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 هذا الكوكب الكروي دائم احلركة عبارة عن























 القشرة األرضية 

















 املاء على كوكب األرض
كوكـــب األرض














Land, Aquifers, Surface Waters and Water Tables



 الرتبة الزراعية








 دور املاء يف تكوين الرتبة



















Water movement in different soils

Distance from center of 
furrow

Sandy Loam Clay Loam



 الفرق بني الرتبة و الصخر

































 احلبيبات العضوية بالرتبة 















 دور املادة العضوية









 احلبيبات املعدنية












































 الطني 





























 غرويات الرتبة












 العناصر الغذائية بالرتبة




































 تأثري حبيبات الرتبة  يف خواصها

















The relative sizes of three soil samples 
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 إحتياج النباتات للعناصر الغذائية


















 تأثري نقص العناصر الغذائية

















 تأثري زيادة العناصر الغذائية



















 دور اهلواء














 خصوبة الرتبة
















