
 

لملخصا  

 

،طٛخٛأاٌ ٤١٠٢ػاو  ، باغٕص.  ياصثاَٙ أكظٛس انكزبٌٕ ٔرخٕنٛت ٔ اندزز ٔالٛت شدزة .

(CO2) ٔ ٌٕػهٗ انغزق انظزٚؼت ياالَح فٙحرشٍٚ انكزب  / انًشزٔع انُٓائٙ .

 اإلطاليٛتانخكُٕنٕخٛا انخابؼت ندايؼت ٔالٚت كهٛت انؼهٕو ٔ األحٛاء، لظى .األعزٔحت

ياالَح إبزاْٛى يانك يٕالَا ،طؤْارٚاَغؤ  زٕٚ٘ (I) :انًشزف . MP  .ز (انثاَٙ) ،

 .MA،بارٚش٘   أحًس .احالخ

 

  ياالَحرٔاطب انكزبٌٕ، انكزبٌٕ، ٔ، ٔثاَٙ أكظٛس أشدار انظم :الكلمات الرئيسية

 

األرض طغح يٍ زرخت حزارة ظاْزة االحخباص انحزار٘ ًٔٚكٍ ٔصف  انشٚازة فٙ .

 ػسز يٍ سٚازة فٙ، حهٛٓا فٙ انغالف اندٕ٘ CO2 سٚازة ػٍانُاخًت  زرخاث انحزارة انؼانًٛت

لغغ األشدارٔ، ٔانصُاػت، فٙ ػسز انظكاٌ، ٔٚشٚس ٔطائم انُمم  سٚازة انغاس ٔٚخى إَخاج .

CO2 غاس ٚظاْى فٙ انًسٌ انكبزٖ ٔاحسة يٍ .فٙ انًُاعك انحضزٚت  CO2 يسُٚت ْٙ 

 انغزٚك انظزٚغ فٙ بهسة أشدار انظم سراػت ٚخى CO2 فٙ انحس يٍ اندٕٓز انزئٛظٛت .ياالَح

ياالَح يٍ ، لًٛت يؤشز يٓى، أغغٛت ٔالٛت إَٔاع األشدار حصز إنٗ ْذِ انسراطت حٓسف .

فٙ  األطاطٙ انشزٚاَٙ فٙ انغزٚكانكزبٌٕ ياصت ٔ CO2 حرشٍٚإيكاَٛت ٔ، حُٕع األَٕاع

ياالَح يسُٚت .  

 

يٍ  يٍ ذالل عزٚمت انُباحٙانغغاء  يٍ ذالل ححهٛم انًرشٌٔ فٙ انغزٚمت انًظخرسيت

 ايخصاص ححهٛم .(طى ٠١ <لغز) شدزة فمظ انًظخٕٖ انُباحاث ػُٛاث اطخرسيج .انرغٕط

يخظارػا انًؼازالث باطخرساوحرشٍٚ انكزبٌٕ ٔ (CO2) انكزبٌٕ ثاَٙ أكظٛس  يؼازالث .

ْٕ انًظخرسيت فٙ ْذِ انسراطت انًغاٚزة انُظبٛت  "ρ ١١٠٠D
٤,٢٤

  .(كهغ) 

 

٠٢٤٤، انمبائم  حى انؼثٕر ػهٛٓا انُخائح انخٙ ٔأظٓزث َٕػا ٤٢ٔ  خُظا   يًٓت انًؤشز لٛى .

 (.L) أزَٗ ْٕ اطٛاحٛكا Barringtonia، .أػهٗ Willd إَسٚكض Pterocarpus انظم شدزة

 انشزٚاَٙ انغزٚك ياالَح فٙ يسُٚت أشدار انظم (' H) انخُٕع يؤشزاث، فٙ حٍٛ كٕرحض

٤ صُفج انذ٘  انكزبٌٕ بُظبتحرشٍٚ انًحخًهت ٔ CO2 ايخصاص بهغ .بانًخٕطغت ٠٨٠,

 انكزبٌٕ ٤٥٠١٨٥١١١٥١٢٢حرشٍٚبهغ ٔ كدى انغزق انشزٚاَٛت ياالَح فٙ يسُٚت أشدار انظم

كدى٨٢٠٥٤٠١١٠١١  ٔحرشٍٚ CO2 اليخصاص يحخًهت كبٛزة أشدار انظم ٔحشًم .

Aiton زبهٕٛ virens انهبد انكزبٌٕ .L انخًز انُٓس٘ إَسٚكا،   cumini (L.) انظٛشٚت ،

Skeels. .Swietenia (L.) JACQ انًإْخُٙ،   .auriculiformis A. Cunn أكاطٛا، 

Benth ٍٛبُدايُٛا انهبد، انظابم L. ٔ ّٚانكزكس L. tiliaceus 
 

 


