(ر.ابشإٌم الطاٌشْ)
تـمـٍـٕـذ :
الٍُاء خلٕػ متجاوس ػـبـاسة ػه مجمُػـت مـه الغاصاث المكُوت للغالف الجُْ لكُكـب
األسض َٔ ،تكُن أساسا مه حىائٓ االَكسجٕه َحىائٓ اٖصَث  ،باإلظافت إلّ مكُواث أخشِ
بىسب ظؼٕفت مخل  :حىائٓ أَكسٕذ الكشبُن َاألسغُن َبخاس الماء.
 )Iغبماث الغالف الجُْ :
ٔتُصع الغالف الجُْ ػلّ أسبغ غبماث سئٕسٕت تتغٕش فٍٕا كل مه دسجت الذشاسة َالعغػ
دسب االستفاعَ ،فٕما ٔلٓ خصائص ٌزي الطبماث :
بؼط ممٕضاتٍا
اسم الطبمت
 ٌَٓالطبمت السفلّ التٓ تـالمس سطخ الكشة األسظٕتَ،التٓ
تذذث فٍٕا الظُاٌش الطبٕؼٕت.
التشَبُسفٕش
تتمٕض باالوخفاض التذسٔجٓ لذسجت الذشاسة كلما ابتؼذوا ػه سطخ
Troposphère
(مه  9 Kmإلّ ) 76 Km
األسضَ ،رلك بٕه . - 65 °C َ 71 °C
تذتُْ ػلّ أػـلـّ وسبت مـه الـغـاصاث الـجـُٔـت (َ )17 °Cػلّ
أػلّ وسبت مه بخاس الماء (. ) 09 °C
تتصف بصفائٍا َخلٌُا مه السذب.
تتضأذ دشاستٍا مغ االستفاع بسبب َجُد غبمت األَصَن ػىذ غشفٍا
الستشاتُسفٕش
الؼلُْ ػلّ بؼذ  09 Kmمه سطخ األسض.
Stratosphère
(مه  76 Kmإلّ  ) 69 Kmتذتُْ ػلـّ غـاص األَصَن الـزْ ٔذتُْ ٔـمـتـص األشـؼـت فـُق
البىفسجٕت ( )U.Vالصادسة ػه الشمس َالتٓ تشكل خطشا ػلّ
الكائىاث الذٕت .
المٕضَسفٕش
 ٌَٓأكـخـش غبماث الجُ بـشَدة دٕج تتىالص فٍٕا الذشاسة لتصل
Mésosphère
(مه  69 Kmإلّ  ) 76 Kmإلّ . -09 °C

تشتذ فٍٕا الذشاسة  ،دٕج تشتفغ فٍٕا دسجـت الـذـشاسة لتصل إلـّ
التشمُسفٕش
دُالٓ . 7171 °C
Thermosphère
تؼكس مُجاث الشادُٔ التٓ تبج مه األسض َتشجؼٍا إلّ مىاغك
(مه  76 Kmإلّ ) 699 Km
مختلفت مه الؼالم َ ،بزلك فئوٍا تجؼل البج اإلراػٓ َالتلفضُٔوٓ
َاالتصاالث الالسلكٕت الطُٔلت المسافت أمُسا ممكىت .
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مـلـذـُظـت :
وظشا لألخطاس التٓ تسببٍا األشؼت فُق البىفسجٕت ( السشغان ،إتالف داست البصش،).... ،
فٕجب دمأت غبمـت األَصَن الـزْ ٔمتص ٌـزي األشؼتَ ،رلـك بتفادْ إوتاد الغاصاث المعشة
مخل غـاص كلُسَفلُٕسَكشبُن (  ، ) CFCالزْ ٔـذخـل فٓ صىغ أجٍضة التبشٔذ َالـزْ ُٔظغ مـغ
الشَائخ الؼطشٔت كٓ تصىغ الشرار ػىذ العغػ ػلٍٕا .
 )IIدشكت الٍُاء فٓ الجُ :
 خطاغت تُظٕذٕت :

ٌــُاء
صاػذ
مىطمت راث دسجت
دشاسة مشتفؼت

ظغػ مىخفط
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ٌــُاء
ٌابػ
ٌُاء الشٔاح

مىطمت راث دسجت
دشاسة مىخفعت

ظغػ مشتفغ
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 تذلٕل َاستىتاد :
ػىذ استفاع دسجت الذشاسة فٓ مىطمت مؼٕىت،فئن الٍُاء ٔسخه َٔخف حم ٔصؼذ وذُ األػلّ،
َبزلك تصبخ ٌزي المىطمت راث ظغػ جُْ مىخفط.
ػىذما ٔبشد الٍُاء الصاػذ فئوً ٍٔبػ ،فتتكُن بزلك مىطمت راث ظغػ جُْ مشتفغ.
ٔؤدْ االختالف فٓ العغػ إلّ وشُء دشكاث أفمٕت للٍُاء تسمّ الشٔاحَ ،التٓ تٍب مه
مىاغك العغػ الجُْ المشتفغ إلّ مىاغك العغػ الجُْ المىخفط.
خـــــالصـــــت :
الشٔاح ػباسة ػه دشكت أفمٕت للٍُاء مُجٍت مه مىاغك العغػ الجُْ المشتفغ إلّ
مىاغك العغػ الجُْ المىخفط .
مــلــذــُظــت :
 وسمٓ الجبٍت الساخىت ممذمت كتلت الٍُاء الساخه المتجً وذُ الٍُاء الباسدَٔ ،شمض لٍا
بالشمض :
 وسمٓ الجبٍت الساخىت ممذمت كتلت الٍُاء الباسد المتجً وذُ الٍُاء الساخهَٔ ،شمض لٍا
بالشمض :
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