
 

 الرتب يف سورية

كمية املطار  أماكن انتشارها اسم الرتبة
 أهم مشكالتها صالحيتها للزراعة الشنوية

. تربة البحر املتوسط 1

 احلمراء

اجلبال  -الػسٍط الطاحلُ

 غسبُ حمافظْ الكنَطسّ-الطاحلَْ

 تصٍد عن

 مله 077 

ً اخلضاز ً مجَع أنٌاع األغجاز املثنسّ 

 التبؼ ً احملاؾَل احلكلَْ

 االجنساف املاُٖ علٓ الطفٌح اجلبلَْ,

علل: لتصاٍد معدالت قطع الػابات ً انتػاز 

 احلساٖل فَوا

 . الرتبية البنّية احملّمرة2

حَث األزاضُ  »جنٌب غسبُ ضٌزٍْ 

ً حٌض العاؾُ ً  «الربكانَْ

 غسقُ ضٌزٍْأقؿٓ مشال 

 ما بني

 مله077-077 

شزاعْ احملاؾَل الػتٌٍْ كالكنح ً 

 الػعري ً العدع 

ٍات ٌش ً الل َات  ً التفاح ًات  ْ كاخلضسا ََف  ً الؿ

 تػكل الرتبْ يف أًقات اجلفاف

 . الرتبة البنّية املصّفرة3

من اجلنٌب تنتػس علٓ غكل غسٍط 

إىل الػنال الػسقُ حمَطْ بأطساف 

 البادٍْ

 ما بني

 لهم077- 277 

شزاعات بعلَْ ال ضَنا الػعري, اخلضساًات 

 إذا تٌافست مَاي السِ

ْ ً الصٍتٌن ٍات ً التني ً الكسم ش  أغجاز الٌل

 اجلفاف

  . الرتب الصحراوية4

)أ( الرتب الصحراوية 

 اجلبسية

الكطه األًضط ً األدنٓ من أزاضُ 

 اجلصٍسّ الطٌزٍْ

 ٍكل عن

 مله 277 

املكاًمْ للجفاف تننٌ النباتات الطبَعَْ 

 ال تؿلح إاّل ملساٍع طبَعَْ

ازتفاع نطبْ اجلبظ فَوا ً أحَانًا علٓ 

 غكل طبكات قاضَْ ؾلبْ

 باقُ مناطل البادٍْ الطٌزٍْ )ب( الرتب الصحراوية 
 ٍكل عن

 مله 057 

تننٌ فَوا النباتات املكاًمْ للجفاف 

 )الػٌكَْ( منطكْ مساع طبَعَْ
 الطبَعُتدهٌز غطاٖوا النباتُ 

 . الرتبة اللحقية5
األزاضُ اجملاًزّ لنوسِ الفسات ً 

 اخلابٌز
- 

الكطن ً الػٌندز الطكسِ ً الكنح ً 

 اخلضساًات ً األغجاز املثنسّ

مػكلْ امللٌحْ. علل: بطبب تبدس املَاي ً 

 تسضب األمالح

 . الرتبة الغدقة6
مساكص األحٌاض يف ضسًف ماَْٖ 

 ضبدْ اجلبٌل(-غدقْ )حٌضْ دمػل
- 

احملاؾَل املتخنلْ – اخلضساًات

 للنلٌحْ كالبندًزّ ً الػعري

التنّلح ً خسًج مطاحات كبريّ يف حٌض 

 الفسات ً الػاب من االضتثناز الصزاعُ
 

 تدهور غطاء البادية النباتي الطبيعي: علل:
 التعدٍات علٓ أزاضَوا بالصزاعات البعلَْ .أ 

 .السعُ اجلاٖس .ب 

 .غطاٖوا النباتُاالحتطاب املؤدِ إىل إشالْ  .ج 

 .خروج مشاحات كبرية يف حوض الفرات و الغاب من االستثمار الزراعي علل:
 .لتنّلح األزاضُ باملإ األزضُ الرِ ٍستفع إىل األعلٓ باخلاؾَْ الػعسٍْ فَتبدس ً ٍسضب األمالح
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 الرتب يف الوطن العربي

 
 

 :عرف ما يلي

 الرتبْ. .أ 

 .التؿّخس .ب 

  :ما يلي علل
ٌّع الرتب يف الٌطن العسبُ. .أ   تن

 .معظه أزاضُ الٌطن العسبُ ؾخسإ أً موّدد بالتؿّخس .ب 
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 أهم مشكالتها لزراعةا الغنى أماكن انتشارها اسم الرتبة

 املتوسطية. 1

املناطل املطلْ علٓ البخس املتٌضط من 

الطوٌل الطاحلَْ املتٌضطَْ ً اجلبال 

 املطلْ علَوا

َّْ باملٌاد العضٌٍْ   غن

 لكثافْ الػطإ النباتُ

اخلضاز ً األغجاز تؿلح لصزاعْ 

 املثنسّ

 مػكلْ اجنسافوا يف املناطل اجلبلَْ بطبب:

 تكوكس الػطإ النباتُ فَوا.-0

 األمطاز الػصٍسّ يف املناطل اجلبلَْ ً الطاحلَْ.-2

 الصحراوية. 2

 % من مطاحْ الٌطن العسبُ 55تػطُ 

ِّن نطاقًا عسٍضًا متؿاًل من  تك

 احملَط إىل اخللَج

العضٌٍْ لندزّ فكريّ باملٌاد 

 الػطإ النباتُ ً املَاي

بعض الرتب يف الٌاحات ً علٓ 

 هٌامؼ الؿخسإ

انتػاز الكثبان السملَْ ً الؿخازٔ احلؿٌٍْ ً 

 احلجسٍْ

ع: كَف ميكن تثبَت الكثبان السملَْ ً احلّد 

 من شحف الؿخسإ؟

 شزاعْ املؿدات السحيَْ-0

 زّؽ الكثبان السملَْ باالضفلت-2

 املدارية. 3

يف ًضط الطٌدان ً جنٌبى ً يف جنٌبُ 

الؿٌمال, الَنن ً ُعنان ً مناطل 

 ًجٌد الطافانا

غنَْ باملٌاد العضٌٍْ بطبب 

 غطإ ًافس من النباتات املدازٍْ
 الصزاعات املدازٍْ

تعسضوا لعنلَات الػطل ً إشالْ عناؾسها املػرٍْ 

 للنبات ً تؿبح أقل خؿٌبْ.

 الطبب: غصازّ األمطاز.

 ةاللحقي. 4

يف أًدٍْ األنواز ً الدلتات كدلتا 

 النَل ً املندفضات الداخلَْ
 غنَْ بالعناؾس املعدنَْ

تؿلح للصزاعات مجَعًا إذا ُزّغد 

فَوا الّسِ ً الؿسف ً اضتددمت 

 األمسدّ

 ازتفاع نطبْ األمالح قسب مؿبات األنواز 

 بطبب: التؿسٍف الطُٕ.


