للمناطق االكثر رطوبة - 

  .تزرع كنبات رعي في اراضي المراعي - 
  

 Artemisia monospermaالعادر  2- 26

شجيرة قائمة صغيرة غير خشبية جذورها عميقة تنمو طبيعيا في الكثبان الرملية على شاطىء 

  ).قطاع غزة( البحر في المنطقة الساحلية
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  Zygophyllaceaeالعائلة الرطريطية 
 Nitraria retusaالغرقد  1- 27

وتشكل ) السبخات( تتواجد في المناطق الحارة الملحيةم  2شجيرة مستديمة الخضرة تسمو الرتفاع 

  .جزء من الغابة الملحية على شاطىء البحر الميت
  

  Balanites aegyptiacaالزقوم 2- 27

شجيرة مستديمة الخضرة ينحصر وجودها في المناطق الحارة في االغوار حيث تشكل جزءا من 

دن كما توجد بين الحقول في  االراضي الغابات الطبيعية على شاطىء البحر الميت ونهر االر

  .المهجورة في االغوار

  

 Salvadoraceae) السواآية( العائلة االراآية-28

 Salvadora Persicaاالراك السواك  1- 28

توجد في المناطق الحارة في االغوار على شاطىء البحر ) نادرة حاليا( شجيرة مستديمة الخضرة

  .ي وسط االغوارالميت واالراضي الملحية الحمراء ف

  

 Monocoty ledoneaeذوات الفلقة الواحدة : ثالثاً

  Juncaceaeالعائلة السعدية  -1

 Jucus arabicusالسعد العربي  1-1

نبات عشبي معمر مائي على حواف نهر االردن والبحر الميت حبث المياه والرطوبة العالية 

  .وتشكل جزء من الغابة
  

  Gramineae (Poaceae(العائلة النجيلية  -2

 Phragmites australesالبوص االسترالي  2-1

م او يزيد يشكل حزاما للغابة  2نبات عشبي معمر مائي خشبي السيقان فرعها يصل طوله الى 

النهرية على ضفاف نهر االردن، كما يتواجد في السبخات والمستنقعات الملحية حول البحر 

 .الميت
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  Arundo donaxالقصب الشائع  2-2

م ويتداخل في الحزام المائي 2مر مائي خشبي السيقان يصل طوله إلى اكثر من نبات عشبي مع

  .للغابة النهرية والمستنقعات والسبخات

  

 Cyperaceaeالعائلة السمارية  -3

  Cyperusجنس السمار  3-1

نهر االردن والمستنقعات والسبخات ( يوجد لهذا الجنس ثالثة انواع تشكل احزمة للغابات النهرية 

  :االغوار خاصة حول البحر الميت وهذه االنواع هيفي 

Cyperus rotundosالسمار الطويل ، longus  Cyperusوالسمار القائم Cyperus fuscus    .  
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 تصنيف األنواع الشجرية الغابية المحلية
 والمدخلة في الوطن

Classification of Species 
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  ) 1(رقم النبات

 

  

   Pinus halepensis:االسم العلمي

    Pinaceae  :الفصيلة

    .القريش، صنوبر حلبي :االسم العربي

  .القريش، صنوبر حلبي :االسم المحلي المتداول

  ،حيفا، الكرمل، جبال الخليل: انتشار داخل القطر

  المنطقة، السفوح الشرقية، شمال الضفة الغربية 

  .الوسطى والساحلية 

  .طبيعي: الموطن

  منطقة حوض البحر األبيض المتوسط :الموطن األصلي

م هزيلة الشكل والتاج غير كثيف اخضر 25شجرة دائمة الخضرة يبلغ ارتفاعها  :الوصف النباتي

األوراق زوجية كل ورقتين في غمد ، الساق غير مستقيم ذو قشرة رمادية ذات تشقق بسيط، فاتح

  .سم وتجتمع على شكل فرشاة واالكواز مخروطية متطاولة معنقة تتجه لألسفل 8- 5طولها 

  .آذار –كانون ثاني اإلزهار من : مظاهر النمو

مقاومة للجفاف تنمو على الترب الضعيفة والمنجرفة في المرتفعات والجبال  :المتطلبات البيئية

  .سنة/ملم600-400تتطلب أمطار من 

  زراعة المنحدرات الجبلية العالية والمتآكلة وتستخدم في مشاريع التشجير في    :الفوائد البيئية

  .المناطق القاحلة

  .استخراج االصماغ والمواد الدباغية ، األخشاب صناعية :االقتصاديةالفوائد 

  الحصول على األخشاب طرق، تشجير الغابات: االستخدامات

  بذري : اإلكثار

  

  

 

مخروط
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  ) 2(رقم النبات

  

    Pinus brutia: االسم العلمي

    Pinaceae :الفصيلة

     .بروتيا، صنوبر بروتيا :االسم العربي

  ،صنوبر بروتى :المتداولاالسم المحلي 

  .ص بري ، ص قبرصى 

 ،جبال القدس :انتشار داخل القطر

   .نابلس، جبال الخليل 

  .طبيعي: الموطن

 .القفقاس، إيران، شرق المتوسط :الموطن األصلي

  

م تشبه الحلبي إال أنها لها ساق  30-20شجرة دائمة الخضرة يبلغ ارتفاعها  :الوصف النباتي

األوراق تجتمع ، مستقيم ذو قشرة سميكة مشققة طوليا وتاج كثيف مخروطي ذو لون اخضر غامق

  . ملتصقة بالغصن ةسم والمخاريط بيضاوي 20- 15كل ورقتين في غمد طولها 

  .           نيسان –آذار  :اإلزهار

سطح /م1500شديدة المقاومة للجفاف تتحمل جميع أنواع الترب وحتى ارتفاع  :طلبات البيئيةالمت

  . سنة \ملم  600-300البحر وبمعدالت أمطار 

  .  تشجير المناطق القاحلة وتستخدم في مشاريع مكافحة التصحر :الفوائد البيئية

  . غ والدباغياتالحصول على االصما، إنتاج أخشاب الصناعة  :الفوائد االقتصادية

  .                       طبي، الحصول على األخشاب، تشجير الغابات :االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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 ) 3(رقم النبات

 

    

   Pinus pinea :االسم العلمي

  Pinaceae :الفصيلة

     .الصنوبر المثمر :االسم العربي

  . صنوبر، قولب صنوبر، صنوبر مثمر :االسم المحلي المتداول

  . جبال الخليل، القدس :انتشار داخل القطر

  .مدخل:  الموطن

  . دول شمال المتوسط من البرتغال حتى أسيا الصغرى :الموطن األصلي

م كروية الشكل تاجها كثيف  30شجرة دائمة االخضرار يصل ارتفاعها إلى  :الوصف النباتي

األوراق تجتمع كل اثنان في غمد طولها ، ني اللون والقشرة حرشفيةويشكل  مظلة الساق مستقيم ب

المخاريط كروية تحمل عنقا صغير تتألف من حراشف سميكة ، سم بلون اخضر زاهي 10- 8من 

  . ذات ترس عريض

  أيار           -نيسان : اإلزهار

جيدا على الترب  متوسطة المقاومة للجفاف وتتحمل البرودة العالية تنمو : المتطلبات البيئية

الرملية مقاومة للرياح والرطوبة المالحة ال تستطيع النمو في ترب غنية بالكلس تتطلب امطار 

  .سنة  \ملم 500- 400

  . مكافحة الزحف الرملي خاصة المنطقة الساحلية :الفوائد البيئية

  .ثمارها غالية الثمن :الفوائد االقتصادية

    .                      الحصول على الثمار، تشجير الغابات: االستخدامات

  .          بذري:  طرق اإلكثار
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  ) 4(رقم النبات

  

  

  Pinus canariensis :االسم العلمي

    Pinaceae :الفصيلة

  الصنوبر الكناري   :االسم العربي

  .الكناري، صنوبر كناري :االسم المحلي المتداول

  .الكرمل، جبال الخليل، القدس :انتشار داخل القطر

  .مدخل:  الموطن

  .جزر الكناري :الموطن األصلي

، م ساقها مستقيم واألفرع اسطوانية 30شجرة دائمة الخضرة يبلغ ارتفاعها  :الوصف النباتي

المخاريط الثمرية ، سم 30-22األوراق اسطوانية منتشرة متدلية خضراء فاتحة والمعة  بطول 

  .سم ذات لون بني المع  20- 10بطول  ةاسطوانية بيضاوي

  .          حزيران –آذار : اإلزهار

سنة تحتاج لرطوبة / ملم 700- 500تتطلب أمطار موسمية ، مقاومة للجفاف :المتطلبات البيئية

  . سطح البحر/م  2500 - 800جوية عالية ويفضل التربة الجيدة متوسطة العمق تنمو على ارتفاع 

  . لها فوائد عالية في مجال التشجير في المرتفعات :الفوائد البيئية

  . خشبها قوي وثمين :الفوائد االقتصادية

  الحصول على االصماغ والدباغيات                       ، الحصول على األخشاب، تشجير الغابات: االستخدامات

  .بذري: طرق اإلكثار
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  ) 5(النباترقم 

 

  

  Araucaria excelsa:االسم العلمي

   Arucariaceae:الفصيلة

  . االروكاريا :االسم العربي

  ،االروكاريا :االسم المحلي المتداول

  . شجرة الميالد 

  أشجار فردية تستخدم للزينة :انتشار داخل القطر

  .منتشرة في اغلب محافظات الوطن 

  .مدخل: الموطن

  . القارة االسترالية، جزيرة نورفولك  :الموطن األصلي

  شجرة دائمة الخضرة يصل ارتفاعها إلى :الوصف النباتي

  األوراق أبرية كثيفة تغطي األغصان منحنية قليال، م 50 

  األغصان، سم1تنتهي بنهاية مروسة حادة يصل طولها إلى  

  .               والقشرة بنية ملساء تتشقق عند الهرم، تشكل طبقات 

تتطلب أمطار تزيد عن ، شجرة سريعة التأثر بالجفاف ودرجات الحرارة الدنيا :المتطلبات البيئية

  .مقاومة للرياح تتطلب ترب جيدة عميقة مفككة خصبة رطبة، سنة /ملم600

  .  تستخدم للزينة في الحدائق والمتنزهات :الفوائد البيئية

  .                جوانب طرق، الحدائق والمتنزهات: االستخدامات

  .بذري: طرق اإلكثار
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   ) 6(رقم النبات

  

  

 cupressus  sempervirens :االسم العلمي

Var. pyramidalis               

   cupressaceae:الفصيلة

  .السرو الخضري، السرو العمودي :االسم العربي

  .السرو العمودي :االسم المحلي المتداول

  .جميع المناطق الفلسطينية :انتشار داخل القطر

  .مدخل: الموطن

  شمال، الشرق األدنى، شرق المتوسط :الموطن األصلي

  .أفريقيا  

ساقها ، م 30شجرة دائمة الخضرة ضخمة عمودية الشكل  يصل ارتفاعها إلى  :الوصف النباتي

غيرة جدا شبه حرشفية والثمار اكواز كروية بها األوراق ص، مستقيم أوراقها خضراء داكنة اللون

  .حجرات للبذور

  .         طوال العام: اإلزهار واإلثمار

م  2000ملم وبارتفاع يصل إلى  400- 300تنمو في أماكن بمعدالت أمطار  :المتطلبات البيئية

، الحةتنمو على معظم أنواع الترب ما عدا المستنقعات واألماكن الم، عن مستوى سطح البحر

  . شديدة التحمل للجفاف والرياح وتتحمل درجات الحرارة الدنيا في الشتاء

  . مفيدة في تشجير المناطق شبه الجافة وعمل االحزام الواقية ومصدات الرياح  :الفوائد البيئية

  .خشبه جيد وصلب ومتماسك وثمين :الفوائد االقتصادية

  .                جوانب طرق، الحدائق والمتنزهات، تشجير الغابات: االستخدامات

  .بذري: طرق اإلكثار
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  ) 7(رقم النبات

   

 cupressus  sempervirens :االسم العلمي

Var. horizontalis              

   cupressaceae:الفصيلة

  .السرو الخضري، السرو األفقي :االسم العربي

  .السرو األفقي :ولاالسم المحلي المتدا

  .جميع المناطق الفلسطينية :انتشار داخل القطر

  .مدخل: الموطن

 .شمال أفريقيا ، الشرق االدنى، شرق المتوسط :الموطن األصلي

  

ساقها ، م 30شجرة دائمة الخضرة ضخمة أفقية الشكل يصل ارتفاعها إلى  :الوصف النباتي

غيرة جدا شبه حرشفية والثمار اكواز كروية بها األوراق ص، مستقيم أوراقها خضراء داكنة اللون

  .حجرات للبذور

  .         طوال العام: اإلزهار واإلثمار

م  2000ملم وبارتفاع يصل إلى  400- 300تنمو في أماكن بمعدالت أمطار  :المتطلبات البيئية

، الحةتنمو على معظم أنواع الترب ما عدا المستنقعات واألماكن الم، عن مستوى سطح البحر

  . شديدة التحمل للجفاف والرياح وتتحمل درجات الحرارة الدنيا في الشتاء

  . مفيدة في تشجير المناطق شبه الجافة وعمل االحزام الواقية ومصدات الرياح  :الفوائد البيئية

  .خشبه جيد وصلب ومتماسك وثمين :الفوائد االقتصادية

  .                جوانب طرق، الحدائق والمتنزهات، تشجير الغابات: االستخدامات

  .بذري: طرق اإلكثار
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  ) 8(رقم النبات

  

  cupressus arizonica:االسم العلمي

   cupressuceae:الفصيلة

  السرو الفضي   :االسم العربي

  .ارزونيكا ، السرو الفضي  :االسم المحلي المتداول

  . معظم االراضى الفلسطينية  :انتشار داخل القطر

  .مدخل: الموطن

  نيومكسيكو  –اريزونيا  :الموطن األصلي

 1.5شجرة دائمة الخضرة متوسطة االرتفاع ذات ساق مستقيم والمخروط صغير :الوصف النباتي

  .سم ثماره فضية اللون واألوراق حرشفية صغيرة فضية اللون 

  .           يتم اإلزهار واإلثمار على مدار العام  :اإلزهار

سطح البحر وبإمكانها العيش على  /م 2000- 1500تفضل النمو على ارتفاع  :المتطلبات البيئية

تتحمل ، تنجح في الترب الضعيفة والمنجرفة، تقاوم الجفاف والتجمد، المنحدرات الصخرية الجافة

  . البرد الشديد وتقاوم الرياح الشديدة 

  .تشجير المناطق الجبلية ، تصلح كمصدات للرياح واألحزمة الواقية  :الفوائد البيئية

  . أخشابها مالئمة لصناعة األعمدة، تستعمل كشجرة زينة :الفوائد االقتصادية

  .                    الحصول على األخشاب، الحدائق والمتنزهات، تشجير الغابات: االستخدامات

  ريبذ: طرق اإلكثار
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  ) 9(رقم النبات

  

  

  Cupressus macrocarpaa: االسم العلمي

   Cupressaceae:الفصيلة

  السرو العطري    :االسم العربي

  السرو العطري  :االسم المحلي المتداول

 Cupressus lambortina :العلمية تالمراد فا

  ،الخليل، جبال نابلس، المرتفعات الوسطى :انتشار داخل القطر

  برية القدس والخليل  

  .مدخل: الموطن

  .الواليات المتحدة :الموطن األصلي

شجرة دائمة الخضرة متوسطة االرتفاع أوراقها حرشفية صغيرة لها رائحة  :الوصف النباتي

  .المخاريط  خضراء ثم تصبح بنية عند النضج ، عطرية

  حزيران            –آذار  :اإلزهار

تتحمل األتربة الكلسية والرملية لكنها ال تتحمل ، رطوبة والجو الدافئ تفضل ال :المتطلبات البيئية

  .الملوحة 

  .تصلح كأحزمة واقية وتشجير المنحدرات :الفوائد البيئية

  األخشاب جيدة للصناعة  :الفوائد االقتصادية

     .                 الحصول على األخشاب، الحدائق والمتنزهات، تشجير الغابات: االستخدامات

  بذري : طرق اإلكثار
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  ) 10(رقم النبات

  

  

 Thuja orientalis: االسم العلمي

   cupressaceae:الفصيلة

               العفص  ، الثويا :االسم العربي

  الثويا  :اسم المحلي المتداولال

   Piota orientalis:العلمية تالمراد فا

  ،االغوار، الخليل، القدس، نابلس:انتشار داخل القطر

    شمال فلسطين  

  .مدخل: الموطن

  الصين :الموطن األصلي

م لها أفرع صغيرة  15شجيرة دائمة الخضرة تشبه السرو ال يتعدى ارتفاعها  :الوصف النباتي

دائرية ذات لون واحد على الوجهين ومتوضعة على األفرع بشكل عمودي على الفرع الرئيس 

  .والمخاريط صغيرة خضراء مزرقة 

  نيسان           –آذار  :رهااإلز

تتحمل البرودة وتنمو على جميع أنواع األتربة ما عدا المالحة وتتطلب أمطار  :المتطلبات البيئية

  .سنة /ملم 500- 400

  تستخدم كاسيجة وللزينة  :الفوائد البيئية

  الحدائق والمتنزهات                 : االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 11(النباترقم 

  

  

 Casuarina equesitifolia : االسم العلمي

   Casuarenaceae:الفصيلة

  الكازورينا :االسم العربي

    الكازورينا :االسم المحلي المتداول

  ، المنطقة الوسطى من جنين حتى الخليل :انتشار داخل القطر

  .السفوح الشرقية ، غزة

  .مدخل :الموطن

  .كوينزالند  - استراليا- الماليو -الهند- بورما :الموطن األصلي

شجرة دائمة الخضرة سريعة النمو ضخمة  :الوصف النباتي

  األفرع

اإلزهار ، متدلية خضراء شاحبة اسطوانية بها سالميات قصيرة الغمد مسنن واألوراق حرشفية  

  .سم  1.5الثمار دائرية صغيرة يصل قطرها إلى ، وحيدة الجنس وحيدة المسكن وأحيانا ثنائية

  آذار           –كانون ثاني  :اإلزهار

سنة إال أنها تتحمل / ملم 2500رغم أنها تعيش بموطنها األصلي على أمطار  :المتطلبات البيئية

محبة للتربة الرخوة وتتحمل الكلس واألمالح القابلة ، ملم 300الجفاف وتعيش على أمطار اقل من 

  .  للذوبان إال أنها تتأثر بالبرد الشديد 

ومصدات ، تستعمل في مشاريع التشجير لمكافحة التصحر في المناطق الجافة :الفوائد البيئية

  الرياح 

  .الخشب مالئم لصناعة األعمدة والوقود :الفوائد االقتصادية

  جوانب طرق                 ، الحدائق والمتنزهات، تشجير الغابات :االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 12(رقم النبات

 

  Quercus calliprinus :االسم العلمي

    Fagaceae:الفصيلة

       .السنديان، البلوط العادي :االسم العربي

  البلوط :االسم المحلي المتداول

   Quercus coccifera:العلمية تالمراد فا

 ،بيت لحم والقدس، نابلس، جبال الخليل  :انتشار داخل القطر

  .شمال فلسطين  

   .طبيعي: الموطن

  .ليبيا، تركيا، اليونان، يوغسالفيا، دول شرق المتوسط :الموطن األصلي

  كثيرة ، م 15شجرة دائمة الخضرة يصل ارتفاعها  :الوصف النباتي

سم مسطحة أو  3- 1األوراق دائمة ذات عنق قصير قاسية صغيرة ، التفرع وتخلف بعد القطع

اإلزهار المذكرة بشكل نورات متهدلة ، االوبارمجعدة ذات حواف مسننة وشوكيه المعة خالية من 

 يمنفردة أو مجتمعة شكلها بيضاو ةالثمار عبارة عن بلوطي، والمؤنثة صغيرة جدا دون عنق

  قمعها نصف كروي ذو حراشف وبرية صغيرة حادة منتظمة

  نيسان           –آذار  :اإلزهار

سنة وبارتفاع / ملم 400تنمو على الترب الجبلية الحمراء وأمطار ال تزيد عن  :المتطلبات البيئية

والبلوط العقدي  دويترافق وجودها مع البطم والسويد والزر و، سطح بحر/ م 1500يصل إلى 

  .والزيتون البري 

  . ةتصلح لتشجير المناطق الجبلية وتشكل الغطاء األخضر لمعظم الغابات الطبيعي :الفوائد البيئية

  .الوقود، استخراج الدباغيات ، أخشابها مالئمة للصناعات اليدوية والمقابض  :الفوائد االقتصادية

  تشجير الغابات: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 13(رقم النبات

  

   Quercus biossieri:االسم العلمي

   Fagaceae:الفصيلة

  الفش، الملول، البلوط :االسم العربي

  الملول :المحلي المتداولاالسم 

  الخضيرة، جبل الشيخ  :انتشار داخل القطر

  .الجليل ، 

  .طبيعي: الموطن

  تركيا، كردستان، شرق المتوسط :الموطن األصلي

  شجرة متساقطة األوراق ذات ساق :الوصف النباتي

األوراق جلدية ذات عنق طويل مفصصة فصوص عميقة شوكيه ، م 15ثخينة يصل ارتفاعها  

راف لونها اخضر داكن والسطح السفلي مغطى باوبار فضية ناعمة والثمار بلوطية ذات حجم اإلط

سم تغطيها حراشف  3األقماع كبيرة ومستديرة يصل قطرها إلى ، كبير توجد مفردة أو مزدوجة

  . رمحيه منتشرة ومنحنية للخلف 

    نيسان          - آذار   :اإلزهار

سطح البحر وأمطار ال تقل عن / م1000ذات ارتفاع اقل من  تفضل المناطق :المتطلبات البيئية

  .تفضل التربة الخفيفة، سنة متحملة للجفاف/ملم400

  مالئمة لتشجير المناطق الجافة وفي الغابات متساقطة األوراق :الفوائد البيئية

  .ثمارها تستخدم كأعالف ، استخراج الدباغيات:الفوائد االقتصادية

  غاباتتشجير ال: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار

  

  

  



70 
 

  

  ) 14(رقم النبات

  

  

   Celtis australis :االسم العلمي

   Ulmaceae:الفصيلة

  الشرقي مالميس:االسم العربي

  الميس :االسم المحلي المتداول

  جبال الخليل ، جبال نابلس :نتشار داخل القطرا

  .طبيعي: الموطن

  القفقاس، إيران، بلدان البحر المتوسط :الموطن األصلي

  أوراقها، شجرة عالية متساقطة األوراق :الوصف النباتي

ريشية مركبة ومسننة لها اوبار على الجزء السفلي والوجه العلوي خضراء المعة متطاولة  

  . الثمار عنبية طويلة العنق لونها اسود عند النضج ، بيضاوية لها نهاية مروسة

            تموز :راإلزها

  سطح البحر /م 1300تنمو طبيعيا في الجبال حتى ارتفاع  :المتطلبات البيئية

  مفيدة في مشاريع التشجير وخاصة الغابات المختلطة مع الصنوبر :الفوائد البيئية

  .خشبها ثمين، ثمارها تؤكل :الفوائد االقتصادية

  .                طرقجوانب ،  الحدائق والمتنزهات، تشجير الغابات: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 15(رقم النبات

  

  Morus nigra:االسم العلمي

   Moraceae :الفصيلة

  التوت األسود  :االسم العربي

  التوت األسود :االسم المحلي المتداول

    نابلس ، شمال فلسطين، الخليل، القدس :انتشار داخل القطر

  .مدخل: الموطن

  الصين  –غرب أسيا  :الموطن األصلي

شجرة متوسطة الحجم متساقطة األوراق  ذات أوراق قلبية ناعمة بيضاوية كاملة  :الوصف النباتي

اإلزهار المذكرة هريه أما المؤنثة سنبلة مستديرة مزدحمة اإلزهار والثمرة لبيه ، الحواف ومسننة

  .  مستطيلة لونها اسود 

  نيسان            –آذار  :اإلزهار

ملم  تتحمل الجفاف وتقاوم  300تعيش في معظم البيئات وتتطلب أمطار  :لبات البيئيةالمتط

  .البرودة 

  .تنتج خشبا يصلح لصنع األثاث، ثمارها تؤكل :الفوائد االقتصادية

  . تربية دودة القز، ثمارها تؤكل، تشجير الغابات: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 16(رقم النبات

  

  

  Morus alba:االسم العلمي

   Moraceae :الفصيلة

  التوت األبيض  :االسم العربي

  التوت األبيض :االسم المحلي المتداول

  شمال، الخليل، القدس :انتشار داخل القطر

      رام اهللا ، نابلس، فلسطين 

  .مدخل: الموطن

  الصين   :الموطن األصلي

وراق  ذات أوراق قلبية ناعمة بيضاوية كاملة شجرة متوسطة الحجم متساقطة األ :الوصف النباتي

اإلزهار المذكرة هريه أما المؤنثة سنبلة مستديرة مزدحمة اإلزهار والثمرة لبيه ، الحواف ومسننة

  .  مستطيلة لونها ابيض 

  نيسان            –آذار  :اإلزهار

لجفاف وتقاوم ملم تتحمل ا 300تعيش في معظم البيئات وتتطلب أمطار  :المتطلبات البيئية

  .البرودة

  .تربية دودة القز، تنتج خشبا يصلح لصنع األثاث، ثمارها تؤكل :الفوائد االقتصادية

  . تربية دودة القز ، ثمارها تؤكل، تشجير الغابات: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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 Juglans regia:االسم العلمي

   Juglandaceae :الفصيلة

  الجوز –الجوز العادي  :االسم العربي

  الملكي 

  الجوز :االسم المحلي المتداول

  في المناطق التي يزيد معدل :انتشار داخل القطر

  جبال الخليل ، القدس، سنة/ ملم  500أمطارها عن  

  .طبيعي: الموطن

  أوروبا، أسيا  :الموطن األصلي

اإلزهار هريه وحيدة ، ا ذات رائحة عطريةشجرة عالية متساقطة األوراق أوراقه :الوصف النباتي

  .طيات  4- 3المسكن الثمرة جوزه والبذرة لها 

  نيسان           - آذار  :اإلزهار

تتطلب ترب عميقة خصبة وأمطار ، محبة للمناطق الرطبة والباردة نسبيا :المتطلبات البيئية

  .عالية

  .ثمارها اقتصادية وأخشابها ممتازة عالية الجودة للديكورات :الفوائد االقتصادية

  الحصول على الثمار: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  Salix babylonica :االسم العلمي

   Salicaceae:الفصيلة

  ،الصفصاف الباكي  :االسم العربي

  الصفصاف ألمستحي 

  الصفصاف المتهدل :االسم المحلي المتداول

  ،غور األردن، برية القدس :انتشار داخل القطر

  منطقة الوسط  

  .مدخل: الموطن

  اليابان :الموطن األصلي

واألوراق بسيطة ، الساق مستديرة، شجرة متوسطة الحجم متساقطة األوراق:الوصف النباتي

ثنائية المسكن على شكل  اإلزهار وحيدة الجنس، متبادلة رمحيه  منشارية رفيعة خالية من االوبار

والبذور صغيرة  ةالثمار كبسولة صغيرة مخروطية أو بيضاوي، نورات هريه تظهر قبل األوراق

  .مغلفة باوبار حريرية طويلة 

  أيار   :اإلزهار

والترب الخفيفة ، والمناطق المعتدلة الباردة، تفضل ضفاف األنهار والجداول :المتطلبات البيئية

  .رودة ويألف الضوءمقاومة للب، الخصبة

  أخشابه لصناعة الورق والصناديق :الفوائد االقتصادية

  الحدائق والمتنزهات                 : االستخدامات

  خضري: طرق اإلكثار

  

  

 

  

  



75 
 

  ) 19(رقم النبات

  

  Salix alba :االسم العلمي

   Salicaceae:الفصيلة

  ،الصفصاف األبيض  :اسم العربيال

  الصفصاف العادي 

  الصفصاف العادي :االسم المحلي المتداول

  منطقة الوسط ، غور االردن، برية القدس :انتشار داخل القطر

  .مدخل: الموطن

  اليابان :الموطن األصلي

واألوراق بسيطة ، الساق مستديرة، شجرة متوسطة الحجم متساقطة األوراق:الوصف النباتي

اإلزهار وحيدة الجنس ثنائية ، لجهة السفلىمتبادلة رمحيه  منشارية عليها اوبار بيضاء على ا

 ةالثمار كبسولة صغيرة مخروطية أو بيضاوي، المسكن على شكل نورات هريه تظهر قبل األوراق

  .والبذور صغيرة مغلفة باوبار حريرية طويلة 

  أيار   :اإلزهار

الترب الخفيفة و، والمناطق المعتدلة الباردة، تفضل ضفاف األنهار والجداول :المتطلبات البيئية

  .مقاومة للبرودة ويألف الضوء، الخصبة

  أخشابه لصناعة الورق والصناديق :الفوائد االقتصادية

  الحدائق والمتنزهات                 : االستخدامات

  خضري: طرق اإلكثار
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  Populus alba:االسم العلمي

    Salicaceae:الفصيلة

  ،الغرب، القوع، الحور  :االسم العربي

  الحور األبيض 

  الصفصاف ، الحور :االسم المحلي المتداول

  غزة، جبال نابلس، برية القدس:انتشار داخل القطر

  .مدخل: الموطن

  شمال أفريقيا، غرب أسيا، أوروبا :الموطن األصلي

نان كبيرة م أوراقها مفصصة ذات أس 30شجرة متساقطة األوراق يبلغ ارتفاعها  :الوصف النباتي

  . سطحها العلوي اخضر غامق لماع والسفلي زغبي مبيض والجذع مستقيم 

  كانون ثاني            –أكتوبر  :إلزهارا

شديدة ، محبة للرطوبة، تتطلب تربة رطبه رسوبية على ضفاف األنهار :المتطلبات البيئية

  .مقاوم للرياح، المقاومة لدرجات الحرارة العالية والبرودة

  .تشجير المناطق الغدقة وجوانب األنهار  :البيئية الفوائد

  .صناعة أعواد الثقاب وعجينة الورق  :الفوائد االقتصادية

  الحدائق والمتنزهات                 : االستخدامات

  خضري: طرق اإلكثار
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  Populus nigra :االسم العلمي

    Salicaceae:الفصيلة

  الحوراالسود  :العربياالسم 

  الحور :االسم المحلي المتداول

   يالعاد 

  ،جبال نابلس، برية القدس:انتشار داخل القطر

  األغوار ، الخليل، غزة

  .مدخل: الموطن

  تركيا، إيران، أوروبا :الموطن األصلي

م الساق مشقق والفروع الحديثة  30شجرة متساقطة األوراق يبلغ ارتفاعها  :الوصف النباتي

  . ستديرة متطاولة محمرة األوراق ذات لون اخضر فاتح غير وبرية قلبية مروسة م

  نوفمبر            - أكتوبر  :اإلزهار

أشجار شرهة للماء والضوء تفضل المياه الجارية الغنية باألكسجين و تتطلب  :المتطلبات البيئية

  .لرياحمقاوم ل، تربة رطبة عميقة خفيفة خصبة وال تفضل األتربة المالحة

  .تشجير المناطق الغدقة وجوانب األنهار  :الفوائد البيئية

  .صناعة أعواد الثقاب وعجينة الورق  :الفوائد االقتصادية

  الحدائق والمتنزهات                 : االستخدامات

  خضري: طرق اإلكثار
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   Laurus nobilis:االسم العلمي

   Lauraceae:الفصيلة

  الغار   :االسم العربي

  رند، الغار :االسم المحلي المتداول

  الحدائق المنزلية :انتشار داخل القطر

  ،الخليل، في كل من رام اهللا 

  نابلس ، حيفا، الكرمل، بيت لحم 

  .طبيعي: الموطن

  أقطار البحر المتوسط  :الموطن األصلي

مة الخضرة أوراقها جلدية بيضاوية م دائ 15شجيرة صغيرة يصل ارتفاعها إلى  :الوصف النباتي

الثمرة سمراء اللون ذات غالف ، عطرة الرائحة واألزهار بيضاء اللون مسننة ابطية أو نهائية

  .خارجي قشري 

  أكتوبر           –كانون ثاني  :اإلزهار

سنة وارتفاع /ملم 1100- 600تتطلب تربة عالية الرطوبة ومعدل أمطار من  :المتطلبات البيئية

  .م كما أنها محبة للظل 1000مستوى سطح البحر عن 

  تستخدم للزينة وعمل االسيجة  :الفوائد البيئية

استخراج زيت الغار الذي يستخدم في الصناعات ، تستخدم في البهارات :الفوائد االقتصادية

  .الدوائية

  الحدائق والمتنزهات : االستخدامات

  خضري          ، بذري: طرق اإلكثار
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  Platanus orientalis : االسم العلمي

    Platanaceae:الفصيلة

    الجنار ، الدلب الشرقي :االسم العربي

  الدلب  :االسم المحلي المتداول

  عين، شمال غرب رام اهللا :انتشار داخل القطر

  جبال نابلس ، قينيا 

  .طبيعي: الموطن

  شرق حوض المتوسط :الموطن األصلي

م جذعها مستقيم  30شجرة ضخمة متساقطة األوراق يصل ارتفاعها إلى  :النباتي الوصف

األوراق الناضجة غير ، فصوص 5- 3سم مفصصة من  24- 17وفروعها كثيرة األوراق طولها 

أزهارها كذنب الهر في مجموعات كروية والثمار ، وبرية لكن الشعيرات تغطي السطح السفلي

  .قنفذيه شوكيه دائرية 

  تموز           –آذار  :راإلزها

تنمو على ضفاف األنهار وجوانب السيول والمجاري المائية وفي المناطق  :المتطلبات البيئية

  الجبلية الرطبة 

  تستخدم في حماية التربة من االنزالقات واالنجراف  :الفوائد البيئية

  .خشبها ثمين وجيد للصناعات الخشبية :الفوائد االقتصادية

  الحدائق والمتنزهات :االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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 Crataegus aronia : االسم العلمي

   Rosaceae:الفصيلة

  الزعرور ألشوكي  :االسم العربي

  الزعرور :االسم المحلي المتداول

  ،جبال نابلس والخليل :انتشار داخل القطر

  منطقة البحر الميت، برية القدس، شفا الغور، القدس 

  .طبيعي :الموطن

  .دول المتوسط والشرق األدنى :الموطن األصلي

، م كثيفة التفرع من أعلى 6- 2شجيرة متساقطة األوراق معمرة شوكيه طولها  :الوصف النباتي

  قطر/ سم 1.5- 1اإلزهار بيضاء والثمار صفراء من، األوراق جلدية مفصصة عليها شعيرات

  أيار           –نيسان  :اإلزهار

تنتشر ، رودةشديدة التحمل للجفاف والحرارة والب، تنمو في المناطق الجبلية :المتطلبات البيئية

  . سطح البحر/ م 2000حتى ارتفاع 

  تشكل جزء من غابات البحر المتوسط وخاصة الغابات المخربة  :الفوائد البيئية

  باإلضافة لثمارها التي تؤكل فلها فوائد طبية جمة   :الفوائد االقتصادية

  .ثمارها لصناعة المربيات، تشجير الغابات: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  Crataegus azarolus  :االسم العلمي

   Rosaceae:الفصيلة

  الزعرور األحمر  :االسم العربي

  الزعرور :االسم المحلي المتداول

  أحراش،جبال نابلس :انتشار داخل القطر

  ،القدس، الجليل  

  .طبيعي: الموطن

  .دول المتوسط والشرق األدنى :الموطن األصلي

م تشبه الزعرور ألشوكي لكن  8 شجيرة متساقطة األوراق معمرة منخفضة طولها:النباتي الوصف

اإلزهار ، األوراق جلدية مفصصة عليها شعيرات، ثمارها حمراء اللون واكبر حجما لذيذة المذاق

  .بيضاء 

  أيار           –نيسان  :اإلزهار

تنتشر ، تحمل للجفاف والحرارة والبرودة شديدة ال، تنمو في المناطق الجبلية :المتطلبات البيئية

  . سطح البحر / م 2000حتى ارتفاع 

  تشكل جزء من غابات البحر المتوسط وخاصة الغابات المخربة  :الفوائد البيئية

  باإلضافة لثمارها التي تؤكل فلها فوائد طبية جمة   :الفوائد االقتصادية

  .ربياتثمارها لصناعة الم، تشجير الغابات :االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  Pyrus syriacus:االسم العلمي

   Rosaceae:الفصيلة

  ،األجاص البري :االسم العربي

    الكمثري البري  

  .األجاص البري :االسم المحلي المتداول

  ،القدس، جبال نابلس والخليل :انتشار داخل القطر

  برية القدس والخليل، شفا الغور 

  .طبيعي : الموطن

  دول شرق المتوسط  :الموطن األصلي

األوراق معنقة ، شجيرة متساقطة األوراق تتواجد بشكل إفرادي لها ساق رئيسية  :الوصف النباتي

الثمار بيضاوية صلبة ، بيضاوية اهليليجية جلدية حوافها مسننة واألزهار بيضاء توجد في مجاميع

  .سم  5- 3مقلوبة قطرها من 

  نيسان  –آذار  :اإلزهار

مقاومة للجفاف والبرودة وتعيش على جميع أنواع الترب وتفضل المناطق  :المتطلبات البيئية

  .الجبلية

  لها ثمار تؤكل  :الفوائد االقتصادية

  .طبي، الحصول على الثمار: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  Acacia cyanophylla :االسم العلمي

   Mimosaceae:الفصيلة

  االكاسيا، السنط العربي :االسم العربي

 أكاسيا سيانوفيال  :االسم المحلي المتداول

  

  ،غزة، منطقة السفوح الشرقية :انتشار داخل القطر

  برية القدس والخليل ، منطقة البحر الميت، األغوار 

  .مدخل: الموطن

  غرب استراليا  :الموطن األصلي

األوراق مستديمة شريطية الشكل ، شجرة متوسطة تنمو تحت غابات اليوكالبتوس :الوصف النباتي

اإلزهار في شكل ، وأحيانا رمحيه ضيقة ذات لون اخضر مائل للزرقة، سم 30يصل طولها إلى 

والبذرة بنية ، الثمار قرنية مسطحة ضيقة بين البذور، نورات عنقودية ذات لون اصفر ذهبي

  .خضراء غامقة 

  نيسان وتنضج البذور في حزيران تموز  –آذار  :اإلزهار

 - 150تنمو على الترب الرملية والجبسية وبمعدالت أمطار متدنية  :المتطلبات البيئية

  . شديدة المقاومة للجفاف ، تتحمل التربة المالحة، سنة /ملم1000

ناطق الجافة وخاصة لها أهمية في تثبيت الكثبان الرملية باإلضافة إلى تشجير الم  :الفوائد البيئية

  . مناطق المراعي المتدهورة

تستعمل للرعي وتستخدم للحصول على المواد الراتنجية والتانين باإلضافة  :الفوائد االقتصادية

  .لكونها صالحة للوقود

  تشجير المناطق الجافة، للوقود، للمراعي:  االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  Acacia farnesiana:االسم العلمي

   Mimosaceae:الفصيلة

  ،شوك الشام، العنبر  :االسم العربي

  .السنط الحلو 

  اكاسيا فارنزيانا :االسم المحلي المتداول

  ،غزة، منطقة السفوح الشرقية :انتشار داخل القطر

  .منطقة البحر الميت ، االغوار 

  .مدخل: الموطن

  امريكا  :الموطن األصلي

جيرة شوكيه كثيرة التفرع متساقطة األوراق ذات ازهار هريه صفراء تتجمع ش :الوصف النباتي

بشكل نورات كروية  لها رائحة ذكية والثمار قرنية مستقيمة أو مقوسة غير وبرية والبذور سوداء 

  .  واألوراق مركبة ريشية مضاعفة ، قاتمة

  أيلول            - اإلزهار في آذار والثمار في تموز  :اإلزهار

سنة تعيش على جميع أنواع /ملم 300مقاومة للجفاف تتحمل أمطار اقل من  :متطلبات البيئيةال

  . الترب وخاصة الرملية والكلسية 

  .تزرع كاسيجة وتصلح لتشجير المناطق الجافة وخاصة المراعي المتدهورة :الفوائد البيئية

  .لتربية النحلالحصول على زيوت طبية باإلضافة أنها تصلح  :الفوائد االقتصادية

  تربية النحل، تشجير الغابات: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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   Acacia radiana:االسم العلمي

   Mimosaceae:الفصيلة

  .أكاسيا شعاعيه، أكاسيا راديانا  :االسم العربي

  أكاسيا راديانا :االسم المحلي المتداول

  ، منطقة السفوح الشرقية :انتشار داخل القطر

  .النقب، منطقة البحر الميت، األغوار، غزة

  .مدخل: الموطن

  أفريقيا  :الموطن األصلي

شجيرة شوكيه كثيرة التفرع متساقطة األوراق ذات أزهار هريه صفراء تتجمع  :الوصف النباتي

  .  واألوراق مركبة ريشية مضاعفة ، بشكل نورات كروية والثمار قرنية لولبية 

  أيار     -اإلزهار في نيسان :اإلزهار

سنة تعيش على جميع أنواع /ملم 300مقاومة للجفاف تتحمل أمطار اقل من  :المتطلبات البيئية

  . الترب وخاصة الرملية والكلسية 

  .تزرع كاسيجة وتصلح لتشجير المناطق الجافة وخاصة المراعي المتدهورة : الفوائد البيئية

  .الحصول على زيوت طبية باإلضافة أنها تصلح لتربية النحل :لفوائد االقتصاديةا

  تربية النحل، تشجير الغابات: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 30(رقم النبات

  

  Acacia salicina :االسم العلمي

   Mimosaceae:الفصيلة

  .اكاسيا سليسينا   :االسم العربي

أكاسيا  :االسم المحلي المتداول

  .سليسينا

  منطقة السفوح  :انتشار داخل القطر

  منطقة البحر، األغوار، غزة، الشرقية

  .النقب، الميت 

  .مدخل: الموطن

  استراليا :الموطن األصلي

سم وأحيانا  15األوراق شريطية الشكل يصل طولها الى، شجيرة دائمة الخضرة :الوصف النباتي

رمحيه ضيقة    ذات لون اخضر غامق واألزهار في شكل نورات عنقودية بيضاء اللون والثمار 

  .  قرنية مسطحة ضيقة بين البذور

  أيار - آذار  :اإلزهار

سنة تعيش على جميع أنواع /ملم 300مقاومة للجفاف تتحمل أمطار اقل من  :المتطلبات البيئية

  . الترب وخاصة الرملية والكلسية والملحية 

تثبيت الكثبان الرملية ، تصلح لتشجير المناطق الجافة وخاصة المراعي المتدهورة :الفوائد البيئية

  .وحماية التربة من االنحرافات 

  .بية النحل والمراعيالحصول على زيوت طبية باإلضافة أنها تصلح لتر :الفوائد االقتصادية

  .المراعي، تربية النحل، تشجير الغابات: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 31(رقم النبات

  

     

  Ceratonia siliqua :االسم العلمي

  Cesalpinaceae:الفصيلة

  الخرنوب، الخروب :االسم العربي 

  الخروب  :االسم المحلي المتداول

  جميع المناطق الفلسطينية :انتشار داخل القطر

  سطح البحر /م 1500 - 500من ارتفاع  

  .طبيعي: الموطن

  جميع أقطار البحر المتوسط :الموطن األصلي

شجرة دائمة الخضرة ذات ساق قوية متفرعة لها أوراق مركبة تتألف من  :الوصف النباتي

خضراء تقع في نورات وريقات المعة جلدية مستطيلة اوبيضية مستديرة القمة واألزهار دقيقة 

  .سم جلدية شحميه يتحول اللون إلى بني عند النضج  15- 12عنقودية والثمرة قرن كبير 

  .         تشرين أول - تموز :اإلزهار

تنمو في ترب مختلفة إال أنها تفضل التربة الكلسية والمناخ شبه الجاف وخاصة  :المتطلبات البيئية

  .السهول والمنحدرات السفلى للجبال 

  .من األشجار المعمرة والمهمة في تثبيت التربة خاصة في المناطق المنحدرة  :الفوائد البيئية

  .كما أنها تستخدم لألعالف، تستخدم قرونها لألكل وصناعة الشراب :الفوائد االقتصادية

      لألكل البشري وأعالف للحيوان             ، الحدائق والمتنزهات، تشجير الغابات: االستخدامات

  بذري : طرق اإلكثار
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   Cersis siliquastrum: االسم العلمي

    Cesalpinaceae:الفصيلة

    خزرج ، الزمزريق :االسم العربي 

  الزمزريق :االسم المحلي المتداول

  جبال نابلس والقدس :انتشار داخل القطر

  شمال فلسطين ، والخليل 

  .طبيعي  :الموطن

  دول شرق المتوسط  :األصلي الموطن

تظهر أزهارها األرجوانية ، شجرة صغيرة ومتوسطة الحجم متساقطة األوراق :الوصف النباتي

األوراق قرصية ملساء والقرن طوله ، سم 2- 1.5على شكل عناقيد قبل ظهور األوراق طولها من

  .سم منبسط رفيع بني قليل االنحناء5-10

   نيسان          –شباط  :اإلزهار

  .سنة/ملم 600تنمو في مناطق تزيد أمطارها عن  :المتطلبات البيئية

  تستخدم في الحذاق لمنظرها الخالب  :الفوائد البيئية

  والحدائق العامة  تتستخدم إلغراض الزينة في المتنزها: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  )33( رقم النبات

  

  

 Bauhinia purpurea        : االسم العلمي

     Cesalpinaceae:الفصيلة

    خف الجمل  :االسم العربي

  .بوهيميا ، خف الجمل :االسم المحلي المتداول

  منطقة، األغوار، غزة :انتشار داخل القطر

  جنين ، نابلس، البحر الميت 

  .مدخل: الموطن

  بورما ، الصين، الهند :الموطن األصلي

شجرة دائمة أوراقها قلبية لها فصان عند القاعدة تشبه خف الجمل أزهارها  :الوصف النباتي

  .وردية أو بيضاء أو أرجوانية جميلة وتستخدم للزينة

  آذار            –كانون ثاني  :اإلزهار 

حساسة للبرد وتفضل األتربة الخفيفة العميقة ، شجرة تفضل المناطق الساحلية :المتطلبات البيئية

  .محبة للضوء، سنة/ملم 500رطبة تتطلب أمطارا موسمية ال تقل عن الخصبة وال

  تشجير الحدائق والمتنزهات : االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 34(رقم النبات

  Poinciana regia:االسم العلمي

     Cesalpinaceae:الفصيلة

  الجميل، البونسيانا  :االسم العربي

  البونسيانا :االسم المحلي المتداول

 Delonix regia :العلمية تالمراد فا

، المنطقة الساحلية :انتشار داخل القطر

  .  أريحا، غزة

  .مدخل: الموطن

  جزيرة مدغشقر  :الموطن األصلي

شجرة دائمة الخضرة متوسطة الحجم أوراقها ريشية مركبة صفراء اللون  :الوصف النباتي

دية وتغطي الجزء العلوي من التاج والثمار قرن أزهارها كبيرة حمراء على شكل نورات عنقو

  .كبير مسطح الشكل 

  أب           –تشرين أول  :اإلزهار

تتطلب مناطق ساحلية دافئة والتي ال يحدث فيها الصقيع حيث أنها حساسة  :المتطلبات البيئية

  .للبرد

  تشجير المناطق الدافئة وزراعة وجوانب الطرق والحدائق والمتنزهات                 : االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  )35( رقم النبات

  

    Poinciana gillesi:االسم العلمي

     Cesalpinaceae:الفصيلة

  الجميل، البونسيانا  :االسم العربي

     صفراءالبونسيانا ال :االسم المحلي المتداول

  ،غزة، المنطقة الساحلية :انتشار داخل القطر

  .  الخليل، أريحا 

  .مدخل: الموطن

  تشيلي ، األرجنتين :الموطن األصلي

شجرة دائمة الخضرة متوسطة الحجم أوراقها ريشية مركبة صفراء اللون  :الوصف النباتي

أزهارها كبيرة صفراء على شكل نورات عنقودية وتغطي الجزء العلوي من التاج والثمار قرن 

  .كبير مسطح الشكل 

  آب           –تشرين أول  :إلزهارا

تتطلب مناطق ساحلية دافئة والتي ال يحدث فيها الصقيع حيث إال أنها  تتحمل  :المتطلبات البيئية

  .البرد أكثر من البونسيانا العادية الحمراء 

  تشجير المناطق الدافئة وزراعة وجوانب الطرق والحدائق والمتنزهات                 :  االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 36(رقم النبات

  

    

   Robinia pseudoacacia: السم العلميا

    Papilionaceae:الفصيلة

  المسكة  ، روبينيا  :االسم العربي

  بوهيميا ، روبينيا :االسم المحلي المتداول

  شجرة تزرع جوانب :انتشار داخل القطر

  .الطرق والحدائق في جميع أنحاء فلسطين 

  .مدخل :الموطن

  .الواليات المتحدة :الموطن األصلي

القشرة مشققة تشققات عميقة ، شجرة متوسطة الحجم متساقطة األوراق شوكيه :الوصف النباتي

، يرافق األوراق أشواك حادة ةاألوراق مركبة متبادلة ريشية فردية والوريقات بيضاوي، بنية

  .والثمار قرنية بنية اللون المعة ، اإلزهار عنقودية بيضاء متهدلة عطرية

           أكتوبر  –آب  :اإلزهار

رغم أنها تفضل التربة العميقة الغنية الخفيفة إال أنها قادرة على النمو على  :المتطلبات البيئية

سنة كما يمكنها العيش على  التربة /ملم 400-300أنواع مختلفة من الترب وبأمطار ال تقل عن 

  .  الرملية والكلسية كما أنها تتحمل الملوحة

  .نع االنجرافات نظرا لغزارة نموها وانتشارها السريع تستخدم لم :الفوائد البيئية

  تستعمل كعلف لألغنام :ئد االقتصاديةالفوا

  جوانب طرق              ، الحدائق والمتنزهات :االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  Sophora  japonica : االسم العلمي

    Papilionaceae:الفصيلة

  الصفورة   :ربياالسم الع

  الصفورة  :االسم المحلي المتداول

  شجرة تزرع جوانب الطرق والحدائق :انتشار داخل القطر

  .جنين  ، القدس، نابلس، في جميع أنحاء فلسطين وخاصة الخليل 

  .مدخل: الموطن

  .اليابان ، الصين :الموطن األصلي

القشرة ناعمة خضراء ثم ، شجرة متوسطة الحجم متساقطة األوراق شوكيه :الوصف النباتي

، ةاألوراق مركبة متبادلة ريشية فردية والوريقات بيضاوي، تصبح مشققة تشققات عميقة بنية

  .والثمار قرنية متطاولة بها اختناقات بين البذور ، اإلزهار شاحبة محمرة

  أيلول - تموز  :اإلزهار

رغم أنها تفضل التربة العميقة الغنية الخفيفة إال أنها قادرة على النمو على  :المتطلبات البيئية

سنة كما يمكنها العيش على  التربة الرملية /ملم 500أنواع مختلفة من الترب وبأمطار ال تقل عن 

  .  والكلسية كما أنها تتحمل الملوحة وتقاوم البرودة 

  .را لغزارة نموها وانتشارها السريع تستخدم لمنع االنجرافات نظ :الفوائد البيئية

  جوانب طرق ، الحدائق والمتنزهات: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 38(رقم النبات

  

  

  Calycotum villosus:االسم العلمي

   Papilionaceae:الفصيلة

  الجريان، القندول :االسم العربي

  القندول  :االسم المحلي المتداول

  ،الخليل، الكرمل جبل  :القطرانتشار داخل 

  رام اهللا، اللطرون، يافا، المجدل 

  .طبيعي: الموطن

  دول البحر المتوسط  :الموطن األصلي

أجمة متساقطة األوراق كثيرة األشواك وأغصان كثيفة لها وريقات بيضاوية  :الوصف النباتي

حريرية الملمس من السطح السفلي وأغصان جانبية متحورة إلى أشواك واألغصان مثلثة ، الشكل

ومخططة مغطاة بشعيرات رمادية واألزهار في مجموعات صفراء اللون والثمرة قرن مغطاة 

  .  بشعر كثيف 

  نيسان            – آذار :راإلزها

تنمو في الجيوب بين الصخور في المناطق ، التالل الصخرية بين الغابات :المتطلبات البيئية

  . الجبلية وال تفضل الترب العميقة أو المناطق السهلية

  . لها دور كبير في حماية التربة من االنجراف المائي كونها تعيش على المنحدرات :الفوائد البيئية

  . تنمو بشكل طبيعي وتنتشر بالبذور : ثارطرق اإلك
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   Spartium junceum:االسم العلمي

     Papilionaceae:الفصيلة

  الوزال   :االسم العربي

  وزال شرق ، الوزال  :االسم المحلي المتداول

  شفا الغور، القدس، جبال الخليل :انتشار داخل القطر

  .طبيعي: الموطن

  دول البحر المتوسط  :األصليالموطن 

م لها سوق متعددة قشرتها خضراء مزرقة  3- 1جنبة دائمة الخضرة طولها من  :الوصف النباتي

الثمار قرنية مستقيمة ضيقة ، اإلزهار تتوضح في نورة عنقودية ذات لون اصفر، صغيرة جدا

  .متطاولة 

  حزيران           –كانون ثاني   :اإلزهار

تنمو على جميع أنواع الترب وبمعدالت أمطار مختلفة إال أنها تفضل الجو  :البيئيةالمتطلبات 

  الرطب 

  .لها دور هام في تثبيت التربة :الفوائد البيئية

  تنمو بشكل طبيعي وتنتشر بشكل خضري وبذري: طرق اإلكثار
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 Eucalyptus camaldulensis :االسم العلمي

    Myrtaceae:الفصيلة 

          الكينياء، الكافور، اليوكالبتوس :االسم العربي

  ،الكافور، اليوكالبتوس :االسم المحلي المتداول

   الكينياء 

  

  في المرتفعات الوسطى والمنطقة من جنين حتى الخليل  :انتشار داخل القطر

  .مدخل: الموطن

  غينيا الجديدة   ، استراليا :الموطن األصلي

م سريعة النمو تاجها كبير  50-30شجرة عمالقة دائمة الخضرة يبلغ ارتفاعها  :النباتي الوصف

، األوراق رمحيه بسيطة متبادلة، القشرة تتساقط على شكل شرائح، فروعها وأوراقها متهدلة

الثمار كبسوالت نصف كروية تتفتح عند النضج والبذور اقل ، واألزهار بشكل مجموعات ظلية 

  .ملم  1من 

  .          تشرين أول –آذار والبذور من أيلول  :إلزهارا

تنمو في السهول الرسوبية واألراضي الجافة وعلى التالل تحت ظروف مناخية  :المتطلبات البيئية

ملم تنمو في جميع الترب  300- 200مختلفة حيث تفضل التربة الغرينية العميقة تتحمل أمطار من

  .ما عدا الرملية الصرفة 

مهمة في تشجير المستنقعات والمناطق الغدقة لشراهتها للمياه وكذلك تشجير  :البيئية الفوائد

  .األحزمة الواقية 

  للوقود، إنتاج مواد طبية، إنتاج أخشاب األعمدة :الفوائد االقتصادية

    تشجير المناطق الغدقة والمستنقعات              ، الحدائق والمتنزهات، تشجير الغابات: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  Eucalyptus:االسم العلمي

gomphosephala   

    Myrtaceae:الفصيلة

، الكافور، اليوكالبتوس :االسم العربي

  الكينياء

، اليوكالبتوس :االسم المحلي المتداول

  الكينياء، الكافور

جميع المناطق  :انتشار داخل القطر

الفلسطينية خاصة الساحلية التي يبلغ 

  سنة /ملم1000-750أمطارها 

  .مدخل: الموطن

  .   استراليا :الموطن األصلي

م سريعة النمو تاجها كبير  30شجرة عمالقة دائمة الخضرة يبلغ ارتفاعها  :الوصف النباتي

األوراق رمحيه ، لياف طويلةالقشرة سميكة ذات لون رمادي فاتح وأ، فروعها وأوراقها متهدلة

الثمار كبسوالت ، واألزهار بشكل مجموعات ظلية ، بسيطة متبادلة قليلة في مراحل النمو األولى

  . كبيرة غير معنقة 

  .          تشرين أول –آذار والبذور من أيلول  :اإلزهار

تفضل التربة  سنة/ملم600محبة للماء تنمو في بيئات تزيد أمطارها عن  :المتطلبات البيئية

  .الكلسية العميقة متوسطة المقاومة للجفاف 

مهمة في تشجير المستنقعات والمناطق الغدقة لشراهتها للمياه وكذلك تشجير  :الفوائد البيئية

  .األحزمة الواقية وتشجير محطات معالجة المياه ومحطات الصرف الصحي 

  للوقود، طبيةإنتاج مواد ، إنتاج أخشاب األعمدة :الفوائد االقتصادية

  تشجير المناطق الغدقة والمستنقعات                ، الحدائق والمتنزهات، تشجير الغابات: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار

  



98 
 

  ) 42(رقم النبات

  

  

  Ailanthus glandulosa :االسم العلمي

       Simaroubiaceae:الفصيلة

  لسان الطير شجرة السماء :االسم العربي

  ،لسان العصفور، لسان الطير :المحلي المتداولاالسم 

  شجرة الجنة 

  ،في المنطقة الوسطى من جنين حتى الخليل :انتشار داخل القطر

  غزة، المنطقة الساحلية 

  .مدخل: الموطن

  الصين :الموطن األصلي

األوراق مركبة ، شجرة كبيرة متساقطة األوراق تتفرع جيدا وتتكاثر بسهولة :الوصف النباتي

اإلزهار صغيرة خضراء تتجمع في عناقيد ، نة غمديه في القاعدة ذات رائحة عند سحقهامسن

  طرفية والثمرة مجنحة ملتوية ذات بذرة دهنية في المنتصف 

  آذار وتنضج البذور في تشرين أول  :اإلزهار

لى تنمو في مجال بيئي واسع وبمختلف أنواع التربة إال أنها تنمو بنجاح ع :المتطلبات البيئية

  . مقاومة للجفاف والبرودة لها قدرة انتشارية عالية ، المنحدرات المتآكلة

  .تثبيت الكثبان الرملية وتشجير المناطق المعرضة لالنجراف :الفوائد البيئية

  .استخراج السيليلوز  :الفوائد االقتصادية

  تشجير المناطق الغدقة والمستنقعات  : االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  )43(رقم النبات

   Melia azedarach: االسم العلمي

   Meliaceae:الفصيلة

  ،الزنزلخت، االزدرخت :االسم العربي

  السبحبح 

 االزدرخت، الميليا :االسم المحلي المتداول

  السفوح، القدس، نابلس، الخليل  :انتشار داخل القطر

  .األغوار، الشرقية 

  .مدخل: الموطن

  الهمااليا ، الصين :الموطن األصلي

واألوراق متساقطة متبادلة مركبة مزدوجة ، شجرة متوسطة الحجم سريعة النمو :الوصف النباتي

الثمرة حسلية أو لبيه كروية صفراء اللون ، اإلزهار صغيرة على شكل عناقيد، أو مضاعفة

  .والساق بنية متشققة طوليا بواسطة أخاديد ، متجمعة في عناقيد 

  حزيران           – آذار :راإلزها

  .تنمو في األتربة الفقيرة وتقاوم الجفاف والبرودة :المتطلبات البيئية

  .أشجار مالئمة لتشجير المناطق الشبه جافة ومقاومة الكثبان الرملية :الفوائد البيئية

  جوانب طرق ، الحدائق والمتنزهات: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 44(رقم النبات

  

   Pistacia atlantica: االسم العلمي

    Anacardiaceae:الفصيلة

    البطم األطلسي    :االسم العربي

 البطم األطلسي  :االسم المحلي المتداول

  

  . برية القدس ، تمنطقة البحر المي، شفا الغور، القدس، جبال نابلس والخليل :انتشار داخل القطر

  .مدخل: الموطن

  أواسط أسيا ، شمال أفريقيا :الموطن األصلي

م متساقطة األوراق منتشرة القمة لها ساق مفردة 7شجيرة متوسطة يبلغ ارتفاعها  :الوصف النباتي

أزواج من الوريقات مجنحة على  5- 3األوراق مركبة فردية مكونة من ، سميكة كثيفة التفرع

ار صغيرة مستديرة حمراء الثم، اإلزهار أحادية الجنس مرتبة زهرية عنقودية، العرق الوسطي

  .وبنية زرقاء

  نيسان  - آذار :راإلزها

تتحمل جميع ، سنة/ملم 200-150تتحمل الجفاف وتنمو في مناطق ذات أمطار  :المتطلبات البيئية

  .سطح البحر/م 2000أنواع الترب سوى الرملية وتنمو حتى ارتفاع 

  خشبها ثمين  ،تستخدم كأصول لتطعيم الفستق الحلبي :الفوائد االقتصادية

  .أصول للفستق الحلبي، تشجير الغابات: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 45(رقم النبات

  

  

   Pistacia palaestina :االسم العلمي

    Anacardiaceae:الفصيلة

  البطم الفلسطيني    :االسم العربي

  البطم الفلسطيني :االسم المحلي المتداول

  ،جبال نابلس والخليل :انتشار داخل القطر

  ،تمنطقة البحر المي، شفا الغور، القدس 

  . السفوح الشرقية، برية القدس 

  .طبيعي: الموطن

  . المكسيك، طدول البحر المتوس :الموطن األصلي

م متساقطة األوراق منتشرة القمة لها ساق مفردة 7شجيرة متوسطة يبلغ ارتفاعها  :الوصف النباتي

األوراق ، لونها بني محمر بعد سقوط األوراق، ن تكون متعددة السيقانسميكة وفي بعض األحيا

، اإلزهار أحادية الجنس مرتبة في زهرية عنقودية، مركبة بيضاوية رمحيه ذات طرف مدبب 

  .سم مستديرة حمراء وبنية زرقاء 0.5الثمار صغيرة 

  نيسان  - آذار :اإلزهار

  .سنة/ملم 500اطق ذات أمطار ال تقل عن تتحمل الجفاف وتنمو في من :المتطلبات البيئية

  خشبها ثمين ، تستخدم كأصول لتطعيم الفستق الحلبي :الفوائد االقتصادية

  .أصول للفستق الحلبي، تشجير الغابات: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 46(رقم النبات

  

   Pistacia vera:االسم العلمي

    Anacardiaceae:الفصيلة

  الفستق الحلبي      :العربياالسم 

  فستق بلدي ، الفستق الحلبي :االسم المحلي المتداول

  . القدس ، جبال نابلس والخليل :انتشار داخل القطر

  . مدخل: الموطن

  . أفغانستان، إيران، المكسيك، طدول البحر المتوس :الموطن األصلي

ريشية فردية والوريقات المعة شجرة متوسطة متساقطة األوراق جلدية مركبة  :الوصف النباتي

وحيدة  ةالثمار حسلي، خصوصا السطح العلوي واألزهار ابطية طرفية في عناقيد مغطاة بزغب

  .مضغوطة الجانبين  ةالبذرة والثمرة بيضاوي

  نيسان  - آذار :اإلزهار

  .دةوهي متحملة للبرو، تتحمل الجفاف وتنمو في مناطق بطيف واسع من التربة :المتطلبات البيئية

  .  شجرة تمتاز بجودة ثمارها وأسعارها غالية الثمن :الفوائد االقتصادية

  .رغم انحسار وجودها وان بداية انتشارها حديثا فهي تستخدم للحصول على الثمار: االستخدامات

  خضري، بذري: طرق اإلكثار
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  ) 47(رقم النبات

   Pistacia lentiscus:االسم العلمي

    Anacardiaceae:الفصيلة

 ،سريس،البطم العديسي  :االسم العربي

  .  مصطكي ، عذق 

 ،سريس، العذق :االسم المحلي المتداول

  بطم عديسي  

  الكرمل ، بيت جبرين، جنين، طوباس،القدس، جبال نابلس والخليل :انتشار داخل القطر

  .طبيعي :الموطن

  . دول البحر المتوسط :الموطن األصلي

األوراق مركبة ، شجيرة خضراء دائمة الخضرة متفرعة ذات صمغ قوي الرائحة :الوصف النباتي

اإلزهار نورة راسيمية ، سم وتبقى خالل فصل الشتاء3- 2بيضاوية رمحيه داكنة خضراء طولها 

ملم حمراء اللون  3الثمار حسلية كروية أو بيضاوية طولها، مركبة ذات أزهار صغيرة حمراء

  .  عند النضجتتحول إلى اللون األسود 

  نيسان   :اإلزهار

- 300تنمو بشكل طبيعي تتحمل الجفاف وتنمو في مناطق ذات أمطار من  :المتطلبات البيئية

  .سنة ويعيش على معظم أنواع الترب/ملم 600

  تستخدم للحصول على بعض المواد الطبية  :الفوائد االقتصادية

  .بذري : طرق اإلكثار
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  ) 48(رقم النبات

  

  

   Rhus coriaria :االسم العلمي

     Anacardiaceae:الفصيلة

  السماق    :االسم العربي

  السماق  :االسم المحلي المتداول

  المناطق الصخرية وخصوصا :انتشار داخل القطر

  جبال الخليل والقدس  

  .مدخل: الموطن

  قبرص، سورية، كردستان :الموطن األصلي

متساقطة األوراق ذات أوراق رمحيه غليظة ومسننة شجرة متوسطة الحجم  :الوصف النباتي

وأغصان وبرية مليئة بعصارة لبنية وأزهار بيضاء ، مركبة سطحها العلوي أملس والسفلي مخملي

الثمار مجموعة في عناقيد راسية والثمرة لبيه مستديرة أرجوانية ، في عناقيد طويلة متراصة

  .   وشعرية

  حزيران          –أيار   :اإلزهار

مقاومة للجفاف وتنمو على جميع أنواع الترب وبمعدل أمطار ال يقل عن  :المتطلبات البيئية

  .سنة/ملم300

نظرا لسرعة تكاثرها وانتشارها فهي مهمة في تثبيت الكثبان الرملية ومنع  :الفوائد البيئية

  .االنجراف

  .  إنتاج مواد دباغيه ، إنتاج السماق وهي غالية الثمن :الفوائد االقتصادية

  . تشجير المناطق الجافة للحصول على السماق : االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 49(رقم النبات

  

   Ricinus communis:االسم العلمي

  Euphorbiaceae:الفصيلة

  الخروع   :االسم العربي

  الخروع  :االسم المحلي المتداول

 ،جبال نابلس، أريحا، منطقة األغوار :انتشار داخل القطر

  .جبال القدس والخليل ، السفوح الشرقية 

  .مدخل: الموطن

  جبال الهماليا ، الصين :الموطن األصلي

شجيرة صغيرة دائمة الخضرة ذات أوراق كبيرة مفصصة لها أعناق طويلة مع  :الوصف النباتي

واألزهار توجد في نورات عنقودية المذكرة في األسفل والمؤنثة عند قمة محور ، حواف مسننة 

  .  النورة والثمرة خضراء عليها زوائد كثيرة 

  طوال العام            :اإلزهار

  .  رافق لغابات السنديان والصنوبريوجد كنبات م :المتطلبات البيئية

  . لها فوائد جمة في حماية التربة وتثبيت الكثبان الرملية  :الفوائد البيئية

  . تستخرج منها زيت الخروع الذي يستخدم في النواحي الطبي ونواحي أخرى :الفوائد االقتصادية

  . استخراج زيت الخروع: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 50(لنباترقم ا

  

   Schinus mole :االسم العلمي

    Anacardiaceae:الفصيلة

  الفلفل، الفلفل المالطي :االسم العربي

  الفلفل ألمستحي ، التربنتيني           

          ،الفلفل المالطي :االسم المحلي المتداول

  . الفلفل ألمستحي        

  السفوح، األغوار :انتشار داخل القطر

  القدس ، جبال الخليل، الشرقية         

  .مدخل: الموطن

  أمريكا الجنوبية ، األرجنتين، بيرو :الموطن األصلي

األوراق مستديمة ، م ساقها مبروم ومعقد 12شجرة دائمة الخضرة ارتفاعها  :الوصف النباتي

زهري والثمار اإلزهار صغيرة صفراء في قمة العنقود ال، والوريقات رمحيه رفيعة، مركبة ريشية

  . صغيرة حمراء وحيدة البذرة تنشأ في عناقيد 

  حزيران           :اإلزهار

مقاومة للجفاف وتكيف نفسها للعيش على معظم أنواع الترب حتى الضعيفة  :المتطلبات البيئية

تنمو على ارتفاعات شاهقة حتى ، تتحمل الحرارة لكنها متوسطة التحمل للتجمد والملوحة، منها

  .سطح البحر / م3000

  تستعمل في المناطق القاحلة على جوانب الطرق وفي مصدات الرياح :الفوائد البيئية

  يستخرج منها مادة التربنتين  :الفوائد االقتصادية

  .الحدائق والمتنزهات وجوانب الطرق: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 51(رقم النبات

  

  Acer syriscum :االسم العلمي

    Aceraceae:فصيلةال

  القيقب   :االسم العربي

  االيثر، القيقب :االسم المحلي المتداول

  المرتفعات الوسطى من :انتشار داخل القطر

  .جنين شماال حتى الخليل جنوبا  

  .طبيعي: الموطن

  الواليات المتحدة، فلسطين، لبنان، سوريا :الموطن األصلي

  . م متساقطة األوراق 6شجيرة متوسطة الحجم يصل ارتفاعها إلى  :الوصف النباتي

  آذار           -كانون ثاني :اإلزهار

تتطلب أمطار ، شجرة متوسطة المقاومة لدرجات الحرارة المتدنية والجفاف :المتطلبات البيئية

  .سنة/ملم600

  .قيمة أخشابها عالية جدا :الفوائد االقتصادية

  جوانب طرق                 ، والمتنزهات الحدائق: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 52(رقم النبات

  

   Lycium barbatum :االسم العلمي

    Solanaceae:الفصيلة

  العوسج    :االسم العربي

  عوسج عربي ، العوسج :االسم المحلي المتداول

   Lycium shawii :العلمية تالمراد فا

  ،األغوار، شفا الغور، الخليل، القدس :القطرانتشار داخل 

  . منطقة البحر الميت ، السفوح الشرقية 

  .طبيعي: الموطن

  .دول شرق المتوسط :الموطن األصلي

نبات شجيري معمر متساقط األوراق قواعده خشبية وتفرعاته عديدة قوية  :الوصف النباتي

اإلزهار مفردة طولها ، ملساء رمادية مغبرة األوراق رمحيه مقلوبة قمتها دائرية، قائمةالى متدلية

  .  سم بنفسجية فاتحة من الخارج قمعية الشكل  1-1.5

  حزيران           -شباط :اإلزهار

  . ينمو طبيعيا في المناطق الجافة وبجميع أنواع الترب وخاصة الملحية :المتطلبات البيئية

  لمهمشة والجافة  له فوائد في حفظ التربة في المناطق :الفوائد البيئية

  . بذري وينمو وينتشر طبيعيا : طرق اإلكثار
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  ) 53(رقم النبات

  

   Jacaranda mimosaefolia:االسم العلمي

      Bignoniaceae:الفصيلة

  الجكرندا   :االسم العربي

  الجكرندا :االسم المحلي المتداول

   Jacaranda ovalifolium :العلمية تالمراد فا

  

  غزة ، أريحا، الخليل، نابلس، جبال القدس  :داخل القطرانتشار 

  .مدخل :الموطن

  أمريكا الوسطى  :الموطن األصلي

أشجار متساقطة األوراق واألجزاء الخضرية كثيفة وشبيهة بالسرخس ذات قشرة  :الوصف النباتي

اإلزهار تتجمع في ، األوراق مركبة ريشية مفردة تنتهي بنتوء صغير، ناعمة رمادية فاتحة اللون

  .والثمرة علبيه تشبه قلف السلحفاة بها بذور مجنحة ،عناقيد زرقاء بنفسجية تظهر قبل األوراق 

  شباط          -نون ثانيكا :اإلزهار

  . ال تتحمل البرودة تفضل المناطق الساحلية :المتطلبات البيئية

  لها فوائد جمالية :الفوائد االقتصادية

  جوانب طرق                 ، الحدائق والمتنزهات: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 54(رقم النبات

  

  Styrax officinalis:االسم العلمي

    Styracaceae  :الفصيلة

    االصطرك  ، العبهر :االسم العربي

  العبهر  :االسم المحلي المتداول

  ،القدس، جبال نابلس والخليل :انتشار داخل القطر

  المنطقة الساحلية، شفا الغور 

  .طبيعي : الموطن

  دول شرق المتوسط :الموطن األصلي

  

، م ساقها غامق وتفرعاتها عديدة 7شجيرة متساقطة األوراق يصل ارتفاعها إلى  :الوصف النباتي

اإلزهار بيضاء معنقة ، األوراق معنقة قلبية بيضاوية سطحها العلوي اخضر غامق والسفلي ابيض

  .الثمرة بندقة قشرتها صلبة بنية اللون ، متدلية رائحتها زكية

  أيار            -نيسان :اإلزهار

  . تتواجد مشتركة مع غابات السنديان والصنوبر :ت البيئيةالمتطلبا

  .حفظ التربة وتلطيف الجو :الفوائد البيئية

  .تنمو بشكل طبيعي وتشكل جزء من بعض الغطاء النباتي للغابات: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 55(رقم النبات

  

   Tamarix articulate:االسم العلمي

    Tamaricaceae:الفصيلة

  الطرفاء، األثل  :االسم العربي

  نتل، االتل، األثل :االسم المحلي المتداول

    Tamarix aphylla :العلمية تالمراد فا

  منطقة، شفا الغور، القدس، الخليل  :انتشار داخل القطر

  .السفوح الشرقية، البحر الميت 

  .مدخل: الموطن

  . غرب أسيا ، شمال أفريقيا :الموطن األصلي

الفروع صغيرة ناعمة ، شجيرة متساقطة األوراق متوسطة إلى كبيرة الحجم :الوصف النباتي

اإلزهار كثيرة صغيرة وردية اللون عنقودية والثمرة ، متطاولة واألوراق أبرية أو حرشفية صغيرة

  ). كبسولة(عبارة عن علبة

  نيسان            :اإلزهار

مقاومة جدا للجفاف تعيش على معظم أنواع التربة وخاصة الرملية وبمعدالت  :لبيئيةالمتطلبات ا

  .سنة مقاومة للملوحة األرضية والجوية/ملم 200- 100أمطار متدنية 

تشجير المناطق الجافة والصحراوية وتثبيت الكثبان الرملية وتستخدم كمصدات  :الفوائد البيئية

  .رياح 

  .ها عالي من المواد الدباغية محتوا :الفوائد االقتصادية

  .تشجير المناطق الجافة والصحراوية: الستخداماتا

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 56(رقم النبات

  

   Tamarix jordanis:االسم العلمي

    Tamaricaceae:الفصيلة

  االتل االردني ، الطرفاء، االثل  :االسم العربي

  نتل أردني، نتل، االتل، األثل :االسم المحلي المتداول

  .منتشرة على ضفاف نهر األردن  :انتشار داخل القطر

  .محلي :الموطن

  . ضفاف نهر األردن :الموطن األصلي

الفروع صغيرة ناعمة ، شجيرة متساقطة األوراق متوسطة إلى كبيرة الحجم :الوصف النباتي

اإلزهار كثيرة صغيرة بيضاء اللون عنقودية ، متطاولة واألوراق أبرية أو حرشفية بارزة صغيرة

  ). كبسولة(والثمرة عبارة عن علبة

  آب            - آذار :اإلزهار

لى معظم أنواع التربة وخاصة الرملية وبمعدالت مقاومة جدا للجفاف تعيش ع :المتطلبات البيئية

  .سنة مقاومة للملوحة األرضية والجوية/ملم 200- 100أمطار متدنية 

تشجير المناطق الجافة والصحراوية وتثبيت الكثبان الرملية وتستخدم كمصدات  :الفوائد البيئية

  .رياح 

  .محتواها عالي من المواد الدباغية  :الفوائد االقتصادية

  .تشجير المناطق الجافة والصحراوية :ستخداماتاال

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 57(رقم النبات

  

   Arbutus andrachne:االسم العلمي

    Ericaceae:الفصيلة

  قيقب ، القطلب  :االسم العربي

  قيقب ، قطلب :االسم المحلي المتداول

 جبال، جبال نابلس، شمال فلسطين :انتشار داخل القطر

  .القدس ، الخليل 

  .طبيعي: الموطن

  .األردن، لبنان، سوريا، فلسطين، شرق المتوسط :الموطن األصلي

م سيقانها عديدة  4- 2شجرة صغيرة دائمة الخضرة لها ساق محمر طولها  :الوصف النباتي

اإلزهار ، سم بيضاوية اهليليجية حوافها كاملة ونادرا مسننة ملساء جلدية 5- 4األوراق ، ملساء

يضاء جرسيه الشكل توجد في مجاميع متدلية والثمار عنبة حمراء كروية سطحها خشن تشبه ب

  .الفراولة 

  أيار            -نيسان :اإلزهار

تنمو في ترب مختلفة ولكنها تتطلب ظال فهي تنجح في الغابات العالية وتفضل  :المتطلبات البيئية

  . التربة الطباشيرية والمارل وتنمو بشكل طبيعي 

  .تشكل طبقة ثانية تحت الغابات العالية :الفوائد البيئية

  . مهمة لتربية النحل فهي مفضلة لتغذية النحل :الفوائد االقتصادية

  .   تنمو بشكل طبيعي ويمكن تشجيرها لتغذية النحل: الستخداماتا

  .بذري وخضري : طرق اإلكثار
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  ) 58(رقم النبات 

  

   Phoenix dactylifera:االسم العلمي

    Arecaceae:الفصيلة

  البلح ، النخيل :االسم العربي

  البلح، النخيل :االسم المحلي المتداول

  المنطقة، غزة، أريحا، األغوار :انتشار داخل القطر

  .منطقة البحر الميت، الساحلية 

  .مدخل: الموطن

  الجزيرة العربية  :الموطن األصلي

 3- 2األوراق طولها ، شجرة دائمة الخضرة  عالية ذات ساق مفرد وتاج طرفي :الوصف النباتي

الثمار لبيه تختلف في ، اإلزهار أحادية الجنس صغيرة، م مركبة ريشية ذات أعناق سميكة شوكيه

  .الحجم واللون 

  نيسان           - آذار :اإلزهار

  ) .  الواحات( ة والصحراوية ينمو في المناطق الدافئة والحارة الرطب :المتطلبات البيئية

  .تشجير المناطق الصحراوية والواحات لتثبيت الكثبان الرملية :الفوائد البيئية

  .ينتج ثمار غالية الثمن :الفوائد االقتصادية

  .التشجير للحصول على الثمار: االستخدامات

  خضري، بذري: إلكثارا 
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  ) 59(رقم النبات

  

   Amygdalus communis:االسم العلمي

    Rosaceae:الفصيلة

  لوز مر ، لوز بري :االسم العربي

  لوز بري ، لوز مر :االسم المحلي المتداول

  ،شفا الغور، السفوح الشرقية، المنطقة الشبه ساحلية :انتشار داخل القطر

  .جبال نابلس ، القدس، الخليل 

  .طبيعي :الموطن

  .دول حوض البحر المتوسط :الموطن األصلي

، سم حوافها مسننة ناعمة7- 4األوراق رمحيه ، شجرة متساقطة األوراق معمرة :الوصف النباتي

والثمرة لوزة ، العارية نسم بيضاء زهرية فاتحة توجد في مجاميع على األغصا5- 3اإلزهار 

  صلبة 

  .           آذار والتوريق شهر نيسان  –كانون ثاني  :اإلزهار

مقاوم للجفاف والبرودة وتعيش ، ينمو في المناطق الجبلية والغابات المتوسطية :المتطلبات البيئية

  . على معظم أنواع الترب 

  . ثماره تستخدم لعدة أغراض :الفوائد االقتصادية

  . التشجير في الغابات ويستخدم كأصول لتطعيم اللوزيات عليه : االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 60(رقم النبات

  

  Capparis spinosa: االسم العلمي

    Capparaceae:الفصيلة

  لصف ، كداد، الكبار :االسم العربي

  القبار، الكبار :االسم المحلي المتداول

  المرتفعات، واد عربة، البحر الميت :انتشار داخل القطر

  شمال فلسطين، السفوح الشرقية، الوسطى 

  .طبيعي: الموطن

  دول حوض المتوسط  :األصليالموطن 

األوراق ، سيقانه متدلية شوكيه ملساء، نبات شجيري معمر متساقط األوراق :الوصف النباتي

اإلزهار زهرية فاتحة ذات أعناق طويلة والثمار لبيه ، سميكة رمادية مزرقة ةدائرية بيضاوي

  .سم بيضاوية اسطوانية 6-3متدلية طولها 

    تموز         - أيار :اإلزهار

مقاوم جدا ، ينمو بشكل طبيعي في المناطق الهامشية والصخرية الهشة الرخوة :المتطلبات البيئية

  . للجفاف

  .له فوائد في حماية التربة كونه يعيش بين الصخور وفي المنحدرات: الفوائد البيئية

  .يستخدم كنبات طبي: االستخدامات

  .ينتشر بشكل طبيعي بالبذور : طرق اإلكثار
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  )61( رقم النبات

  

    Brachychton populneum: االسم العلمي

  Sterculiaceae :الفصيلة

     نالفر تخو، البراخيختونيا  :االسم العربي

   نالفر تخو :االسم المحلي المتداول

  في المدن الرئيسية جوانب :انتشار داخل القطر

  . الطرق وفي المتنزهات والحدائق العامة  

  .مدخل: الموطن

  استراليا  :الموطن األصلي

أوراقها متبادلة معنقة ، شجرة شبه دائمة متوسطة الحجم ذات جذع منتفخ :الوصف النباتي

اإلزهار بيضاء مصفرة في عناقيد ابطية ، رمحيه ملساء كاملة أو مفصصة عديمة الوبر ةبيضاوي

  . سم مغلفة بغالف اصفر اللون 7بشكل أجراس والثمار جرابيه طولها 

  نيسان           - آذار :اإلزهار

سنة إال أنها /ملم500تتطلب الترب الخصبة ومعدالت أمطار ال تقل عن  :المتطلبات البيئية

  متحملة للجفاف وحساسة للبرد الشديد 

  .  تستخدم في مناطق الرعي كأعالف :الفوائد االقتصادية

  . تشجير الحدائق والمتنزهات وجوانب الطرق:  االستخدامات

  بذري: ق اإلكثارطر
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  ) 62(رقم النبات

  

  Ficus sycamorus: االسم العلمي

    Moraceae:الفصيلة

       الجميز :االسم العربي

  الجميز  :االسم المحلي المتداول

  ،األغوار، أريحا، غزة :انتشار داخل القطر

  النقب  

  .طبيعي: الموطن

    . األردن، فلسطين، سوريا، مصر، السودان :الموطن األصلي

شجرة متوسطة إلى ضخمة دائمة الخضرة تحمل أوراق بسيطة قلبية الشكل  :الوصف النباتي

اإلزهار وحيدة الجنس ، والنورة تينة، تحتوي أنسجة النبات مادة لبنية، عريضة متقابلة وسميكة

  .والثمار مركبة كاذبة 

      نيسان        –آذار  :اإلزهار

تتحمل الجفاف وتعيش بمعدل أمطار سنوية ، تفضل المناطق الساحلية الدافئة :المتطلبات البيئية

  .ملم 200

  ثمارها تؤكل  :الفوائد االقتصادية

  . تشجير المناطق الساحلية للحصول على الثمار: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 63(رقم النبات

  

   Fraxinus syriaca :االسم العلمي

    Oleaceae:الفصيلة

  السوري  رالدر دا :االسم العربي

  رالدر دا :االسم المحلي المتداول

  المناطق التي :انتشار داخل القطر

  ملم وجوانب 600تزيد أمطارها عن  

  .المجاري المائية في شمال الضفة الغربية 

  .مدخل: الموطن

  الشرق األدنى  :الموطن األصلي

واألوراق مركبة ريشية مسننة أو ، شجرة متوسطة الحجم متساقطة األوراق :النباتيالوصف 

اإلزهار كاملة تظهر في بداية الربيع مع أو قبل ظهور األوراق والثمرة مجنحة مدببة ، كاملة 

  . النهاية طويلة 

  .          نيسان واإلثمار في تشرين األول -شباط :اإلزهار

  .مجاري األنهار والينابيع تفضل :المتطلبات البيئية

  .تشجير جوانب الطرق والمجاري المائية لحفظ التربة من االنهيارات :الفوائد البيئية

  .إنتاج أخشاب جيدة :الفوائد االقتصادية

  .تشجير جوانب الطرق والمجاري المائية :االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 64(رقم النبات

  

  Gleditsia triacanthus:االسم العلمي

   :الفصيلة

    االجالد يشي :االسم العربي

   االجالد يشي :االسم المحلي المتداول

، القدس، منطقة السفوح الشرقية :انتشار داخل القطر

  نابلس ، غزة

  .مدخل: الموطن

  جنوب أمريكا الشمالية  :الموطن األصلي

أو  ةأوراقها مركبة ريشية والوريقات بيضاوي، شجرة شوكيه متساقطة األوراق :الوصف النباتي

اإلزهار فراشية كاذبة ذات لون ابيض ، متطاولة متموجة أو منشارية الحافة ذات لون اخضر داكن

سم قرنية ومسطحة مستقيمة أو منحنية ذات لون احمر أو  40- 15الثمرة يصل طولها ، مخضر

  بني 

  تشرين أول            - حزيران والبذور في أيلول - أيار :اإلزهار

تتطلب تربة خصبة رطبة وتتحمل التربة الكلسية ، شديدة المقاومة للجفاف :المتطلبات البيئية

  .  محبة للضوء ومقاومة للبرد ، القلوية والملحية

  .تزرع للزينة ولألعالف في المناطق الجافة :الفوائد البيئية

  جوانب طرق، شجير الغاباتت :االستخدامات

    بذري :طرق اإلكثار
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  ) 65(رقم النبات

  

  Parkinsonia aculata: االسم العلمي

    Caesalpinaceae:الفصيلة

  شوك القدس، السيسبان، الباركنزونيا :االسم العربي

  السيسبان ، الباركنزونيا :االسم المحلي المتداول

  . نابلس ، األغوار، ارض الشجيرات والغابات شمال الضفة الغربية :انتشار داخل القطر

  .مدخل :الموطن

  . شمال المكسيك ، الواليات المتحدة :الموطن األصلي

األوراق ريشية ، شجيرة صغيرة شوكيه دائمة األوراق ذات قشرة ملساء :الوصف النباتي

، األوراق متدلية ومسطحةمتضاعفة عمق الورقة قصير جدا والمحور ينتهي بأشواك وتكون 

اإلزهار غير منتظمة ذات لون اصفر صارخ والثمرة قرنية ذات عدة بذور والقشرة ملساء بنية 

  . غامقة اللون 

  أكتوبر           –آذار  :اإلزهار

سطح /م 200متحملة للجفاف يفضل المناطق السهلية ويعيش على ارتفاع  :المتطلبات البيئية

  .البحر

  . مهمة لمنع االنجراف وعمل االسيجة الخضراء  :البيئيةالفوائد 

  .تشجير الغابات والحدائق وجوانب الطرق: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 66(رقم النبات

  

  Prosopis juliflora: االسم العلمي

   :الفصيلة

  مسكيت ، السلم :االسم العربي

  ،البروزوبس :االسم المحلي المتداول

  مسكيت ، السلم 

  ،شفا الغور، غور األردن :انتشار داخل القطر

  . القدس ، نابلس، الخليل، برية القدس،منطقة البحر الميت 

  .مدخل: الموطن

  أمريكا  :الموطن األصلي

شجيرة متساقطة األوراق شوكيه ذات سيقان متعددة واألوراق مركبة ريشية  :الوصف النباتي

متضاعفة لونها اخضر مصفر ذات عرق وسطي بارز تحتوي الورقة في قاعدتها على زوج من 

  . الثمار تشبه البقلة ذات لون بني غامق ، اإلزهار صغيرة جالسة ذات لون اصفر، األشواك

     حزيران         –آذار  :اإلزهار

سنة تنمو في جميع /ملم250-100مقاومة للجفاف وتتحمل أمطار متدنية حتى  :المتطلبات البيئية

  .أنواع الترب بما فيها الرملية والحصوية

مهمة في تشجير المناطق الجافة والمراعي الطبيعية المتدهورة ومناطق الرمال  :الفوائد البيئية

  .المتحركة

  .تستخدم كنبات علفي للحيوانات :الفوائد االقتصادية

  .تشجير المناطق الجافة خاصة أراضي المراعي في المنطقة الشرقية الجافة:  االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 67(رقم النبات

  

   Retama roetam:االسم العلمي

    Leguminosaceae:الفصيلة

  الرتم :االسم العربي

  الرتم  :االسم المحلي المتداول

  غزة ، منطقة البحر الميت، األغوار، السفوح الشرقية :انتشار داخل القطر

  .مدخل: الموطن

  دول الشرق األدنى ، شمال أفريقيا :الموطن األصلي

ساقها خشبية ، شجيرة متساقطة األوراق متوسطة الحجم على شكل مكنسة :الوصف النباتي

اإلزهار ، وتفرعاتها طرية متدلية رفيعة خضراء واألوراق صغيرة حرشفية رمادية تسقط بسرعة

  .بيضاء زهرية والثمار قرون ذات بذور مفردة

  نيسان            - آذار :اإلزهار

فاف تنمو على معدالت أمطار متدنية جدا وعلى جميع أنواع شديدة المقاومة للج :المتطلبات البيئية

  .الترب بما فيها الرملية

  تشجير المناطق الرملية الجافة والصحارى  :الفوائد البيئية

  . مهمة كشجرة مراعي :الفوائد االقتصادية

  . تشجير أراضي المراعي المتدهورة: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 68(رقم النبات

  

   Ziziphus spina-christi: االسم العلمي

    Rhamnaceae:الفصيلة

  الدوم ، السدر، النبق :االسم العربي

  الدوم، السدر، النبق :االسم المحلي المتداول

    Rhamnus spina-christi :العلمية تالمراد فا

  ،راألغوا، منطقة القدس :انتشار داخل القطر

  . جبال الخليل ، الخضيرة، أريحا، طبريا 

  .طبيعي :الموطن

  السودان ، لبنان، فلسطين، مصر، أفريقيا :الموطن األصلي

شجرة متساقطة األوراق متوسطة الحجم معمرة شوكيه ذات فروع ملساء بيضاء  :الوصف النباتي

ضحة والثمرة حسلية تحمل أزواج من األشواك واألوراق الجلدية المتبادلة فيها ثالثة خطوط وا

  .قابض  مكروية لها طع

  تشرين أول            –حزيران  :اإلزهار

سنة أمطار تعيش على معظم أنواع الترب /ملم 100مقاومة للجفاف وتتحمل  :المتطلبات البيئية

  .وتفضل العميقة

  .تشجير المناطق القاحلة :الفوائد البيئية

  تصلح للتشجير لمزارع النحل ، ثمارها تؤكل، تشجير الغابات:  االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 69(رقم النبات

  

   Calotropis procera:االسم العلمي

    Asclepiadaceae:الفصيلة

  عشار، عشير، أبو عشر :االسم العربي

  عشار، عشير :االسم المحلي المتداول

  السفوح، النقب، أريحا :انتشار داخل القطر

  .المناطق المهملة الجافة،  األغوار، الشرقية 

  .مدخل: الموطن

  .السودان، منطقة االستواء :الموطن األصلي

قلفها ابيض وفروعها سهلة ، شجيرة استوائية دائمة الخضرة تفز سائل لبني :الوصف النباتي

 2- 1.5اإلزهار ، اة بزغب ابيضسم بيضاوية تميل إلى االستدارة مغط 15- 10األوراق ، الكسر

سم قطرها تشبه البالون تنتج ألياف  20-10الثمار ، سم أرجوانية مخضرة تتواجد في مجاميع

  .طويلة حريرية الملمس 

  أيار            –تشرين ثاني  :اإلزهار

مقاومة ، تنمو طبيعيا في المناطق المهمشة خاصة جوانب الطرق والصحاري :المتطلبات البيئية

  .  ا للجفاف وتعيش على معظم أنواع الترب جد

  . لها دور بيئي مهم في الصحاري والمناطق الرملية والجافة :الفوائد البيئية

  . تحتوى على سائل لبني يستخدم لألغراض الطبية: االستخدامات

  .تنتشر بشكل طبيعي بالبذور :  طرق اإلكثار
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  ) 70(رقم النبات

  

  Anagyris foetida:االسم العلمي

     Leguminosa:الفصيلة

    جرود  ، السلمون  :االسم العربي

  سلمون  :االسم المحلي المتداول

  

  ،القدس، الخليل، جبال نابلس :انتشار داخل القطر

  . األغوار ، البحر الميت 

  . طبيعي: الموطن

  دول حوض المتوسط  :الموطن األصلي

م لها تفرعات قاعدية خشبية  2- 1نبات شجيري خشبي متساقط األوراق طوله  :الوصف النباتي

سم جالسة اهليليجية على سطحها السفلي شعيرات  5- 4الوريقات طولها ، األوراق ثالثية، عديدة

سم خضراء مصفرة توجد في  3- 2اإلزهار طولها ، لها رائحة كريهة عند سحق األوراق 

  حل التخصر سم ض 15- 10القرن طوله ، مجاميع

  نيسان            –شباط  :اإلزهار

  .  ينمو في منطقة الجبال وبين الجيوب الصخرية بشكل طبيعي  :المتطلبات البيئية

له فوائد في تثبيت التربة وتقليل من جريان المياه السطحي مما يزيد من التغذية  :الفوائد البيئية

  . الجوفية للمياه

  .لها فوائد اقتصاديةال يوجد  :الفوائد االقتصادية

  .ينمو بشكل طبيعي وال تستخدم ألي أغراض: االستخدامات

  .ينمو بشكل طبيعي ويتكاثر بالبذور : طرق اإلكثار
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  ) 71(رقم النبات

  

  Atriplex halimus:االسم العلمي

    Chenopodiaceae:الفصيلة

  القطف ، القطف الملحي :االسم العربي

  الرغل  ، األمريكي

  القطف الملحي ، القطف األمريكي :المحلي المتداولاالسم 

  ،غزة، النقب، السفوح الشرقية :انتشار داخل القطر

  األغوار ، منطقة البحر الميت 

  .مدخل: الموطن

  استراليا  :الموطن األصلي

نبات دائم الخضرة تفرعاته عديدة غضة رمادية مفترشة على األرض أوراقه  :الوصف النباتي

اإلزهار صغيرة جدا توجد في آباط األوراق تنتج ، سم بيضاوية رمحيه حوافها مسننة 0.5-1

  .ثمار لحمية صغيرة حمراء

  آذار            –أيلول  :اإلزهار

ع الترب بما فيها الرملية وتحمل أمطار يتحمل الجفاف ويعيش على معظم أنوا :المتطلبات البيئية

  .سنة/ملم150حتى 

يصلح لتثبيت الكثبان الرملية وإعادة استزراع المراعي المتدهورة في المناطق  :الفوائد البيئية

  الجافة 

  .نبات رعوي ذو قيمة غذائية عالية :الفوائد االقتصادية

  .ة ومشاريع المراعي الصناعيةيستخدم في إعادة استزراع المراعي المتدهور:  االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  )72( رقم النبات

  

  Artemisia sieberi:االسم العلمي

    Compositeae:الفصيلة

  الشيح   :االسم العربي

   الشيح :االسم المحلي المتداول

  Artemisia herba-alba   :العلمية تالمراد فا

  .األغوار، منطقة البحر الميت، النقب، منطقة السفوح الشرقية :انتشار داخل القطر

  .طبيعي: الموطن

  .دول شرق المتوسط :الموطن األصلي

األوراق ، نبات عشبي معمر سيقانه عديدة ورقية مغطاة بشعيرات ناعمة صوفية :الوصف النباتي

  .شبه دائمة مشرحة رمادية مغطاة بشعيرات لها رائحة عطرية قوية 

  كانون ثاني           - آب :اإلزهار

سنة يعيش على معظم /ملم 100مقاوم جدا للجفاف ويعيش على معدل أمطار  :المتطلبات البيئية

  .أنواع الترب ويفضل التربة البيضاء

مفيد في المناطق الجافة جدا حيث يشكل الغطاء النباتي الرئيسي وخاصة مناطق  :الفوائد البيئية

  .ة فيحافظ على التربة من االنجراف المائي والهوائيالمراعي الجافة والمتدهور

  .يصلح للمراعي الجافة :الفوائد االقتصادية

  .ينمو بشكل طبيعي في منطقة المراعي الجافة ويستخدم ألغراض طبية: االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 73(رقم النبات

  

  Nerium oleander: االسم العلمي

    Apocynaceae:الفصيلة

  دفلة   :االسم العربي

  دفلة  :االسم المحلي المتداول

  يزرع في الحدائق المنزلية والعامة وجوانب :انتشار داخل القطر

  . الطرق في جميع أنحاء فلسطين  

  . مدخل: الموطن

م أوراقها جلدية رفيعة رمحيه 3- 1.5شجيرة دائمة الخضرة عديدة التفرع طولها  :الوصف النباتي

الثمار ، وأزهارها بيضاء أو حمراء أو زهرية تكون عادة في مجاميع طرفية على األفرع الجانبية

  .  رفيعة مستديرة مخططة طوليا تتفتح من جانب واحد وتحتوي على بذور ريشية 

    تشرين أول  -نيسان :راإلزها

  .سنة يعيش على معظم أنواع الترب/ملم300مقاوم للجفاف تحتاج أمطار  :المتطلبات البيئية

  يستخدم إلغراض الزينة  :الفوائد البيئية

  .يستخدم في الحدائق العامة والمتنزهات وجوانب الطرق:  االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 74(رقم النبات

  

  Sarcopoterium spinosum: االسم العلمي

    Rosaceae:الفصيلة

  البالن  ، النتش :االسم العربي

    البالن ، النتش  :االسم المحلي المتداول

  Poterium spinosum  :العلمية تالمراد فا

جميع المناطق الجبلية الجرداء وخاصة منطقة المرتفعات الوسطى والمنطقة  :انتشار داخل القطر

  .الشرقية

  .طبيعي : الموطن

  أوروبا، أفريقيا، دول شرق المتوسط :الموطن األصلي

معمرة متساقطة األوراق لها تفرعات كثيفة يكون نموا مفترشا .أجمةحمراء :الوصف النباتي

اإلزهار صغيرة وثمارها لبيه تشبه التفاح ، سم ضيقة مجزأة أو ريشية اومركبة5- 2وأوراقه 

  .سم لحمية خضراء أو حمراء0.5 اقطره

  أيار          - آذار :اإلزهار

تنمو في المناطق الجبلية المهجورة والتي كانت مزروعة بالغابات وتم تدميرها  :المتطلبات البيئية

  .أو حرقها وتعيش في معظم أنواع البيئات

حماية التربة من االنجراف كونها تعيش في المناطق الجبلية المتدهورة أو  :الفوائد البيئية

  المحروقة 

  .تنمو بشكل طبيعي بدون تدخل اإلنسان: ستخداماتاال

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 75(رقم النبات

  

  Opuntia ficus-indica:االسم العلمي

    Cactaceae:الفصيلة

    التين الشوكي - الصبار-الصبر :االسم العربي

  التين ألشوكي- الصبار- الصبر :االسم المحلي المتداول

  جبال، في المناطق الجبلية ينمو :انتشار داخل القطر

  .الساحل الفلسطيني ، يافا، نابلس 

  .طبيعي: الموطن

  دول حوض المتوسط  :الموطن األصلي

ساقه متحورة إلى ساق ورقية تحمل األوراق الصغيرة التي تسقط ، نبات شوكي :الوصف النباتي

والسيقان المتحورة تحمل أزهارا مفردة صفراء اللون والثمار اكواز ، بسرعة وفي آباطها أشواك

  . لبيه مغطاة بأشواك 

  آب -نيسان :اإلزهار

سم عمق وأمطار 50ال تقل عن ينمو في المناطق الجبلية ويحتاج تربة عميقة  :المتطلبات البيئية

  .يستطيع مقاومة الجفاف، ملم500- 300من  ةموسمي

  كما انه يستخدم كعلف للحيوانات ، يستخرج منه مواد طبية، ثماره تؤكل :الفوائد االقتصادية

  . للحصول على الثمار وأعالف للحيوانات: االستخدامات

  خضري: طرق اإلكثار
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  ) 76(رقم النبات

  

   Myrtus communis:لعلمياالسم ا

    Myrtaceae:الفصيلة

  مرسين، الريحان، االس  :االسم العربي

  ريحان ، مرسين، االس  :االسم المحلي المتداول

  شمال البالد في الجليل :انتشار داخل القطر

  جبل الشيخ وينتشر كنبات، األعلى وغوراألردن 

  .زينة في الحدائق المنزلية والعامة في جميع أنحاء الوطن 

  .طبيعي: الموطن

  منطقة حوض المتوسط  :الموطن األصلي

م دائم الخضرة األوراق بيضاوية متطاولة المعة جلدية  3-2نبات خشبي صغير  :الوصف النباتي

عنبية ذات لون اسود  روالثما، اإلزهار بيضاء مفردة، سم لها رائحة ذكية عند السحق باليد 2-3

  .تؤكل يشكلها بيضاو

  حزيران          -نيسان :اإلزهار

توجد في جميع الطوابق البيومناخية مرافقة للغابات المتدهورة وتفضل الطوابق  :المتطلبات البيئية

  .البيومناخية الرطبة 

رة مما لها دور في لها فوائد بيئية جمة خاصة بتواجدها مرافقة للغابات المتدهو :الفوائد البيئية

  .عمل طبقة تحتية لحماية التربة وزيادة تخلل المياه للتربة 

  .تستخدم أوراقها للحصول على زيوت عطرية وثمارها تؤكل :الفوائد االقتصادية

  الحدائق والمتنزهات                 : االستخدامات

  خضري : طرق اإلكثار
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  ) 77(رقم النبات

  

   Ligustrum ovaliflium  :االسم العلمي

    Oleaceae:الفصيلة

  لجسترم  :االسم العربي

شجر ، لجسترم  :االسم المحلي المتداول

  السياج

  يزرع داخل الحدائق وجوانب الطرق :انتشار داخل القطر

  في جميع المناطق  

  .مدخل: الموطن

  بالد الشرق األقصى واليابان  :الموطن األصلي

وسطة الحجم دائمة الخضرة أوراقها جلدية خضراء داكنة واألزهار شجرة مت :الوصف النباتي

  . ةعلى شكل عرانيس بيضاء والثمار عدسة حسلي

  أيار          -نيسان :اإلزهار

  . مقاومة للبرد والتربة الكلسية تفضل المناطق الرطبة وال تتحمل الجفاف  :المتطلبات البيئية

  تستخدم للزينة  :الفوائد البيئية

  الحدائق والمتنزهات                 : االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 78(رقم النبات

  

   Phillyrea media:االسم العلمي

   Oleaceae:الفصيلة

  الزرود   :االسم العربي

  الزرود ، البرزة  :المتداول االسم المحلي

 Phillyrea latifolia :العلمية تالمراد فا

تنتشر في الغابات المتوسطية بالذات السنديان والصنوبر البروتي  شمال   :داخل القطرانتشار 

  . فلسطين في منطقة الجليل و الكرمل 

  .طبيعي: الموطن

  حوض المتوسط  :الموطن األصلي

متقابلة جلدية قاسية مسننة  ةجنبة غزيرة التفرع دائمة الخضرة أوراقها بيضاوي :الوصف النباتي

اإلزهار ، به ورق السنديان إال أن أوراق السنديان متبادلة و الزرود أوراقها متقابلةمنشارية  تش

  . والثمار صغيرة كروية حمراء ثم تسود عند النضج ، بيضاء مصفرة 

  أيار           –نيسان  :اإلزهار

  . تنمو مرافقة لغابات السنديان والصنوبر البروتي  :المتطلبات البيئية

  يبذر: طرق اإلكثار
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  ) 79(رقم النبات

  

   Olea europaea :االسم العلمي

    Oleaceae:الفصيلة

  الزيتون البري  :االسم العربي

  الزيتون البري  :االسم المحلي المتداول

  ينبت في األحراش والجبال العالية :انتشار داخل القطر

  في الجليل والجوالن وجبل الشيخ وشمال الضفة الغربية  

  .طبيعي: الموطن

  أسيا الشرقية  :الموطن األصلي

شجرة صغيرة يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار ساقها متعرجة ودائمة الخضرة  :الوصف النباتي

األوراق متقابلة رمحيه متطاولة ذات حواف كاملة خضراء واألزهار صغيرة بيضاء والثمار 

  .خضراء تسود عند النضج

  ايار           :اإلزهار

الزيتون شجرة متوسطية تتواجد في الطوابق الجافة عندما تصل األمطار  :يئيةالمتطلبات الب

  .وهو حساس للبرد ، سنة / ملم 350- 250

  .لها فوائد بيئية كونها شجرة معمرة باألخص في حفظ األصول الوراثية  :الفوائد البيئية

   .خشبها ثمين وتستخدم كأصول لتطعيم الزيتون المزروع :الفوائد االقتصادية

  .أصول لتطعيم أصناف الزيتون المزروع: االستخدامات

  خضري          ، بذري: طرق اإلكثار
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  ) 80(رقم النبات

  

  Rhamnus palaestinus:االسم العلمي

   Rhamnaceae :الفصيلة

  السويد الفلسطيني  :االسم العربي

  السويد الفلسطيني  :االسم المحلي المتداول

  معظم األراضي الفلسطينية  :انتشار داخل القطر

  في الطوابق البيومناخية الرطبة والشبه رطبة

  ويصل انتشاره حتى الطابق البيومناخي الشبه 

  .جاف وفي الغالب يكون مرافق لغابات السنديان والغابات الصنوبرية المخربة  

  .طبيعي: الموطن

  .دول حوض البحر المتوسط :الموطن األصلي

خشبية صغيرة متساقطة األوراق تعيش داخل الغابات السنديانية  نباتات :الوصف النباتي

واألزهار صغيرة خضراء اللون ، األوراق صغيرة جلدية، م 2-1تصل الرتفاع ، والصنوبريات

  .والثمرة لحمية بنفسجية تتحول للون االحمر عند النضج 

  نيسان           –آذار  :اإلزهار

واسع االنتشار من الطوابق البيومناخية الرطبة حتى الطوابق البيومناخية شبه  :المتطلبات البيئية

  .الجافة 

  ،له فوائد جمة في حفظ التربة وزيادة التغلغل المائي إلى جوف التربة  :الفوائد البيئية

  .ينمو بشكل طبيعي بدون تدخل اإلنسان في الغابات المخربة:  االستخدامات

  بذري: طرق اإلكثار
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  ) 81(رقم النبات

  

  Ficus nitida:االسم العلمي

    Moraceae:الفصيلة

  التين ألتزييني ، فيكس نتدا  :االسم العربي

  الفيكس  :االسم المحلي المتداول

  شجرة مدخلة تنتشر :انتشار داخل القطر

  داخل الحدائق وجوانب الطرق في المناطق 

  .  الدافئة والساحلية واألغوار 

  .مدخل: الموطن

  المناطق بين المدارية واالستوائية باإلضافة إلى السواحل األوروبية  :الموطن األصلي

شجرة كبيرة وتصل إلى أحجام عمالقة في المناطق الدافئة الرطبة دائمة  :الوصف النباتي

أوراقها جلدية خضراء داكنة والثمار زيتونية خضراء ولكنها اصغر من حبة الزيتون ، الخضرة

  لون األصفر أو البنفسجي عند النضج تتحول إلى ال

  نيسان          - آذار  :اإلزهار

شجرة تعيش في المناطق الدافئة والرطبة خاصة الساحلية تتطلب تربة رخوة  :المتطلبات البيئية

  .حساسة للبرد، مفككة

تستخدم في تشجير الحدائق وجوانب الطرق نظرا لخاصيتها في تحمل القص : االستخدامات

  . والتشكيل

  .خضري و بذري: طرق اإلكثار

 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

  جداول وخرائط 

  

  

  الجداول       

  .تمثل عناصر المناخ )  17- 1(من رقم  جداول - 

 . يمثل استعماالت األراضي ) 18(جدول رقم  - 

 .التغيرات في مساحات الغابات )19(جدول رقم  - 

 الفلسطينية اتمحافظالفي  التفصيلي معلومات وتغيرات الغابات )20(جدول رقم  - 

التوزيع البيئي الجغرافي ألنواع الغابات ومساحاتها في األراضي  )21(جدول رقم  - 

  2007 الفلسطينية سنة

  

  الخرائط      
  تمثل المحميات الغابية في فلسطين ) 1(خارطة رقم  - 1
 تمثل التربة في فلسطين) 2(خارطة رقم  - 2
 تمثل الرطوبة ومواقع محطات الرصد الجوي ) 3(خارطة رقم  - 3
 تمثل معدل درجات الحرارة واإلشعاع الشمسي) 4(خارطة رقم  - 4
 تمثل معدل درجات الحرارة العليا ة والدنيا) 5(خارطة رقم  - 5
  تمثل المعدل السنوي لأليام الغائمة وآميات األمطار ) 6(خارطة رقم  - 6
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  )1(جدول رقم 
البيانات المناخية األساسية االساسية لمنطقة السهل الساحلي الفلسطيني (قطاع غزة ) (مناخ شرق المتوسط ) للفترة ١٩٨٨- ١٩٩٧

المجموع/المعدلآانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولأبتموزحزيرانأيارنيسانأذارشباطآانون الثاني
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECTotal/Ave.

متوسط سرعة الرياح آم /ساعة  
mean wend velocity km/h

766078.7
Potential Evo-transperation (mm)

961009496

69131.8
Mean total monthly Evaporation (mm)

آميات التبخر والنتح الشهرية (ملم)
5349507279119

19019318316513287
معدل آميات التبخر الشهرية (ملم)

6876115142162

676870.8
Mean relative humidity (%)

76757369

5.18
Mean sunshine duration (h/day)

معدل الرطوبة النسبية (%)
676770707375

9.710.510.49.38.56.5
معدل ساعات اإلشعاع الشمسي (ساعة/يوم)

5.25.97.38.28.9

101410171012.2
Pressure (mbar)

1006100810111013

3.4__
Absolute Min. Temp. (°C)

الضغط الجوي (مليبار)
101610161013101210111009

14.818.519.216.212.27.5
(C°) أدنى درجات حرارة مطلقة

22.63.67.411.4

14.511.316.1
Mean Min. Temp. (°C)

21.822.221.219.4

31.6__
Absolute Max. Temp. (°C)

(C°) أقل معدل درجات حرارة
9.41011.714.516.919.7

403632.838.837.435.4
(C°) أعلى درجات حرارة مطلقة

31.234.334.841.243.5

231923.6
Mean Max. Temp.  (°C)

2929.527.526.5

15.119.8
Mean Temp.  (°C)

(C°) معدل أعلى درجة حرارة يومي
17.517.519.52324.527

23.325.425.824.322.918.7 (C°) 13.413.715.618.720.7معدل درجات الحرارة اليومية

010.5_
Min. Monthly rainfall  (mm)

0000
أقل سقوط امطار شهري (ملم)

8.820.79.100

0063.8256.6237.1_
أعلى سقوط أمطار شهري (ملم)

178214132327
Max. Monthly rainfall  (mm)

446
Mean Monthly rainfall (mm)

00036 379

عنصر المناخ
Climate Element

10
معدل سقوط األمطار الشهري (ملم)

10588

22.324.12220.5

Mean Monthly Distributionمعدل التوزيع الشهري

7199

2.80

19.8 17.318.721.221.6 1816.717.316.2
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  )2(جدول رقم 
  بيانات سقوط االمطار لمنطقة السهل الساحلي الفلسطيني  (قطاع غزة ) ممثال بمدينة رفح  (المناخ الصحراوي ) للفترة  ١٩٨٨ - ١٩٩٧

المجموع/المعدلآانون أولتشرين ثاني تشرين أول أيلولأبتموز حزيران  أيار نيسانأذارشباطآانون الثاني
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECTotal/Ave.

01 Min. Monthly rainfall  (mm)0000

265 Max. Monthly rainfall  (mm)
218.50000أقل سقوط امطار شهري   (ملم)

0668.5219 59.53200 136.5300.1292أعلى سقوط أمطار شهري   (ملم)

45.954.1280.9 Mean Monthly rainfall (mm)0009.9 34.99.50.40.1 63.562.6معدل سقوط األمطار الشهري   (ملم)

Mean Monthly Distributionمعدل التوزيع الشهري  
عنصر المناخ 

Climate Element

  

  

  )3(رقم جدول
بيانات سقوط االمطار لمنطقة السهل الساحلي الفلسطيني     ( قطاع غزة ) ممثال بمدينة خان يونس     ( المناخ االيراني التوراني القاري   ) للفترة ١٩٨٨ - ١٩٩٧

المجموع  /المعدل  آانون أول تشرين ثاني تشرين أول أيلولأبتموز  حزيران   أيار نيسان أذارشباطآانون الثاني 
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECTotal/Ave.

42 Min. Monthly rainfall  (mm)0000

156 Max. Monthly rainfall  (mm)
422.52000أقل سقوط امطار شهري     ( ملم ) 

0037.5265.5 34210 168171.5105.5أعلى سقوط أمطار شهري     ( ملم ) 

50.575397 Mean Monthly rainfall (mm)0009 83.76.10.20.1 92.580.2معدل سقوط األمطار الشهري     ( ملم ) 

Mean Monthly Distributionمعدل التوزيع الشهري  
عنصر المناخ 

Climate Element
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  )4(جدول رقم 
بيانات سقوط االمطار لمنطقة السهل الساحلي الفلسطيني (قطاع غزة) ممثال بمدينة بيت حانون آاعلى معدل امطار لمنطقة السهل الساحلي الفلسطيني للفترة ١٩٨٨ - ١٩٩٧ 

المجموع/المعدلآانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولأبتموزحزيرانأيارنيسانأذارشباطآانون الثاني
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECTotal/Ave.

3.72.4 Min. Monthly rainfall  (mm)0000

206 Max. Monthly rainfall  (mm)
1535.512000أقل سقوط امطار شهري (ملم)

0049247.5 27960 199.9219176.5أعلى سقوط أمطار شهري (ملم)

74.7100.3484.6 Mean Monthly rainfall (mm)00020.4 55.78.71.40.6 12498.8معدل سقوط األمطار الشهري (ملم)

Mean Monthly Distributionمعدل التوزيع الشهري
عنصر المناخ

Climate Element
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  )5(جدول رقم 
البيانات المناخية األساسية للنطقة شبه الساحلية  ( الشمالية الغربية من الضفة الغربية      ) ممثلة بمدينة طول آرم للفترة      ١٩٨٨ - ١٩٩٧

المجموع  /المعدل  آانون أول تشرين ثاني تشرين أول أيلولأبتموز  حزيران   أيار نيسان أذارشباطآانون الثاني 
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECTotal/Ave.

متوسط سرعة الرياح آم /ساعة  
mean wend velocity km/h

95754875.7 108104100100

معدل آميات التبخر الشهرية     ( ملم ) 
Mean tot montا Evaporation(mm)

37آميات التبخر والنتح الشهرية     ( ملم )  Potential Evo-transperation (mm)

ال يوجد بياتات  

31467292

69.4 Mean relative humidity (%)68747067 62696471 72767565

Pressure (mbar)
معدل ساعات اإلشعاع الشمسي     ( ساعة /يوم) 

Mean sunshine duration (h/day)
معدل الرطوبة النسبية    (%) 

7.3 Absolute Min. Temp. (°C)
الضغط الجوي  ( مليبار  ) 

20.318.514.910.8 9.612.616.118.5  (C° )     4.24.87.2أدنى درجات حرارة مطلقة

14.310.615.6 Mean Min. Temp. (°C)22.122.721.219.2

22.3 Absolute Max. Temp. (°C)
 (C° )     8.68.710.813.815.919.4أقل معدل درجات حرارة

3433.232.527.7 31323136.9  (C° )     2020.723أعلى درجات حرارة مطلقة

20.815.922.3 Mean Max. Temp.  (°C)2929.628.226.8

13.218.9
Mean Temp.  (°C)

 (C° )      13.313.816.721.524.627.2معدل أعلى درجة حرارة يومي

26.124.72317.5 17.620.223.325.5  (C° )     10.911.213.7معدل درجات الحرارة اليومية

19.7 Min. Monthly rainfall  (mm)0000 0001.1 70.66.85.8أقل سقوط امطار شهري     ( ملم ) 

367436 Max. Monthly rainfall  (mm)201992

25.9 86.618.2

330390181113346أعلى سقوط أمطار شهري     ( ملم ) 

عنصر المناخ 
Climate Element

3.70.1 110.9103.5معدل سقوط األمطار الشهري     ( ملم )  Mean Monthly rainfall (mm)

ال يوجد بيانات 

ال يوجد بيانات 

Mean Monthly Distributionمعدل التوزيع الشهري  

90.3162.1602.4 000

15.514.813.712.211.910.410.49.712.2 9.410.413.714.4
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  )6(جدول رقم 
بيانات سقوط االمطار للمنطقة شبه الساحلية  (الشمالية الغربية للضفة الغربية  ) ممثلة بمدينة قلقيلية للفترة  ١٩٨٨ - ١٩٩٧ ( مناخ شرق المتوسط ) 

المجموع/المعدلآانون أول تشرين ثاني تشرين أول أيلولأبتموز حزيران   أيار نيسان أذارشباطآانون الثاني 
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECTotal/Ave.

09.5 Min. Monthly rainfall  (mm)0000

503.2 Max. Monthly rainfall  (mm)
56.722.51.9000أقل سقوط امطار شهري   (ملم)

010133.2292.8 64.553.90 284.8336.7237.2أعلى سقوط أمطار شهري     (ملم)

89.1162624.9 Mean Monthly rainfall (mm)000.529.8 80.413.610.2 136.7111.6معدل سقوط األمطار الشهري   (ملم)

Mean Monthly Distributionمعدل التوزيع الشهري  
عنصر المناخ 

Climate Element

  

  )7(جدول رقم 
بيانات االمطار للمنطقة شبه الساحلية     ( شمال غرب الضفة الغربية   ) ممثلة بمدينة يعبد    ( شمال غرب المنطقة الساحلية   ) للفترة ١٩٨٨ - ١٩٩٧

المجموع    /المعدل  آانون أول تشرين ثاني تشرين أول أيلول أبتموز   حزيران    أيار نيسان أذارشباطآانون الثاني 
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECTotal/Ave.

2.711.6 Min. Monthly rainfall  (mm)0000

354.8 Max. Monthly rainfall  (mm)
44.220.59.7000أقل سقوط امطار شهري     ( ملم ) 

015.279.7217 108.266.822.60 328.3361.5183.5أعلى سقوط أمطار شهري     ( ملم ) 

75.3140.1651.5 Mean Monthly rainfall (mm)000.723.4 91.923.64.91 145119.9معدل سقوط األمطار الشهري     ( ملم ) 

Mean Monthly Distributionمعدل التوزيع الشهري  
عنصر المناخ 

Climate Element
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  )8(جدول رقم 
البيانات المناخية األساسية للمنطقة شبه الساحلية الشمالية الشرقية من الضفة الغربية          (مناخ شرق المتوسط  ) ممثلة بمحطة بيت قاد لالرصاد الجوية للفترة       ١٩٨٨ - ١٩٩٧  

المجموع  /المعدل  آانون أول تشرين ثاني تشرين أول أيلولأبتموز  حزيران  أيار نيسانأذارشباطآانون الثاني 
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECTotal/Ave.

متوسط سرعة الرياح آم   /ساعة  
Mean wend velocity km/h

Potential Evo-transperation (mm)131133124 117 325485113774988.4 109

معدل آميات التبخر الشهرية     (ملم )

7.25.46.1

ال يوجد بيانات  

7.56.3

Mean tot month Evaporation(mm)
37آميات التبخر والنتح الشهرية     (ملم )

667469.1 Mean relative humidity (%)63656465

5.48.1 Mean sunshine duration (h/day)
808476676063معدل الرطوبة النسبية    (%)

109.18.16.8 7.89.711.311.1 5.45.66.8معدل ساعات اإلشعاع الشمسي     (ساعة/يوم)

Pressure (mbar)  ال يوجد بيانات

7.57.97.97.999.49.48.6

6 Absolute Min. Temp. (°C)
الضغط الجوي  (مليبار  )

2117.81111 3.412.81721.4 (C°)     215أدنى درجات حرارة مطلقة

11.88.712.7 Mean Min. Temp. (°C)19.621.119.816.1

25.4 Absolute Max. Temp. (°C)
(C°)     6.87.18.611.21417.3أقل معدل درجات حرارة

35.8373929 38.640.437.637 (C°)     252626.8أعلى درجات حرارة مطلقة

2518.827.1 Mean Max. Temp.  (°C)33.634.233.230.6

13.720.3
Mean Temp.  (°C)

(C°)      17.418.221.628.33132.9معدل أعلى درجة حرارة يومي

27.626.523.318.4 19.722.525.126.6 (C°)     12.112.615.1معدل درجات الحرارة اليومية

1.824.4 Min. Monthly rainfall  (mm)0000

205.6 Max. Monthly rainfall  (mm)
46.91120.21.200أقل سقوط امطار شهري     (ملم )

00.45495.6 114.245.100 235.7126.4127.3أعلى سقوط أمطار شهري     (ملم )

39.893.3414.4 Mean Monthly rainfall (mm)00015.9 65.624.95.90 10762معدل سقوط األمطار الشهري     (ملم )

Mean Monthly Distributionمعدل التوزيع الشهري  
عنصر المناخ 

Climate Element
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  )9(جدول رقم 
 بيانات االمطار لمنطقة السفوح الغربية للمنطقة الجبلية ممثلة ببلدة جينسافوط    (شمال السفوح الغربية للمنطقة الجبلية للفترة    ١٩٨٨ - ١٩٩٧

المجموع/المعدلآانون أولتشرين ثاني تشرين أول أيلولأبتموز حزيران  أيار نيسانأذارشباطآانون الثاني
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECTotal/Ave.

010.3 Min. Monthly rainfall  (mm)0000

464.7 Max. Monthly rainfall  (mm)
5424.217.6000أقل سقوط امطار شهري   (ملم)

0786.2285 79.343.500 239.9247.5237.9أعلى سقوط أمطار شهري   (ملم)

88.1149.2640.7 Mean Monthly rainfall (mm)000.323.1 103.520.94.20 142.2134.3معدل سقوط األمطار الشهري   (ملم)

Mean Monthly Distributionمعدل التوزيع الشهري 
عنصر المناخ 

Climate Element

  

  

  

  )10(جدول رقم  
 بيانات االمطار لمنطقة السفوح الغربية للمنطقة الجبلية ممثلة ببلدة ترقوميا  (جنوب السفوح الغربية للمنطقة الجبلية) للفترة ١٩٨٨ - ١٩٩٧

المجموع/المعدلآانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولأبتموزحزيرانأيارنيسانأذارشباطآانون الثاني
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECTotal/Ave.

04.4 Min. Monthly rainfall  (m0000

254.4 Max. Monthly rainfall  (
24.713.80000أقل سقوط امطار شهري (ملم)

07.247.1140.8 1943300 315.4134.5189.5أعلى سقوط أمطار شهري (ملم)

42.597.8432.8 Mean Monthly rainfall (000.412.9 61.322.420 119.574معدل سقوط األمطار الشهري (م

Mean Monthly Distributionمعدل التوزيع الشهري
عنصر المناخ

Climate Element
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  )11(جدول رقم 
البيانات المناخية األساسية لوسط المنطقة الجبلية ( الضفة الغربية) ممثلة بمدينة الخليل في جنوب المنطقة الجبلية للفترة ١٩٨٨ - ١٩٩٧

المجموع/المعدلآانون أول تشرين ثاني تشرين أول أيلولأبتموزحزيران أيارنيسان أذارشباطآانون الثاني 
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECTotal/Ave.

متوسط سرعة الرياح آم/ساعة  
mean wend velocity km/h

543070 Potential Evo-transperation (mm)1101069487

62 Mean tot month Evaporation(mm)
2325416797106آميات التبخر والنتح الشهرية  ( ملم) 

22515711287 139166200221 658193معدل آميات التبخر الشهرية ( ملم) 

647361.8 Mean relative humidity (%)57606259

4.77.8 Mean sunshine duration (h/day)
747266554851معدل الرطوبة النسبية (%) 

10.910.39.87 8.198.39.6 4.74.86.4معدل ساعات اإلشعاع الشمسي  ( ساعة /يوم) 

904904901.6 Pressure (mbar)899899902903

0.4̅ Absolute Min. Temp. (°C)
903902901901901900الضغط الجوي ( مليبار) 

121292 16.51013  (C° ) 1̅3̅0.5̅أدنى درجات حرارة مطلقة

9.95.6 Mean Min. Temp. (°C)171715.914

22 Absolute Max. Temp. (°C)
 (C° ) 44.76.59.913.215.8أقل معدل درجات حرارة

33.434.631.631.6 32.63433.538  (C° ) 21.42123.6أعلى درجات حرارة مطلقة

17.512.119.9 Mean Max. Temp.  (°C)27.227.22623.2

8.815.5
Mean Temp.  (°C)

 (C° ) 10.211.514.619.623.625.9معدل أعلى درجة حرارة يومي

22.120.918.613.7 14.718.420.822.1  (C° ) 7.18.110.5معدل درجات الحرارة اليومية

Min. Monthly rainfall  (mm)0000 12.5207.3أقل سقوط امطار شهري ( ملم) 

220334

3.96.7

Max. Monthly rainfall  (mm)002165 351355194أعلى سقوط أمطار شهري  ( ملم) 

115.5595.9 Mean Monthly rainfall (mm)001.614.6 91.725.4

Mean Monthly Distribution
عنصر المناخ 

Climate Element

4.70.5 133.6141.666.7معدل سقوط األمطار الشهري ( ملم) 

12.412.812.6

معدل التوزيع الشهري

2353710

000

11.59.39.39.210.110.2 8.78.188.8
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  )12(جدول رقم 
البيانات المناخية األساسية لوسط المنطقة الجبلية ممثلة بمدينة القدس في وسط المنطقة الجبلية للفترة  ١٩٨٨ - ١٩٩٧

المجموع/المعدلآانون أولتشرين ثاني تشرين أول أيلولأبتموز حزيران  أيار نيسانأذارشباطآانون الثاني
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECTotal/Ave.

متوسط سرعة الرياح آم   /ساعة  
mean wend velocity km/h

16.31818.418.51819.420.418.617

664081.9 100

1314.11617.3

Potential Evo-transperation (mm)125120109

55157.4 Mean tot month Evaporation(mm)
31345376110119آميات التبخر والنتح الشهرية   (ملم)

22812712863 195238232252 110104157معدل آميات التبخر الشهرية   (ملم)

596657 Mean relative humidity (%)53575856

5.98.9 Mean sunshine duration (h/day)
676659504548معدل الرطوبة النسبية  (%)

11.810.17.36.5 9.411.412.412.1 5.47.17.4معدل ساعات اإلشعاع الشمسي (ساعة/يوم)

925925922.3 Pressure (mbar)919919922924

1̅ Absolute Min. Temp. (°C)
924923922921922921الضغط الجوي (مليبار )

14.48.68.50.2 24.6913.6 (C°)    3.41¯4.1¯أدنى درجات حرارة مطلقة

12.3813.1 Mean Min. Temp. (°C)18.91918.116.4

26.5 Absolute Max. Temp. (°C)
(C°)    6.16.98.710.315.317.7أقل معدل درجات حرارة

37.337.332.727.2 34.53836.835.6 (C°)    20.221.826.3أعلى درجات حرارة مطلقة

18.713.321.2 Mean Max. Temp.  (°C)28.428.627.624.6

10.617.1
Mean Temp.  (°C)

(C°)    11.412.91620.924.827.3معدل أعلى درجة حرارة يومي

23.822.820.415.5 15.62022.523.6 (C°)    8.79.912.3معدل درجات الحرارة اليومية

4.57.4 Min. Monthly rainfall  (mm)0000

393.1 Max. Monthly rainfall  (mm)
41.822.815.8000أقل سقوط امطار شهري   (ملم)

04.350.6257 22.329.58.40 418.2352.8180.2أعلى سقوط أمطار شهري   (ملم)

63.8155.3624.3 Mean Monthly rainfall (mm)000.318.3 96.126.93.60.3 143.1117.7معدل سقوط األمطار الشهري   (ملم)

Mean Monthly Distributionمعدل التوزيع الشهري  
عنصر المناخ 

Climate Element
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  )13(جدول رقم 
ترة ١٩٨٨ - ١٩٩٧ البيانات المناخية األساسية لوسط المنطقة الجبلية ممثلة بمدينة نابلس في شمال المنطقة الجبلية للف

المجموع   /المعدل  آانون أول تشرين ثاني تشرين أول أيلولأبتموز  حزيران    أيار نيسان أذارشباطآانون الثاني 
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECTotal/Ave.

متوسط سرعة الرياح آم /ساعة  
mean wend velocity km/h

8.79.51010.210.71212.411.710.3

723681 103

7.77.87.79.9

Potential Evo-transperation (mm)117112105

49140.2 Mean tot month Evaporation (mm)
36365582106112آميات التبخر والنتح الشهرية     ( ملم ) 

21827813175 149203226238 496799معدل آميات التبخر الشهرية     ( ملم ) 

576760.5 Mean relative humidity (%)61626457

4.57.8 Mean sunshine duration (h/day)
676762535155معدل الرطوبة النسبية    (%) 

10.910.29.87 8.28.98.49.6 4.74.86.4معدل ساعات اإلشعاع الشمسي     ( ساعة /يوم) 

953953949.4 Pressure (mbar)944945948951

0.3 Absolute Min. Temp. (°C)
953952951949948946الضغط الجوي   ( مليبار  ) 

15.9139.31.4 0.66.911.412.3  (C° )     1¯2.8¯0.6¯أدنى درجات حرارة مطلقة

12.17.813.3 Mean Min. Temp. (°C)19.319.518.516.2

28 Absolute Max. Temp. (°C)
 (C° )     6.26.78.812.114.917.4أقل معدل درجات حرارة

38.638.835.330.7 3538.63838.1  (C° )     22.928.130.4أعلى درجات حرارة مطلقة

20.214.622.3 Mean Max. Temp.  (°C)29.129.428.425.8

11.217.8
Mean Temp.  (°C)

 (C° )  13.114.417.222.225.727.9معدل أعلى درجة حرارة يومي

24.423.42116.1 17.120.322.624.2  (C° )     9.610.513معدل درجات الحرارة اليومية

00 Min. Monthly rainfall  (mm)0000

472 Max. Monthly rainfall  (mm)
55.420.40000أقل سقوط امطار شهري     ( ملم ) 

12283249 2256530 389289220أعلى سقوط أمطار شهري     ( ملم ) 

77.1140.5660.1389 Mean Monthly rainfall (mm)001.820.7 10420.27.80 141.1146.9معدل سقوط األمطار الشهري     ( ملم ) 

Mean Monthly Distributionمعدل التوزيع الشهري  
عنصر المناخ 

Climate Element
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  )14(رقم جدول 
بيانات االمطار لجنوب شرق المنطقة الجبلية في الضفة الغربية ممثلة بمدينة يطا في جنوب شرق الجبال للفترة        ١٩٨٨ - ١٩٩٧

المجموع/المعدلآانون أولتشرين ثاني تشرين أول أيلولأبتموز حزيران  أيار نيسانأذارشباطآانون الثاني 
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECTotal/Ave.

00.2 Min. Monthly rainfall  (mm)0000

213 Max. Monthly rainfall  (mm)
0.328153000أقل سقوط امطار شهري   (ملم)

0235240 900.300 375218218أعلى سقوط أمطار شهري    (ملم)

46.574.8389.3 Mean Monthly rainfall (mm)000.26.8 75.418.900 89.477.4معدل سقوط األمطار الشهري   (ملم)

Mean Monthly Distributionمعدل التوزيع الشهري  
عنصر المناخ 

Climate Element

  

  

  )15(جدول رقم 
اس (مناخ شرق المتوسط  )  للفترة  ١٩٨٨ - ١٩٩٧ بيانات االمطار لمنطقة شمال شرق المنطقة الجبلية في الضفة الغربية ممثلة بمدينة طوب

المجموع  /المعدل  آانون أول تشرين ثاني تشرين أول أيلولأبتموز  حزيران   أيار نيسان أذارشباطآانون الثاني
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECTotal/Ave.

65 Absulut Max daily rainfall(mm)0033.577 352100 636046اعلى سقوط امطار يومي     (ملم )

04.5 Min. Monthly rainfall  (mm)0000

291 Max. Monthly rainfall  (mm)
23.515.513000أقل سقوط امطار شهري     (ملم )

00135179 68.53400 293262222أعلى سقوط أمطار شهري     (ملم )

53.589.8431.2 Mean Monthly rainfall (mm)00018.5 61.213.630 102.589.1معدل سقوط األمطار الشهري     (ملم )

Mean Monthly Distributionمعدل التوزيع الشهري  
عنصر المناخ 

Climate Element
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  )16(جدول رقم 
البيانات المناخية األساسية لمنطقة جنوب االغوار الفلسطينية ممثلة بمدينة اريحا في جنوب االغوار      ( تداخل المناخ الصحراوي السوداني   ) للفترة  ١٩٨٨ -  ١٩٩٧

المجموع/المعدلآانون أول تشرين ثاني تشرين أول أيلولأبتموز حزيران   أيار نيسان أذارشباطآانون الثاني 
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECTotal/Ave.

متوسط سرعة الرياح آم   / ساعة  
mean wend velocity km/h

12.3 12.59.47.97.6 15.215.31614.8 8.910.413.116.2

9158124.6 Potential Evo-transperation (mm)194188166140

59175.1 Mean total month Evaporation(mm)
525685121163181آميات التبخر والنتح الشهرية    ( ملم) 

26722713594 189261289298 7876128معدل آميات التبخر الشهرية   ( ملم) 

607052.1 Mean relative humidity (%)40444751

5.68.7 Mean sunshine duration (h/day)
706557453838معدل الرطوبة النسبية  (%) 

11.610.58.76.5 9.39.411.811.7 5.55.97.7معدل ساعات اإلشعاع الشمسي   ( ساعة /يوم) 

104610481041.7 Pressure (mbar)1034103510391042

2.1 Absolute Min. Temp. (°C)
104810461044104110401037الضغط الجوي ( مليبار ) 

1913.211.44.2 2.410.415.418  (C° )     0.42.8¯0.2أدنى درجات حرارة مطلقة

12.9915.3 Mean Min. Temp. (°C)22.122.421.217.9

28.8 Absolute Max. Temp. (°C)
 (C° )    7.48.310.514.217.620.4أقل معدل درجات حرارة

45.643.440.634.8 41.446.44544  (C° )     2527.633.8أعلى درجات حرارة مطلقة

26.420.529.6 Mean Max. Temp.  (°C)37.837.636.132.3

14.722.4
Mean Temp.  (°C)

 (C° )      19.120.924.329.333.736.7معدل أعلى درجة حرارة يومي

3028.625.119 21.725.628.529.9  (C° )    13.214.617.4معدل درجات الحرارة اليومية

0.80.9 Min. Monthly rainfall  (mm)0000

104 Max. Monthly rainfall  (mm)
1.63.73.3000أقل سقوط امطار شهري   ( ملم) 

077181 202270 6211241أعلى سقوط أمطار شهري     ( ملم) 

33.4166 Mean Monthly rainfall (mm)007.121.6 10.31.900 35.831.224.7معدل سقوط األمطار الشهري   ( ملم) 

Mean Monthly Distributionمعدل التوزيع الشهري  
عنصر المناخ 

Climate Element
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  )17(جدول رقم 
البيانات المناخية األساسية لمنطقة وسط االغوار الفلسطينية ممثلة ببيانات محطة االرصاد في الجفتلك  (واد الفارعة ) للفترة ١٩٨٨ - ١٩٩٧

المجموع/المعدلآانون أول تشرين ثاني تشرين أول أيلولأبتموزحزيران أيارنيسان أذارشباطآانون الثاني 
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECTotal/Ave.

متوسط سرعة الرياح آم/ساعة  
mean wend velocity km/h

15.8

ال يــــــــــــــــــــــــــــوجد 

ال يـــــــــــــــــــــــــــــوجد 

ال يــــــــــــــــــــــــــــــوجد 

18997.6 10.91324.523.4 16.623.42213

Potential Evo-transperation (mm)

Mean total monthly Evaporation (m
آميات التبخر والنتح الشهرية  (ملم)

معدل آميات التبخر الشهرية (ملم)

556758.1 Mean relative humidity (%)51524354

6.28.7 Mean sunshine duration (h/day)
737363635251معدل الرطوبة النسبية (%)

119.98.57.3 8.710.411.611.7 5.767.2معدل ساعات اإلشعاع الشمسي  (ساعة /يوم)

Pressure (mbar)

2.7 Absolute Min. Temp. (°C)
الضغط الجوي (مليبار)

2017.5126.5 510.514.516.5 (C°) 0.523أدنى درجات حرارة مطلقة

16.811.917 Mean Min. Temp. (°C)22.724.222.920.2

32 Absolute Max. Temp. (°C)
(C°) 1921.1¯9.39.212.114.4أقل معدل درجات حرارة

4743.54238.8 45.147.24948 (C°) 2733.136أعلى درجات حرارة مطلقة

27.921.530.2 Mean Max. Temp.  (°C)39.438.536.633.5

16.723.8
Mean Temp.  (°C)

(C°) 19.520.224.329.134.637.1معدل أعلى درجة حرارة يومي

31.429.826.922.4 21.726.829.131.1 (C°) 14.414.718.2معدل درجات الحرارة اليومية

07.8 Min. Monthly rainfall  (mm)0000

106.2 Max. Monthly rainfall  (mm)
13.5220.3000أقل سقوط امطار شهري (ملم)

03.627.951 78.40.200 204.17984.4أعلى سقوط أمطار شهري  (ملم)

24.554.1234.3 Mean Monthly rainfall (mm)000.36.7 4516.700 55.131.9معدل سقوط األمطار الشهري (ملم)

Mean Monthly Distributionمعدل التوزيع الشهري
عنصر المناخ 

Climate Element
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  )18(جدول رقم 

الرقم 
االستعمال%المساحة آم٢االستعمال%المساحة آم٢االستعمال%المساحة آم٢

16432916645.5180930اراضي مزروعة 1
3786.712634.55048.4اسكان فلسطيني 2
2504.4002504.1مستوطنات ومعسكرات جيش اسرائيلية 3
115720.44512.3120220اراضي مغلقة آليًا ومصادرة ومجرفة للجدار والحدود وغيرها 4
821.53.5185.51.4غابات مكسوه باألشجار 5
76713.551.477212.8اراضي مكسوه بالشجيرات والنبات العشبية (غطاء نباتي متوسط إلى آثيف ) 6
86615.319.55.3885.514.7اراضي ذات آساء نباتي قليل او معدوم 7
اراضي محظور استعمالها جزئيًا ( معسكرات تدريب -حدود مستوطنات ) 8

ذات آساء نباتي متوسط إلى آيثف  
56611003651006026100المجموع 

5188.6 5189.200

المجموع 
استعماالت االراضي الفلسطينية 

قطاع غزة الضفة الغربية 
نوع االستعمال 
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2007 – 1974التغيرات في مساحات الغابات ما بين ) 19(جدول رقم  
 

 

 

 

 

 

  

  2007المساحات ونسبة التغير سنة   1974المساحات سنة   الرقم
المساحة   المحافظة 

  /الكلية
  دونم

المساحة 
/ الطبيعية

  دونم

المساحة 
الصناعية 
/ مزروعة

  دونم

المساحة 
/ الجرداء
  دونم

المساحة 
  دونم/ الكلية

النسبة 
%  

  للتغيير

المساحة 
/ الطبيعية

  دونم

النسبة 
%  

  للتغيير

المساحة 
الصناعية 
/ مزروعة

  دونم

  %النسبة 
  للتغيير

المساحة 
/ الجرداء
  دونم

النسبة 
%  

  للتغيير

  49  5958  90  8143  60  19191  63   33292  12148  9003  31751  52902  جنين  1
  1820  10920  64  1400  94  147300  97  159620  600  2200 156800 165000  طوباس  2
  100  100  100  1088  -----  ------  100  1188  100  1088  -------  1188  طولكرم  3
  8  176  56  1866  -----  ------  61  2042  -----  3344  ------  3344  نابلس  4
  14  287  12  150  -----  -----  9  437  2090  1302  1650  5042  قلقيلية  5
  89  4795  100  120  44  6176  57  11091  5395  120  14011  19526  سلفيت  6
  ----  ------  27  1177  217  278  32  1455  -------  4355  128  4483  رام اهللا  7
  ----  ------  39  1100  ----  ------  39  1100  -------  2785  -----  2785  القدس  8
  ----  ------  49  1208  70  700  55  1908  -------  2443  1000  3443  بيت لحم  9

  ؟؟  ؟؟  ؟؟  ؟؟  ؟؟  ؟؟  ؟؟  ؟؟  -------  ------  3520  3520  أريحا  10
  267  800  68  6850  100  650  75  8300  300  10143  650  11084  الخليل  11
محافظات   12

  قطاع غزه
42000  -----  42000  -------  1500  4  ------  -----  1500  4  ------  ----  

  112  23026  31  24602  83  174295  71  221933  20633  78783 209510 314317  المجموع
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  محافظة جنين –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20رقم   جدول

 X :204.5اإلحداثيات  سيادة فلسطينية وسيطرة إسرائيلية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية حكومية  المغير:   اسم الغابة  2: الرقم
Y              :187.5     منحدرات جبلية شرقية:   الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة : نوع الغابة  1968سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
محروسة ومحمية من السلطة       40  40  المساحة الجرداء

  حلبيصنوبر     1000  1000  المساحة المزروعة  الفلسطينية
  بلوط ، سيريس ، عبهر ، خروب    3600  3600  المساحة الطبيعية

        
      4640  4640  مجموع المساحة

  

 X    :191اإلحداثيات   السيادة الفلسطينية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  سيريس:  اسم الغابة  3: الرقم
Y                  :179.5   منحدرات شرقية للمنطقة الجبلية:  الموقع البيئي  صنوبر مزروع و بلوط طبيعية: الغابةنوع   2000: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  تم قطع الغابة للفحم والوقود -    ----   650  650  المساحة الجرداء

 1996إعادة حماية وتأهيل سنة  -
 2000زراعة سنة  -

محروسة ومحمية من السلطة 
  الفلسطينية

  

  صنوبر حلبي، سرو، اآاسيا سينوفيال، قطف  +280  280  ----   المساحة المزروعة
  بلوط، بطم فلسطيني، سيريس، برزة، عبهر، خروب  -1480  500  1980  المساحة الطبيعية

        
    -1200  1430  2630  مجموع المساحة

  

 X :199.5اإلحداثيات   سيادة فلسطينية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  مسيليا: اسم الغابة  4: الرقم
Y               :177     جبلية عالية : الموقع البيئي  بلوط طبيعية: نوع الغابة   ---- : سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
محروسة ومحمية من السلطة       --   --   المساحة الجرداء

  بلوط ، سيريس ، بطم فلسطيني        المساحة المزروعة  الفلسطينية
      400  400  المساحة الطبيعية

        
      400  400  مجموع المساحة

 X :199.5اإلحداثيات   السيادة الفلسطينية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  اسم الغابة  رابا   1: الرقم
Y              :185   منحدرات جبلية شرقية: الموقع البيئي الجغرافي  صنوبر مزروع و بلوط طبيعية: نوع الغابة        1956:  سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
محروسة ومحمية من السلطة   -----   ---   500  500  المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي  -----   1300  1300  المساحة المزروعة  الفلسطينية
  بلوط ، سيريس ، عبهر ، خروب  ----   7295  7295  المساحة الطبيعية

     ----    
    ----   9095  9095  المساحةمجموع 
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 X: 204اإلحداثيات   سيادة فلسطينية :  تبعية الغابة الحالية  الملكية حكومية  إم التوت :  اسم الغابة  6: الرقم
Y              :182   شبه ساحلية :   الموقع البيئي  بلوط طبيعية : نوع الغابة  --- :  سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
محروسة ومحمية من السلطة       ----   ---   المساحة الجرداء

      ------   -----   المساحة المزروعة  الفلسطينية
  بلوط ، سيريس ، عبهر ، خروب، قطلب، برزه، سويد    650  650  المساحة الطبيعية

        
      650  650  مجموع المساحة

  

 X    :205.5اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  النصر :  اسم الغابة  7: الرقم
Y                  :182   شبه ساحلية:  الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة : نوع الغابة  1965: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
        ---   ---   المساحة الجرداء

      1200  1200  المساحة المزروعة
  صنوبر حلبي، سرو    ----   ---   المساحة الطبيعية

        
      1200  1200  مجموع المساحة

  

 X :207اإلحداثيات   سيادة فلسطينية وسيطرة اسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  دير ابو ضعيف : اسم الغابة  8: الرقم
Y               :185     شبه ساحلية  : الموقع البيئي  بلوط طبيعية: نوع الغابة   ---- : سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  )جانيم( بناء مستوطنة   عشبيات  -20  260  280  المساحة الجرداء

        --   المساحة المزروعة
  بلوط، بطم فلسطيني، قطلب، برزه، سيريس، عبهر، خروب   -480  586  1066  المساحة الطبيعية

        
    -500  846  1346  المساحةمجموع 

 X :195اإلحداثيات   السيادة الفلسطينية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  صانور / الجديدة:  اسم الغابة  5: الرقم
Y              :173   منحدرات شرقية جبلية: الموقع البيئي الجغرافي  : نوع الغابة  :         سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
    عشبيات    722  722  المساحة الجرداء

           المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
      722  722  مجموع المساحة
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  محافظة جنين –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20رقم   جدول

  

 X :209اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية حكومية  السعادة:  اسم الغابة  10:الرقم
Y              :176     شبه ساحلية  :   الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة : نوع الغابة  1951سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  )قاديما(بناء مستوطنة         --   المساحة الجرداء

  )سابقا صنوبر حلبي( ال يوجد حاليا   560  00  560  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    560  00  560  المساحةمجموع 

  

 X    :209.5اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية  : تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  يعبد وقصر الشيخ:  اسم الغابة  11:الرقم
Y                  :166.5   شبه ساحلية  :  الموقع البيئي  : نوع الغابة  1970: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  )شاآير و جانيت( بناء مستوطنات   ال يوجد حاليا  -1500  0000  1500  المساحة الجرداء

  )سابقا صنوبر حلبي، سرو( ال يوجد حاليا   -300  0000  300  المساحة المزروعة
  )بلوط، بطم فلسطيني، سيريس، برزة، عبهرسابقا ( ال يوجد حاليا   -4200  0000  4200  المساحة الطبيعية

        
    -6000  0000  6000  مجموع المساحة

  

 X :209اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  إم الريحان: اسم الغابة  12:الرقم
Y               :164.5     شبه ساحلية : الموقع البيئي  مزروعهو بلوط طبيعيةصنوبرية : نوع الغابة  1965: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
محمية طبيعية يمر منها جدار الفصل         --   المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو، آينا، بلوط،    1000  1000  المساحة المزروعة  العنصري
  سيريس، برزة، عبهر    2000  2000  الطبيعيةالمساحة 

        
      3000  3000  مجموع المساحة

 X :205.5اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية  :  تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  عز الدين :  اسم الغابة  9: الرقم
Y              :182   شبه ساحلية  : الموقع البيئي الجغرافي  صنوبريه مزروعه: نوع الغابة        1962:  سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  )قاديما(بناء مستوطنة         --   المساحة الجرداء

  حلبي، سروصنوبر   -150  1583  1733  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
      1583  1733  مجموع المساحة
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  محافظة جنين –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20رقم   جدول

  

 X :205اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية حكومية  زبدة:   اسم الغابة  14:الرقم
Y              :162     شبه ساحلية:   الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة وبلوط طبيعية : نوع الغابة  1970سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
        1000  1000  المساحة الجرداء

  حلبي، آيني، سرواصنوبر     180  180  المساحة المزروعة
  شجيرات اهمها السيريس     2048  2048  المساحة الطبيعية

        
      3228  3228  مجموع المساحة

  

 X    :203.5اإلحداثيات   السيادة الفلسطينيةو سيطرة إسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  فراسين:  اسم الغابة  15:الرقم
Y                  :162   شبه ساحلية:  الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة: نوع الغابة  1970: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  بناء مستوطنة حالميش    -820  000  820  المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو    500  500  المساحة المزروعة
          الطبيعيةالمساحة 

        
    -820  500  1320  مجموع المساحة

  

 X :203اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  عرابه: اسم الغابة  16:الرقم
Y               :167    شبه ساحلية : الموقع البيئي  صنوبرية مزروعه: نوع الغابة  1968: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  بناء مستوطنة  دوتان          المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو  -350  150  500  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -350  150  500  مجموع المساحة

 X :211اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية:   تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  عانين: اسم الغابة  13:الرقم
Y              :164.5   شبه ساحلية:  الموقع البيئي الجغرافي  صنوبر مزروع و بلوط طبيعية: نوع الغابة        1969:  سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  الفصل العنصرييمر منها جدار   -----     700  700  المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، آينيا، سروا    350  350  المساحة المزروعة
  بلوط ، سيريس ، برزه ، خروب    1000  1000  المساحة الطبيعية

        
      2050  2050  مجموع المساحة
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  محافظة جنين –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20رقم   جدول

  

 X :203.5اإلحداثيات   سيادة فلسطينية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية حكومية  قباطية:  اسم الغابة  18:الرقم
Y              :174     جبلية عالية :   الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة : نوع الغابة  1968سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
        550  550  المساحة الجرداء

  عشبيات        المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
      550  550  مجموع المساحة

  

 X    :199اإلحداثيات   الفلسطينيةالسيادة : تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  فحمة: اسم الغابة  19:الرقم
Y                  :168   جبلية عالية:  الموقع البيئي  : نوع الغابة  : سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
        200  200  المساحة الجرداء

  عشبيات        المساحة المزروعة
          الطبيعيةالمساحة 

        
      200  200  مجموع المساحة

  

 X :201.5اإلحداثيات   سيادة فلسطينية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  تلفيت و جلقموس: اسم الغابة  20:الرقم
Y               :183.5    جبلية عالية : الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة وبلوط طبيعية: نوع الغابة  2001: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
      -100  330  430  المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي،اآاسيا، سروا  +100  100    المساحة المزروعة
  بلوط ، عبهر وشجيرات أخرى    912  912  المساحة الطبيعية

        
    0000  1312  1312  المساحة مجموع

 X :208اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  اسم الغابة  برطعة  17:الرقم
Y              :160   شبه ساحلية: الموقع البيئي الجغرافي  : نوع الغابة  : سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  بناء مستوطنة ريحان  -----   -1500    1500  المساحة الجرداء

  )سابقا أعشاب( ال يوجد حاليا         المساحة المزروعة
  )عبهرسابقا بلوط، سيريس، برزه، ( اليوجد  حاليا   -4500    4500  المساحة الطبيعية

        
    -6000    6000  مجموع المساحة
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  محافظة جنين –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20رقم   جدول

  

 X :214اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية حكومية  رمانة:   اسم الغابة  22:الرقم
Y              :169     شبه ساحلية:   الموقع البيئي  : نوع الغابة  سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  اعتداء مواطنين    -500  000  500  المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
      0000  500  مجموع المساحة

  

 X    :209اإلحداثيات   الفلسطينيةالسيادة : تبعية الغابة الحالية  : الملكية  العرقه: اسم الغابة  23:الرقم
Y                  :169   شبه ساحلية:  الموقع البيئي  : نوع الغابة  : سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
        636  636  المساحة الجرداء

  عشبيات        المساحة المزروعة
      200  200  الطبيعيةالمساحة 

        
      836  836  مجموع المساحة

  

 X :213اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  الطيبة:اسم الغابة  24:الرقم
Y               :168     الموقع البيئي  : نوع الغابة   ---- : سنة الزراعة :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
        400  400  المساحة الجرداء

  عشبيات        المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
      400  400  مجموع المساحة

 X :199.5اإلحداثيات   السيادة الفلسطينية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  اسم الغابة  اليامون  21:الرقم
Y              :185   شبه ساحلية: الموقع البيئي الجغرافي  صنوبر مزروع و بلوط طبيعية: نوع الغابة        1956:  سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  اعتداء مواطنين    1150    1150  المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
          الطبيعيةالمساحة 

        
    -1150    1150  مجموع المساحة
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  محافظة جنين –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20رقم   جدول

  

 X :214اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية حكومية  تعنك:  اسم الغابة  26:الرقم
Y              :171     الموقع البيئي  : نوع الغابة  سنة الزراعة   :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  اعتداءات مواطنين    -200    200  المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -200  000  200  مجموع المساحة

  

 :   Xاإلحداثيات   السيادة الفلسطينية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  سيريس:  اسم الغابة  27:الرقم
Y                  :   الجبليةمنحدرات شرقية للمنطقة :  الموقع البيئي  صنوبر مزروع و بلوط طبيعية: نوع الغابة  2000: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي    500  500  المساحة المزروعة  
          المساحة الطبيعية

        
        500  مجموع المساحة

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 X :212اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  السيلة الحارثية: اسم الغابة  25:الرقم
Y              :170   جبلية عالية: الموقع البيئي الجغرافي  : نوع الغابة  :          سنة الزراعة  

  مالحظات  النباتي الغطاء  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  بناء مستوطنة واعتداءات مواطنين          المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
    -2180  0000  2180  المساحة الطبيعية

        
    -2180  0000  2180  مجموع المساحة
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  طوباسمحافظة  –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20رقم   جدول

  

 X :195.5اإلحداثيات  سيادة فلسطينية وسيطرة إسرائيلية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية حكومية  تياسير:  اسم الغابة  2:الرقم
Y              :187     منحدرات شرقية :  الموقع البيئي  خروب وسيريس طبيعية : نوع الغابة  سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  منطقة عسكرية -          المساحة الجرداء

اعتداءات وتخريب من جيش  -
  اإلحتالل

          المساحة المزروعة
  رتم ، سيريس ، خروب    12000  12000  المساحة الطبيعية

        
      12000  12000  مجموع المساحة

  

 X    :194اإلحداثيات   السيادة الفلسطينية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  معسكرات الحسين: اسم الغابة  3:الرقم
Y                  :185.5   منحدرات شرقية:  الموقع البيئي  صنوبر مزروع : نوع الغابة  1963: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو    450  450  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
      450  450  مجموع المساحة

  

 X :193.5اإلحداثيات   اسرائيليةسيطرة : تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  صالح الدين:اسم الغابة  4:الرقم
Y               :187.5     منحدرات شرقية : الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة وسيريس وخروب طبيعية: نوع الغابة 1952: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، خروب ، سيريس    250  250  المساحة المزروعة
      50  50  المساحة الطبيعية

        
      300  300  مجموع المساحة

 X :194اإلحداثيات   سيادة فلسطينية وسيطرة إسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  عقابا : اسم الغابة  1:الرقم
Y              :182.5   منحدرات شرقية لمنطقة جبلية: الموقع البيئي الجغرافي  صنوبر مزروع : نوع الغابة         1952: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  بناء مستوطنة  عديت  -----         المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو  -300  700  1000  المساحة المزروعة
          الطبيعيةالمساحة 

        
    -300  700  1000  مجموع المساحة
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  طوباسمحافظة  –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20رقم   جدول

  

 X :197اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية: الحاليةتبعية الغابة   الملكية حكومية  سحلب:  اسم الغابة  6:الرقم
Y              :182     منحدرات شرقية:   الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة : نوع الغابة  سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
  سيريس، خروب    500  500  المساحة الطبيعية

        
      500  500  مجموع المساحة

  

 X    :191اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  يرزة: اسم الغابة  7:الرقم
Y                  :191.5   منحدرات شرقية :  الموقع البيئي  خروب وسيريس طبيعية: نوع الغابة  : سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
تجريف من جيش اإلحتالل  واعمال     +500  2600    المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة  عسكرية
  سيريس، خروب  -1000  4000  5000  المساحة الطبيعية

        
    -500  4500  5000  مجموع المساحة

  

 X :192.5اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  وادي المالح: اسم الغابة  8:الرقم
Y               :193.5    منحدرات شرقية: الموقع البيئي  حرارية شجيرية متساقطة األوراق: نوع الغابة   ---- : سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  تجريف واعمال عسكرية    -400  2600  3000  المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
  ، عناب)سدر( رثم، نبق     4000  4000  المساحة الطبيعية

        
    -400  6600  7000  مجموع المساحة

 X :199.5اإلحداثيات   السيادة الفلسطينية  سيطرة اسرائيلية:  الحالية تبعية الغابة  الملكية  حكومية  اسم الغابة  لحف جادر   5:الرقم
Y              :185   منحدرات شرقية: الموقع البيئي الجغرافي  حرارية متساقطة األوراق: نوع الغابة  :          سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
بها مناطق عسكرية واعمال عسكرية       1000  1000  المساحة الجرداء

  عشبيات         المساحة المزروعة  لجيش اإلحتالل
  رثم، عناب، سريس    7250  7250  المساحة الطبيعية

        
      8250  8250  مجموع المساحة
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  طوباس محافظة  –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20رقم   جدول

  

 X :192اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية حكومية  جباديس:   اسم الغابة  10:الرقم
Y              :195   الموقع البيئي  خروب وسيريس طبيعية: نوع الغابة  :سنة الزراعة   :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  )منطقة عسكرية( تجريف واعمال عسكرية     +2000  2000    المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
  رثم ، سيريس ، خروب  -4000  51000  55000  المساحة الطبيعية

        
    -2000  53000  55000  مجموع المساحة

  

 X    :192اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  ابزيق:  اسم الغابة  11:الرقم
Y                  :186.5   منحدرات شرقية :  الموقع البيئي  خروب وسيريس طبيعية: نوع الغابة  : سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  المساحةالتغير في  2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  منطقة عسكرية( تجريف واعمال عسكرية       1000  1000  المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
  سيريس، خروب  -1000  8000  9000  المساحة الطبيعية

        
    -1000  9000  10000  مجموع المساحة

  

 X :191اإلحداثيات   سيادة فلسطينية: الغابة الحاليةتبعية   حكومية: الملكية  قشدة:اسم الغابة  12:الرقم
Y               :183     الموقع البيئي  خروب وسيريس طبيعية: نوع الغابة   ---- : سنة الزراعة :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
السلطة محروسة ومحمية من           المساحة الجرداء

  الفلسطينية
  

  خروب و سيريس        المساحة المزروعة
      500  500  المساحة الطبيعية

        
      500  500  مجموع المساحة

 X :197اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية:   تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  وادي الخشنة: اسم الغابة   9:الرقم
Y              :189.5   منحدرات شرقية: الموقع البيئي الجغرافي  طبيعيةخروب وسيريس :  نوع الغابة  :        سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  تجريف واعمال عسكرية  -----   +2820  3820  1000  المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
  زيتون بريسيريس ، خروب و   -4000  60000  64000  المساحة الطبيعية

        
    -1180  63820  65000  مجموع المساحة
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  نابلس محافظة –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20رقم   جدول

  

 X :184اإلحداثيات   السيادة الفلسطينية:  الحاليةتبعية الغابة   الملكية حكومية  جسر المالقي:  اسم الغابة  2:الرقم
Y              :180.5   منحدرات شرقية:   الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة: نوع الغابة  1967:سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  اعتداءات من المواطنين وجفافاشجار    +100  100    المساحة الجرداء

    -100  270  370  المساحة المزروعة
  صنوبر حلبي، سرو        المساحة الطبيعية

        
    000  370  370  مجموع المساحة

  

 X    :182اإلحداثيات   السيادة الفلسطينية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  عصيرة الشمالية:  اسم الغابة  3:الرقم
Y                  :175.5   جبلية عالية:  الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة: نوع الغابة  1971: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  اعتداءا من المواطنين          المساحة الجرداء

محروسة ومحمية من السلطة 
  الفلسطينية

  

  صنوبر حلبي، سرو      102  المساحة المزروعة
      102    المساحة الطبيعية

        
      102  102  مجموع المساحة

  

 X :179اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  جبل جرزيم: اسم الغابة  4:الرقم
Y               :176     جبلية عالية : الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة: الغابةنوع   1945: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  بناء مستوطنات  -          المساحة الجرداء

 معسكرات جيش و -
  اعتداء مواطنين -

  صنوبر حلبي، سرو  -506  50  556  المساحة المزروعة
          الطبيعيةالمساحة 

        
    -506  50  556  مجموع المساحة

 X :186اإلحداثيات   السيادة الفلسطينية:    الغابة الحاليةتبعية   الملكية  حكومية  خلة عيسى: اسم الغابة   1:الرقم
Y               :180   منحدرات شرقية: الموقع البيئي الجغرافي  صنوبرية مزروعة:  نوع الغابة        1968:  سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  قطع أشجار من المواطنين -  -----   +76  76    الجرداءالمساحة 

محروسة ومحمية من السلطة 
  الفلسطينية

  

    -76  350  426  المساحة المزروعة
  صنوبر حلبي، بروتيا        المساحة الطبيعية

        
    000  426  426  مجموع المساحة
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  نابلسمحافظة –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20رقم   جدول

  

 X :181.5اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية حكومية  جبل عيبال:  اسم الغابة  6:الرقم
Y              :176   جبلية عالية  : الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة: نوع الغابة  1957: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  معسكرات جيش -          المساحة الجرداء

      300  300  المساحة المزروعة  اعتداء مواطنين -
  صنوبر حلبي، سرو        المساحة الطبيعية

        
      300  300  مجموع المساحة

  

 X    :181اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  دير الحطب: اسم الغابة  7:الرقم
Y                  :181   الموقع البيئي  : نوع الغابة  : سنة الزراعة  :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  بناء مستوطنة الون موريه          المساحة الجرداء

    -350  000  350  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -350  000  350  مجموع المساحة

  

 X :182اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  عزموط: اسم الغابة  8:الرقم
Y               :180     الموقع البيئي  : نوع الغابة   ---- : سنة الزراعة :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  مستوطنات واعمال عسكريه          المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي  -300  700  1000  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -300  700  1000  مجموع المساحة

 X :185اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية:   تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  جبل الطور: اسم الغابة   5:الرقم
Y              :171   جبلية عالية:  الموقع البيئي الجغرافي  صنوبرية مزروعة:   نوع الغابة     1967:     سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  معسكرات جيش ومستوطنات  -----         المساحة الجرداء

    -70  170  240  المساحة المزروعة
  صنوبر حلبي، سرو        المساحة الطبيعية

        
    -70  170  240  مجموع المساحة



166 
 

   طولكرممحافظة –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20رقم   جدول

  
   

  
  
  

 : Xاإلحداثيات   : تبعية الغابة الحالية  : الملكية  : اسم الغابة  :الرقم
Y                :   الموقع البيئي  : نوع الغابة   ---- : سنة الزراعة :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعي

        
        

          مجموع المساحة

  
  
  
  

 X :192اإلحداثيات   سيادة فلسطينية:   تبعية الغابة الحالية  بلدية عنبتا: الملكية   نور شمس: اسم الغابة   1:الرقم
Y              :156   منحدرات غربية منطقة جبلية: الموقع البيئي الجغرافي  صنوبرية مزروعة:  نوع الغابة         1962: سنة الزراعة 

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  اعتداءات مواطنين -  -----     100  100  المساحة الجرداء

      1088  1088  المساحة المزروعة  حرائق -
  صنوبر حلبي، سرو        المساحة الطبيعية

        
      1188  1188  مجموع المساحة

 :    Xاإلحداثيات   : تبعية الغابة الحالية  : الملكية  : اسم الغابة  :الرقم
Y                  :   الموقع البيئي  صنوبر مزروع و بلوط طبيعية: نوع الغابة  : سنة الزراعة  :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة  
          المساحة الطبيعية

        
          مجموع المساحة
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  قلقيليةمحافظة –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20رقم   جدول

  

 X :192اإلحداثيات   السيادة الفلسطينية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية حكومية  الطبيب:  اسم الغابة  2:الرقم
Y              :195   شبه ساحلية:   الموقع البيئي  : نوع الغابة  1962:سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  زحف عمراني -    +155  155    المساحة الجرداء

 قطع اشجار -
  اعتداءات مواطنين -

    -155  000  155  المساحة المزروعة
  )سابقًا صنوبر حلبي( ال يوجد حاليا         المساحة الطبيعية

        
      155  155  مجموع المساحة

  

 X    :191اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  عسلة:  اسم الغابة  3:الرقم
Y                  :179.5   شبه ساحلية:  الموقع البيئي  : نوع الغابة  1968: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  بناء مستوطنة الفيه منشه    -1850  000  1850  المساحة الجرداء

    -450  000  450  المساحة المزروعة
  )سابقًا صنوبريات( ال يوجد حاليا         المساحة الطبيعية

        
    -2300    2300  مجموع المساحة

  

 : Xاإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  القطان: اسم الغابة  4:الرقم
Y                :   شبه ساحلية: الموقع البيئي  بلوط طبيعية: نوع الغابة  1968: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  بناء مستوطنة معاليه شمرون    -40  00  40  المساحة الجرداء

  )سابقًا صنوبريات( ال يوجد حاليا   -115  000  115  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -155  000  155  مجموع المساحة

 X :176.5اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية:   تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  النبي الياس: اسم الغابة   1:الرقم
Y              :151.5   شبه ساحلية: الموقع البيئي الجغرافي  صنوبرية مزروعة  وبلوط طبيعية:   نوع الغابة     1962:    سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  قطع اشجار واعتداءات مواطنين  -----   +132  132    المساحة الجرداء

    -132  150  282  المساحة المزروعة
  صنوبر حلبي، سرو        المساحة الطبيعية

        
    000  282  282  مجموع المساحة
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  قلقيليةمحافظة –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20رقم   جدول

  

 : Xاإلحداثيات   :  تبعية الغابة الحالية  الملكية   :  اسم الغابة  :الرقم
Y              :   الموقع البيئي  : نوع الغابة  :سنة الزراعة   :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
          الطبيعيةالمساحة 

        
          مجموع المساحة

  

 :    Xاإلحداثيات   : تبعية الغابة الحالية  : الملكية  : اسم الغابة  :الرقم
Y                  :   الموقع البيئي  : نوع الغابة  : سنة الزراعة  :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة  
          المساحة الطبيعية

        
          مجموع المساحة

  

 : Xاإلحداثيات   : تبعية الغابة الحالية  : الملكية  : اسم الغابة  :الرقم
Y                :   الموقع البيئي  : نوع الغابة   ---- : سنة الزراعة :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
  

 X :176اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية:    تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية   آفر القف: اسم الغابة   5:الرقم
Y              :185   شبه ساحلية:  الموقع البيئي الجغرافي  صنوبرية مزروعة:  نوع الغابة         1962: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
بناء مستوطنات جانيت، شمرون  -  -----   -200  00  200  المساحة الجرداء

    -300  00  300  المساحة المزروعة  ، قرينة شمرون
  )سابقًا صنوبريات( ال يوجد حاليا   -1650  000  1650  المساحة الطبيعية

  )سابقا سيريس وبلوط( ال يوجد حاليا       
    -2150  000  2150  مجموع المساحة
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  سلفيتمحافظة –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20رقم   جدول

  

 X :174اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية:  الغابة الحاليةتبعية   الملكية حكومية  وادي قانا الغربي:  اسم الغابة  2:الرقم
Y              :164   منحدرات غربية  : الموقع البيئي  بلوط وسيريس طبيعية: نوع الغابة  : سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  مستوطنة ياآيربناء           المساحة الجرداء

  سويد، عبهر، بطم فلسطيني        المساحة المزروعة
  بلوط ، سيريس ، برزه ، خروب  -4505  600  5105  المساحة الطبيعية

        
    -4505  600  5105  مجموع المساحة

  

 X    :1741اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  وادي قانا الجنوبي: اسم الغابة  3:الرقم
Y                  :161   الموقع البيئي  : نوع الغابة  : سنة الزراعة  :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  بناء مستوطنة  وازالة الغابةه          المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
        1776  الطبيعيةالمساحة 

  بلوط ، سيريس ، برزه ، خروب، سويد، عبهر، بطم فلسطيني      
    -500  1276  1776  مجموع المساحة

  

 X :173.5اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  السرايج: اسم الغابة  4:الرقم
Y               :163    منحدرات غربية: الموقع البيئي  : نوع الغابة   ---- : سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  مستوطنات واعمال عسكريه      2000  2000  المساحة الجرداء

  شجيرات متقزمة        المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
      2000  2000  مجموع المساحة

 X :174اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية:   تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  الشرقيوادي قانا : اسم الغابة   1:الرقم
Y              :159   منحدرات غربية منطقة جبلية:  الموقع البيئي الجغرافي  :   نوع الغابة  :        سنة الزراعة  

  مالحظات  النباتيالغطاء   التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  بناء مستوطنة عمانوئيل  -----   -600    600  المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
  )غابة متوسطية سابقا( ال يوجد حاليا   -180    180  المساحة الطبيعية

        
    -780    780  مجموع المساحة
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  سلفيتمحافظة –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20رقم   جدول

  

 X :174اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية حكومية  البلحة :  اسم الغابة  6:الرقم
Y              :160.5   منحدرات غربية  : الموقع البيئي  : نوع الغابة  1955: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
   -          المساحة الجرداء

      120  120  المساحة المزروعة
  سويد، عبهر، بطم فلسطيني، بلوط ، سيريس ، برزه ، خروب    2350  2350  المساحة الطبيعية

        
      2470  2470  مجموع المساحة

  

 X    :173.5اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  جبل الذيب: اسم الغابة  7:الرقم
Y                  :160   منحدرات غربية  :  الموقع البيئي  : نوع الغابة  : سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  مستوطناتبناء           المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
  سويد، عبهر، بطم فلسطيني، بلوط ، سيريس ، برزه ، خروب  -3000  1600  4600  المساحة الطبيعية

        
    -3000  1600  4600  مجموع المساحة

  

 : Xاإلحداثيات   : تبعية الغابة الحالية  : الملكية  :اسم الغابة  :الرقم
Y                :   الموقع البيئي  : نوع الغابة   ---- : سنة الزراعة :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
          مجموع المساحة

 X :174اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية:   تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  العروض: اسم الغابة   5:الرقم
Y              :160   منحدرات غربية:   الموقع البيئي الجغرافي  :   نوع الغابة  :        سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  معسكرات جيش ومستوطنات  -----     2795  2795  المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
  Herbs and bathaعشبيات وشجيرات متقزمة         المساحة الطبيعية

        
      2795  2795  مجموع المساحة
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  رام اهللا محافظة –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20رقم   جدول

  

 X :148اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية حكومية  ميدروس :  اسم الغابة  2:الرقم
Y              :163   جبلية عالية  : الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة: نوع الغابة  1962: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  ازالة الغابة واقامة مستوطنة دولب -          المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو  -700  700  1400  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -700  700  1400  مجموع المساحة

  

 X    :181اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  وادي المالقي: اسم الغابة  3:الرقم
Y                  :181   منحدرات غربية:  الموقع البيئي  : نوع الغابة  1969: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  في المساحةالتغير  2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  بناء مستوطنة الون موريه          المساحة الجرداء

    -350  000  350  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -350  000  350  مجموع المساحة

  

 X :156.5اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  خلة طالب:اسم الغابة  4:الرقم
Y               :162   جبلية عالية  :  الموقع البيئي  : نوع الغابة   1952:سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  ازالة الغابة واقامة مستوطنة  حلميش          المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي و سرو  -600  200  800  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -600  200  800  مجموع المساحة

 X :158اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية:   تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  ام الصفا: اسم الغابة   1:الرقم
Y              :163   جبلية عالية:  الموقع البيئي الجغرافي  صنوبرية مزروعة:   نوع الغابة     1927:     سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  اعتداء مستوطنات المجاورة   -----         المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو  -28  72  100  المساحة المزروعة  مستوطنة عطروت
  سويد، عبهر، بطم فلسطيني، بلوط ،قطلب ، برزه ، خروب    128  128  المساحة الطبيعية

        
    -28  200  228  مجموع المساحة
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  رام اهللا محافظة –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20رقم جدول 

  

 X  :153اإلحداثيات   سيادة فلسطينية:  تبعية الغابة الحالية  األوقاف اإلسالمية: الملكية  النبي غيث : اسم الغابة  6:الرقم
Y              :160   جبلية عالية  : الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة: الغابةنوع   1965: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي    27  27  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
      27  27  مجموع المساحة

  

 :    Xاإلحداثيات   سيادة فلسطينية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  الهاشمي: الغابةاسم   7:الرقم
Y                  :   منحدرات غربية:  الموقع البيئي  : نوع الغابة  1952: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
محمية ومحروسة من السلطة  -          الجرداء المساحة

  الفلسطينية
 دونم 40تم زراعة وحفظ  -

  2004آحديقة نباتية سنة 

  صنوبر حلبي، سرو    150  150  المساحة المزروعة
  وبداية غابة طبيعية بلوط، بطم فلسطيني، سريس، عبهر، خروب    150  150  المساحة الطبيعية

        
      300  300  مجموع المساحة

  

 : Xاإلحداثيات   : تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  :اسم الغابة  :الرقم
Y                :   الموقع البيئي  : نوع الغابة   ---- : سنة الزراعة :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

          المزروعةالمساحة 
          المساحة الطبيعية

        
          مجموع المساحة

 X :156.5اإلحداثيات   اسرائيليةسيطرة :   تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  دير نظام : اسم الغابة   5:الرقم
Y              :161.5   جبلية عالية:  الموقع البيئي الجغرافي  :   نوع الغابة     1965:     سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  اعتداء مستوطنين  -----         المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو    28  28  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
      28  28  مجموع المساحة



173 
 

   القدسمحافظة –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20جدول رقم 

  

 X :132اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية حكومية  العيزرية :  اسم الغابة  2:الرقم
Y              :177   جبلية عالية  : الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة: نوع الغابة  1945: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  اعتداء مستوطنين          المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو  -1200  500  1700  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -1200  500  1700  مجموع المساحة

  

 X    :137اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  عين قارة: اسم الغابة  3:الرقم
Y                  :178   منحدرات شرقية:  الموقع البيئي  : نوع الغابة  1956: سنة الزراعة  

  مالحظات  النباتيالغطاء   التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  ازالة الغابة وبناء مستوطنة  عناتوت          المساحة الجرداء

    -100  000  100  المساحة المزروعة
  )سابقًا صنوبر حلبي( ال يوجد حاليا         المساحة الطبيعية

        
    -100  000  100  مجموع المساحة

  

 X :136اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية: الحاليةتبعية الغابة   حكومية: الملكية  عناتا: اسم الغابة  4:الرقم
Y               :175    جبلية عالية: الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة: نوع الغابة  1968: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  جدار الفصل العنصري -          المساحة الجرداء

 زحف عمراني -
  اعتداء مواطنين -

  صنوبر حلبي  -300  100  400  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -300  100  400  مجموع المساحة

 X :136اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية:   تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  بيت اآسا : اسم الغابة   1:الرقم
Y              :166.5   جبلية عالية:  الموقع البيئي الجغرافي  صنوبرية مزروعة:   نوع الغابة     1969:     سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  اعتداء مستوطنين  -----         المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو  -85  150  235  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -85  150  235  مجموع المساحة



174 
 

  القدسمحافظة –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20جدول 

  

 : Xاإلحداثيات   :  تبعية الغابة الحالية  الملكية ح  :  اسم الغابة  :الرقم
Y              :   الموقع البيئي  : نوع الغابة  : سنة الزراعة :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974 سنة  دونم/ المساحات 
   -          المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
          مجموع المساحة

  

 :    Xاإلحداثيات   : تبعية الغابة الحالية  : الملكية  : اسم الغابة  :الرقم
Y                  :   الموقع البيئي  : نوع الغابة  : سنة الزراعة  :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  بناء مستوطنة الون موريه          المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
          مجموع المساحة

  

 : Xاإلحداثيات   : تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  : اسم الغابة  :الرقم
Y               :   الموقع البيئي  : نوع الغابة   ---- : سنة الزراعة :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
          مجموع المساحة

 X :124اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية:   تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  القبو: اسم الغابة   5:الرقم
Y              :160   جبلية عالية:  الموقع البيئي الجغرافي  :   نوع الغابة  :        سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
    -----         المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو    350  350  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
      350  350  مجموع المساحة



175 
 

  بيت لحممحافظة –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20جدول 

  

 X :121.5اإلحداثيات   سيادة فلسطينية:  تبعية الغابة الحالية  اوقاف اسالمية : الملكية  برك سليمان : اسم الغابة  2:الرقم
Y              :166   جبلية عالية  : الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة: نوع الغابة  1962: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  زحف عمراني          المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو    150  150  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
        150  مجموع المساحة

  

 X    :125.5اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  جبل ابو غنيم: اسم الغابة  3:الرقم
Y                  :172   جبلية عالية  :  الموقع البيئي  : نوع الغابة  1966: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  ازالة الغابة وبناء مستوطنة هار حماة          المساحة الجرداء

  )سابقًا صنوبر حلبي( ال يوجد حاليا   -950    950  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
        950  مجموع المساحة

  

 X :120.5اإلحداثيات   سيادة فلسطينية: تبعية الغابة الحالية  خاصة: الملكية  زعتره: اسم الغابة  4:الرقم
Y               :175     جبلية عالية  : الموقع البيئي  : نوع الغابة   1967: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  محمية ومحروسة من السلطة الفلسطينية          المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي    185  185  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        

      185  185  مجموع المساحة

 X :118.5اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية:   تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  حرملة: اسم الغابة   1:الرقم
Y              :172   جبلية عالية:  الموقع البيئي الجغرافي  صنوبرية مزروعة:   نوع الغابة     1963:   سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  اعتداء مستوطنين -  ------         المساحة الجرداء

مهددة بالمصادرة من  -
 مستوطنة تقوع

دونم وازالها  75تم زيادة  -
  اإلحتالل للطرق اإللتفافية

  صنوبر حلبي، سرو    75  75  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
        75  مجموع المساحة
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  بيت لحممحافظة –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20جدول 

  

 X :119اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية خاصة  واد البيار : اسم الغابة  6:الرقم
Y              :165   جبلية عالية  : الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة: نوع الغابة  1967: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
ازالة الغابة لتوسيع  مستوطنة   -          المساحة الجرداء

  )سابقا صنوبر حلبي، سرو، بروتيا صنوبر مثمر( حاليا ال يوجد  -85  00  85  المساحة المزروعة  افرات
          المساحة الطبيعية

        
    -85  00  85  مجموع المساحة

  

 X    :124اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  ام العصافير: اسم الغابة  7:الرقم
Y                  :173   جبلية عالية  :  الموقع البيئي  : نوع الغابة  : سنة الزراعة  

  مالحظات  النباتيالغطاء   التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

      298  298  المساحة المزروعة
  صنوبر حلبي، سرو،        المساحة الطبيعية

        
      298  298  مجموع المساحة

  

 : Xاإلحداثيات   : تبعية الغابة الحالية  :الملكية  :اسم الغابة  :الرقم
Y               :   الموقع البيئي  : نوع الغابة  : سنة الزراعة  :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
          مجموع المساحة

 X :120.5اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية:   تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  نحالين: الغابة اسم   5:الرقم
Y              :160   منحدرات غربية:  الموقع البيئي الجغرافي  صنوبرية مزروعة:   نوع الغابة     1927:     سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  المساحةالتغير في  2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
دونم توسيع مستوطنات غوش  500ازالة   -----         المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو، بروتيا، صنوبر مثمر  -200  500  700  المساحة المزروعة  عتصيون
  سريس ، عبهر، بطم فلسطيني، بلوط ،قطلب ، برزه ، خروب  -300  700  1000  المساحة الطبيعية

        
    -500  1200  1700  مجموع المساحة
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  أريحامحافظة –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20جدول 

  

 :Xاإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية حكومية زور الشريعة الثاني :  اسم الغابة  2:الرقم
Y              :   شبه استوائية مائية: الموقع البيئي  : نوع الغابة  : سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
منطقة حدودية على حدود حافة نهر األردن           المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة  )منطقة عسكرية مغلقة( الغربية
  قصب، بوص ، اثل ، سدر ، آزورينا ، قطف ، زقوم، غرقد، تفاح جهنم ،       1533  المساحة الطبيعية

  اراك، سيال، طلح ، ينبوت ، عجول      
        1533  مجموع المساحة

  

 :    Xاإلحداثيات   : تبعية الغابة الحالية  :الملكية  : اسم الغابة  :الرقم
Y              =    :   الموقع البيئي  : نوع الغابة  1969: سنة الزراعة  :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
          مجموع المساحة

  

 : Xاإلحداثيات   : تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  : اسم الغابة  :الرقم
Y               :   الموقع البيئي  : نوع الغابة   ---- : سنة الزراعة :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
          مجموع المساحة

 : Xاإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية:   تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  زور الشريعة األول: اسم الغابة   1:الرقم
Y              :   شبه استوائية مائية:  الموقع البيئي الجغرافي  :   نوع الغابة  :        سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
منطقة حدودية على حدود حافة نهر األردن   -----         المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة  )منطقة عسكرية مغلقة( الغربية
  قصب، بوص ، اثل ، سدر ، آزورينا ، قطف ، زقوم، غرقد، تفاح جهنم ،       1978  المساحة الطبيعية

  اراك، سيال، طلح ، ينبوت ، عجول      
        1978  مجموع المساحة
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  غزة افظاتمح–معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20جدول 

  

 : Xاإلحداثيات   سيادة فلسطينية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية حكومية  خان يونس :  اسم الغابة  2:الرقم
Y              :   ساحلية: الموقع البيئي  : نوع الغابة  : سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  استيطان اسرائيلي -          المساحة الجرداء

 تجريف احتالل -
 اعتداء مواطنين  -
  

  اآاسيا سنوفيال، قطف، اثل ، آينيا، غابة مختلطة مزروعة وطبيعية  -37000  1000  38000  المساحة المزروعة
          الطبيعيةالمساحة 

        
    -37000  1000  38000  مجموع المساحة

  

 :    Xاإلحداثيات   : تبعية الغابة الحالية  : الملكية  : اسم الغابة  :الرقم
Y                  :   الموقع البيئي  : نوع الغابة  : سنة الزراعة  :  

  مالحظات  النباتي الغطاء  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
          مجموع المساحة

  

 : Xاإلحداثيات   : تبعية الغابة الحالية  : الملكية  اسم الغابة  :الرقم
Y               :   الموقع البيئي  : نوع الغابة   ---- : سنة الزراعة :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
          مجموع المساحة

 : Xاإلحداثيات   سيادة فلسطينية:   تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  بيت حانون : اسم الغابة   1:الرقم
Y              :   ساحلية:  الجغرافيالموقع البيئي   :   نوع الغابة  :        سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  استيطان اسرائيلي -  -----         المساحة الجرداء

 تجريف احتالل -
 اعتداء مواطنين  -
  زحف عمراني -

  مزروعة وطبيعية اآاسيا سنوفيال، قطف، اثل ، آينيا، غابة مختلطة  -4000  500  4500  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -4000  500  4500  مجموع المساحة
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  الخليلمحافظة –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20جدول 

  

 X :114اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية حكومية  القرن :  اسم الغابة  2:الرقم
Y              :162   جبلية عالية  : الموقع البيئي  مزروعة وبلوط طبيعيةصنوبرية : نوع الغابة  1935: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
اعتداءات يومية وقطع اشجار  -          المساحة الجرداء

مزروعة طبيعية ومرعى من 
  المجاورين

  صنوبر حلبي، سرو  -103  190  293  المساحة المزروعة
  بلوط، بطم فلسطيني، قطلب، ملول، سويد، عبهر، آمثرى سورية  +20  370  350  المساحة الطبيعية

        
    -83  560  643  مجموع المساحة

  

 X    :113اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  زعقوق/ السنابرة : اسم الغابة  3:الرقم
Y                  :146.5   منحدرات غربية:  الموقع البيئي  : نوع الغابة  1970: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
مخطط ان تكون داخل جدار الفصل           المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو، بروتيا    1000  1000  المساحة المزروعة  العنصري
  سيريس، هنبل، لبيد، سويد، نتش    230  230  المساحة الطبيعية

        
      1230  1230  مجموع المساحة

  

 X :110اإلحداثيات   السيادة الفلسطينية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  طيره/ وادي القف: اسم الغابة  4:الرقم
Y               :155     منحدرات غربية: الموقع البيئي  : نوع الغابة   ---- : سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  محمية ومحروسة من قبل السلطة الفلسطينية          المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو    300  300  المساحة المزروعة
  بلوط، عبهر، بطم فلسطيني، خروب، سويدسيريس،     50  50  المساحة الطبيعية

        
      350  350  مجموع المساحة

 X :116اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية:   تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  ابو سودا: اسم الغابة   1:الرقم
Y              :163   جبلية عالية:  الموقع البيئي الجغرافي  صنوبرية مزروعة وبلوط طبيعية:   نوع الغابة    1951:     سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  توسع عمراني -  -----         المساحة الجرداء

 اعتداء مستوطنين -
 اعتداء مواطنين -
مخطط ان تكون داخل جدار  -

  الفصل العنصري

  صنوبر حلبي، سرو  -70  320  390  المساحة المزروعة
  بداية  نمو غابة متوسطية سويد، عبهر، بطم فلسطيني، بلوط         المساحة الطبيعية

        
    -70  320  390  مجموع المساحة
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  الخليلمحافظة –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20جدول 

  

 X :148اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية:  تبعية الغابة الحالية  الملكية حكومية  معسكرات الحسين :  اسم الغابة  6:الرقم
Y              :163   منحدرات غربية: الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة: نوع الغابة  1962: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  محمية ومحروسة من السلطة الفلسطينية      300  300  المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو، بروتيا    1200  1200  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
      1500  1500  مجموع المساحة

  

 X   :111.5اإلحداثيات   سيادة فلسطينية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  طور الصفا: اسم الغابة  7:الرقم
Y                  :154   منحدرات غربية:  الموقع البيئي  : نوع الغابة  1970: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  اعتداء مواطنين  -          المساحة الجرداء

مهددة من المواطنين رغم حراستها  -
  من السلطة الفلسطينية

  بروتيا صنوبر حلبي، سرو،  -300  600  900  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -300  600  900  مجموع المساحة

  

 X :111.5اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  بيت اوال: اسم الغابة  8:الرقم
Y               :154     غربيةمنحدرات : الموقع البيئي  : نوع الغابة   ---- : سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
 اعتداء مواطنين  -          المساحة الجرداء

مهددة من المواطنين رغم حراستها  -
  من السلطة الفلسطينية

  

  صنوبر حلبي، سرو، بروتيا  -200  1350  1550  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -200  1350  1550  مجموع المساحة

 X :109.5اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية:   تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية  قبره/ وادي القف : اسم الغابة   5:الرقم
Y              :153.5   منحدرات غربية:   الموقع البيئي الجغرافي  :   نوع الغابة  :     سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  محمية ومحروسة من السلطة الفلسطينية  -----         المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو    700  700  المزروعةالمساحة 
  سويد، عبهر، بطم فلسطيني، بلوط ،قطلب ، خروب        المساحة الطبيعية

        
      700  700  مجموع المساحة
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  الخليلمحافظة –معلومات وتغيرات الغابات التفصيلي في المحافظات الفلسطينية  20جدول 

  

 X :120اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية :  تبعية الغابة الحالية  خاصة: الملكية  شقفان الصوص:  اسم الغابة  10:الرقم
Y              :155.5   منحدرات غربية: الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة: نوع الغابة  1969: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  مهددة من اعتداء المجاورين          المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو، بروتيا، صنوبر مثمر    200  200  المساحة المزروعة
          الطبيعيةالمساحة 

        
      200  200  مجموع المساحة

  

 X    :97.5اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية وسيادة فلسطينة: تبعية الغابة الحالية  خاصة: الملكية  عروض القيقب: اسم الغابة  11:الرقم
Y                  :153.5   جبلية عالية  :  الموقع البيئي  : نوع الغابة  1965: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  قطع اشجار من المجاورين -          المساحة الجرداء

  )بروتيا، اآاسياسابقًا صنوبر حلبي، صنوبر مثمر، (ال يوجد حاليا   -220  000  220  المساحة المزروعة  )منطقة سكنية( تمدد عمراني  -
          المساحة الطبيعية

        
    -220  000  220  مجموع المساحة

  

 X :182اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية وسيادة فلسطينة: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  خلة الفقيه: اسم الغابة  12:الرقم
Y               :180     جبلية عالية  : الموقع البيئي  : نوع الغابة  1965: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  قطع اشجار وطريق التفافي          المساحة الجرداء

  )سابقًا صنوبر حلبي، صنوبر مثمر، بروتيا(ال يوجد حاليا   -300  700  1000  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -300  700  1000  مجموع المساحة

 X :119اإلحداثيات   سيطرة اسرائيلية:   تبعية الغابة الحالية  الملكية  حكومية جبع/ عين حلواص : اسم الغابة   9:الرقم
Y              :154.5   منحدرات غربية:   الموقع البيئي الجغرافي  صنوبرية مزروعة:   نوع الغابة     1970:     سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  مهددة باإلنقراض من اعتداء المجاورين  -----         المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو، بروتيا، صنوبر مثمر  -400  200  600  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -400  200  600  مجموع المساحة
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 X :100اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية:  تبعية الغابة الحالية  خاصة: الملكية   شعب هاشم: اسم الغابة  14:الرقم
Y              :155   جبلية عالية  : الموقع البيئي  صنوبرية مزروعة: نوع الغابة  1970: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  قطع اشجار واعتداء مجاورين ورعي          المساحة الجرداء

  بروتيا، صنوبر مثمرصنوبر حلبي، سرو،   -30  120  150  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -30  120  150  مجموع المساحة

  

 X    :101.5اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية وسيادة فلسطينة: تبعية الغابة الحالية  خاصة: الملكية  دورا/ آنار : اسم الغابة  15:الرقم
Y                  :153.5   جبلية عالية  :  الموقع البيئي  : نوع الغابة  :سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  )منطقة سكنية( قطع اشجار واعتداء وبناء           المساحة الجرداء

  )بروتياسابقًا صنوبر حلبي، صنوبر مثمر، (ال يوجد حاليا   -129    129  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -129    129  مجموع المساحة

  

 X :101.5اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية وسيادة فلسطينة: تبعية الغابة الحالية  خاصة: الملكية  وادي خازن : اسم الغابة  16:الرقم
Y               :150     جبلية عالية  : الموقع البيئي  : نوع الغابة  1970: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  قطع اشجار واعتداء مجاورين          المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو  -150  100  250  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -150  100  250  مجموع المساحة

 X :100اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية وسيادة فلسطينة:  تبعية الغابة الحالية  خاصة: الملكية  شعب الحصينيات: اسم الغابة   13:الرقم
Y              :150   جبلية عالية:  الموقع البيئي الجغرافي  :   نوع الغابة    1965:     سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
 ) منطقة سكنية( قطع اشجار واعتداء وبناء   -----         المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو، بروتيا، صنوبر مثمر  -140  80  220  المزروعةالمساحة 
          المساحة الطبيعية

        
    -140  80  220  مجموع المساحة
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 : Xاإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية وسيادة فلسطينة:  تبعية الغابة الحالية  خاصة: الملكية   عين عمران: اسم الغابة  18:الرقم
Y              :   جبلية عالية: الموقع البيئي  : نوع الغابة  1970: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  )منطقة سكنية( قطع اشجار واعتداء وبناء           المساحة الجرداء

  )سابقا صنوبر حلبي، سرو، بروتيا، صنوبر مثمر، اآاسيا(حاليا ال يوجد   -424    424  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -424    424  مجموع المساحة

  

 X    :98اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية : تبعية الغابة الحالية  خاصة: الملكية  العلمية : اسم الغابة  19:الرقم
Y                  :154   جبلية عالية  :  الموقع البيئي  : نوع الغابة  1963: سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  قطع اشجار واعتداء مجاورين          المساحة الجرداء

  )سابقًا صنوبر حلبي، سرو(ال يوجد حاليا   -418    418  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -418    418  مجموع المساحة

  

 X :95اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية وسيادة فلسطينة: تبعية الغابة الحالية  خاصة: الملكية  خالل ابو عشرة: اسم الغابة  20:الرقم
Y               :152    جبلية عالية  : الموقع البيئي  : نوع الغابة   ---- : سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  قطع اشجار واعتداء مجاورين          الجرداءالمساحة 

  صنوبر حلبي، سرو، بروتيا  -50  200  250  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -50  200  250  مجموع المساحة

 X :102اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية وسيادة فلسطينة:  تبعية الغابة الحالية  خاصة: الملكية  ام حذوة:  اسم الغابة   17:الرقم
Y              :148   منحدرات غربية  :  الموقع البيئي الجغرافي  :   نوع الغابة    1965:     سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
  قطع اشجار واعتداء من المجاورين   -----         المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو، صنوبر مثمر  -120  130  250  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -120  130  250  مجموع المساحة
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 : Xاإلحداثيات   :  تبعية الغابة الحالية  :الملكية   : اسم الغابة  :الرقم
Y              :   الموقع البيئي  : نوع الغابة  : سنة الزراعة :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
          مجموع المساحة

  

 :    Xاإلحداثيات   : تبعية الغابة الحالية  خاصة: الملكية  : اسم الغابة  :الرقم
Y                  :   الموقع البيئي  : نوع الغابة  :سنة الزراعة :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
          مجموع المساحة

  

 : Xاإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية: تبعية الغابة الحالية  حكومية: الملكية  :اسم الغابة  :الرقم
Y               :   الموقع البيئي  : نوع الغابة   ---- : سنة الزراعة :  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
            المساحة الجرداء

          المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
          مجموع المساحة

 X :94اإلحداثيات   سيطرة إسرائيلية وسيادة فلسطينة:  تبعية الغابة الحالية  خاصة: الملكية  رابود: اسم الغابة   21:الرقم
Y              :151   جبلية عالية:  الموقع البيئي الجغرافي  :   نوع الغابة   1970:     سنة الزراعة  

  مالحظات  الغطاء النباتي  التغير في المساحة 2007سنة   1974سنة   دونم/ المساحات 
 قطع اشجار   -----         المساحة الجرداء

  صنوبر حلبي، سرو  -100  460  560  المساحة المزروعة
          المساحة الطبيعية

        
    -100  460  560  مجموع المساحة
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الجغرافي الموقع   الموقع البيئي الطوبغرافي  المناخ الداخلي  نوع الغابة   الرقم

  المحافظة
/ المساحة 

  البيئة الخاصة   البيئة العامة   دونم
  500  غزة/ بيت حانون   آثبان رملية ساحلية متحرآة  سهل ساحلي   شرق متوسط، ايراني توراني  غابة الكثبان الرملية  1  1
  1000  غزة/ خان يونس   ساحلية متحرآةآثبان رملية   سهل ساحلي   شرق متوسط، ايراني توراني  غابة الكثبان الرملية  2  
  1500      مجموع غابة الكثبان الرملية    
  5463  الضفة/ جنين   شبه ساحلية  شبه ساحلية  شرق المتوسط  )صناعية( غابة صنوبر مزروعة   1  2
  150  الضفة/ قلقيلية  شبه ساحلية  شبه ساحلية  شرق المتوسط  )صناعية( غابة صنوبر مزروعة   2  
  5613      في  المنطقة شبه الساحلية) صناعية( صنوبر مزروعة مجموع  غابة     
  1088  الضفة/ طولكرم   منحدرات غربية  منطقة جبلية  شرق المتوسط  )صناعية( غابة صنوبر مزروعة   3  
  120  الضفة/ سلفيت   منحدرات غربية  منطقة جبلية  شرق المتوسط  )صناعية( غابة صنوبر مزروعة   4  
  150  الضفة/ رام اهللا   منحدرات غربية  منطقة جبلية  شرق المتوسط  )صناعية (غابة صنوبر مزروعة   5  
  500  الضفة/ بيت لحم   منحدرات غربية  منطقة جبلية  شرق المتوسط  )صناعية( غابة صنوبر مزروعة   6  
  5380  الضفة/ الخليل   منحدرات غربية  منطقة جبلية  شرق المتوسط  )صناعية( غابة صنوبر مزروعة   7  
  7238      في  المنحدرات الغربية) صناعية( غابة صنوبر مزروعة   مجموع    
  100  الضفة/ جنين   جبال عالية  منطقة جبلية  شرق المتوسط  )صناعية( غابة صنوبر مزروعة   8  
  622  الضفة/ نابلس   جبال عالية  منطقة جبلية  شرق المتوسط  )صناعية( غابة صنوبر مزروعة   9  
  1027  الضفة/ رام اهللا   جبال عالية  منطقة جبلية  شرق المتوسط  )صناعية( غابة صنوبر مزروعة   10  
  1100  الضفة/ القدس   جبال عالية  منطقة جبلية  شرق المتوسط  )صناعية( غابة صنوبر مزروعة   11  
  708  الضفة / بيت لمح   جبال عالية  منطقة جبلية  شرق المتوسط  )صناعية( غابة صنوبر مزروعة   12  
  1470  الضفة/ الخليل   جبال عالية  منطقة جبلية  شرق المتوسط  )صناعية( مزروعة  غابة صنوبر  13  
  5027      في  المنطقة الجبلية العالية) صناعية( مجموع  غابة صنوبر مزروعة     
  2580  الضفة/ جنين   منحدرات شرقية  منطقة جبلية  شرق المتوسط  )صناعية( غابة صنوبر مزروعة   14  
  1400  الضفة/ طوباس   منحدرات شرقية  منطقة جبلية  شرق المتوسط  )صناعية( مزروعة غابة صنوبر   15  
  1244  الضفة/ نابلس   منحدرات شرقية  منطقة جبلية  شرق المتوسط  )صناعية( غابة صنوبر مزروعة   16  
  5224      في  المنحدرات الشرقية) صناعية( مجموع  غابة صنوبر مزروعة     
  23102  )صناعية( مزروعة مجموع  غابة صنوبر     
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الموقع   الموقع البيئي الطوبغرافي  المناخ الداخلي  نوع الغابة   الرقم

الجغرافي 
  المحافظة

/ المساحة 
  البيئة الخاصة   البيئة العامة   دونم

  6484  الضفة/ جنين   شبه ساحلية  شبه ساحلية  شرق المتوسط  غابة البلوط الطبيعية   1  3
  6484      مجموع غابة البلوط الطبيعية في المنطقة شبه الساحلية    
  6176  الضفة/ سلفيت   منحدرات غربية   منطقة الجبلية  شرق المتوسط  غابة البلوط الطبيعية   2  
  150  الضفة/ رام اهللا   منحدرات غربية   منطقة الجبلية  شرق المتوسط  غابة البلوط الطبيعية   3  
  700  الضفة/ بيت لحم   منحدرات غربية   منطقة الجبلية  شرق المتوسط  غابة البلوط الطبيعية   4  
  280  الضفة/ الخليل   منحدرات غربية   منطقة الجبلية  شرق المتوسط  غابة البلوط الطبيعية   5  
  7306      الطبيعية في  المنحدرات الشرقيةمجموع غابة البلوط     
  1312  الضفة/ جنين   جبال عالية   منطقة الجبلية  شرق المتوسط  غابة البلوط الطبيعية   6  
  128  الضفة/ رام اهللا   جبال عالية  منطقة الجبلية  شرق المتوسط  غابة البلوط الطبيعية   7  
  370  الضفة/ الخليل   جبال عالية  منطقة الجبلية  شرق المتوسط  غابة البلوط الطبيعية   8  
  1810      مجموع غابة البلوط الطبيعية في  الجبال العالية    
  11395  الضفة/ جنين   منحدرات شرقية   منطقة الجبلية  شرق المتوسط  غابة البلوط الطبيعية المتوسطية   9  
  11395      مجموع غابة البلوط الطبيعية في  المنحدرات الشرقية    
  26995  غابة البلوط الطبيعية  مجموع مساحة    
  85050  الضفة/ طوباس   منحدرات شرقية   منطقة الجبلية  شرق المتوسط  خروب وسيريس خضراء  1  4
  85050      مجموع غابة الخروب والسيريس الخضراء    
  62250  الضفة/  طوباس  م  250منحدرات جبلية تحت   سفوح شرقية منخفضة  ايراني توراني  شجيرية حرارية متساقطة األوراق  1  5
  62250      مجموع  مساحة غابة  الشجيرية الحرارية متساقطة األوراق    
  2000  الضفة/ اريحا   تحت سطح البحر  )منخفض ( أغوار   ) تداخل سوداني( صحراوي   غابة ضفاف نهر األردن المائية  1  6
  2000      )تقدير ( مجموع مساحة غابة ضفاف نهر األردن المائية شبه اإلستوائية     
  1000  الضفة/ اريحا   أرض ملحية تحت سطح البحر  )منخفض ( أغوار   ) تداخل سوداني( صحراوي   الغابة الملحية   1  7
  1000      مجموع مساحة الغابة الملحية شبه اإلستوائية الصحراوية    
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                              )أريج:المصدر(                               تمثل المحميات الطبيعية في فلسطين )1(خارطة رقم 
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                               )أريج:المصدر(                                          تمثل التربة في فلسطين  )2(خارطة رقم 
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                               )أريج:المصدر(                                                          تمثل الرطوبة ومواقع محطات الرصد الجوي  )3(خارطة رقم 
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  ومحطات الرصد الجويالرطوبة ، درجات الحرارة واإلشعاع الشمسي تمثل )4(خارطة رقم 
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                               )أريج:المصدر(                                                                  العليا والدنيا تمثل معدل درجات الحرارة  )5(خارطة رقم 



192 
 

                                )أريج:المصدر(                                                         تمثل المعدل السنوي لأليام الغائمة وآمية االمطار )6(خارطة رقم 
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