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الغالف الجوي

الغالف الجوي
يعتبر الغالف الجوي ما يحيط باألرض من كافة االتجاهات، ويتون من عنصرين أساسين يشالن ما
يقارب التسع وتسعين بالمئة من الهواء، وهو يشتمل عل ثمانٍ وسبعين بالمئة من النتروجين، وواحد
وعشرين بالمئة من األكسجين، أما ما تبق منه فهو غازات متنوعة من أهمها غاز ثان أكسيد الربون،
ويتعرض الغالف الجوي للعديد من العوامل الت تؤدي إل تلوثه، وتؤثر ف سالمته وسنستعرض ف هذا
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المقال أقسام الغالف الجوي، وطبقاته، وملوثاته، وكيفية تخفيف تلوثه. 

أقسام الغالف الجوي
الجو األدن: يطلق هذا االسم عل القسم المالمس لسطح األرض وحت ارتفاع الستين كيلومتراً

تقريباً.
الجو األعل: يأت هذا القسم بعد قسم الجو األدن، ويصل ارتفاعه إل ما يقارب التسعين
كيلـومتراً، وهـو يشتمـل علـ طبقـة األوزون التـ تقـ مـن األشعـة فـوق البنفسـجية المنبعثـة مـن

الشمس.
الجو األيون: يحتوي هذه القسم عل الغازات المتأينة، ويون الهواء به قليال ومخلخال، كما يبلغ

ارتفاعه خمسمئة كيلومتر.
الغازات الخفيفة كالهليوم والهيدروجين، وهو يمتد إل يشتمل هذا القسم عل :الجو الخارج

ما ال نهاية ف الون.

طبقات الغالف الجوي
طبقة التربوسفير: ه الطبقة الت يعيش اإلنسان بها، وتشتمل عل خمس وسبعين بالمئة من
وزن هواء الغالف الجوي بأكمله، وتتون من العديد من العناصر الطبيعية الت تؤثر ف تقلبات

الطقس.
طبقة اإلستراتوسفير: ه تمتد من خط التروبوز وحت ارتفاع الثمانين كيلومتراً، وتنته بخط
فاصل بينهما وبين الطبقة الت قبلها، والمعروفة باسم اإلسترابوز، وال تحتوي هذه الطبقة عل أية

تقلبات للطقس؛ بسبب انعدام بخار الماء بها وه تشتمل عل طبقة صغيرة من األوزون.
بير فالثالثمئة كيلومتر، وتتميز بتأثيرها ال تمتد من الثمانين إل طبقة األيونوسفير: ه
انعاس الموجات الالسلية القصيرة، ويعود ذلك إل تأين جزئيات الغاز بسبب تأثير األشعة
طلق علوي ،الغالف الهوائ أعل ميز هذه الطبقة أيضاً بروز وهج ففوق البنفسجية، ومما ي

.هذا الوهج اسم وهج األورورا، أو الوهج القطب
يلومترات فعشرات اآلالف من ال طبقة األكزوسفير: تمتد من حدود األيونوسفير وحت

الفضاء الخارج إل أن يختف الغالف الجوي تماماً.



ملوثات الغالف الجوي

الملوثات الطبيعية
هـ الملوثـات التـ ال يـون لإلنسـان أي يـد بهـا، وتتمثـل فـ الغـازات، واألتربـة التـ تتسـبب فـ حـدوثها
الـبراكين الثـائرة، والغابـات المحترقـة، واألتربـة المثـارة مـن العواصـف، واالنبعثـات المتشلـة مـن أشعـة
الشمس الحارقة، واالنبعاثات الناتجة عن حدوث تسرب ف الغاز الطبيع، ويتحم ف هذا النوع من التلوث

العوامل الجغرافية والجيولوجية، ويمتاز هذا التلوث بتقطعه وموسميته. 

الملوثات الصناعية
ه الت تنجم عن اإلنسان وتتمثل ف اختراعاته لوسائل التنولوجيا الت تزيد تلوث الجو، مثل: استعمال
الوقود ف الصناعة، وف وسائل النقل البحرية، والبرية، والجوية، وتوليد الهرباء، والنشاطات اإلشعاعية،
واستخدام المبيدات الحشرية، واألسمدة العضوية بطريقة غير صحيحة، إضافة إل التدخين، وسيستمر
هذا التلوث ما دام هناك استمرار لنشاطات اإلنسان عل األرض، وهذا النوع من التلوث يبعث القلق؛

بسبب تنوعه البير وازدياده المستمر. 

كيفية تخفيف تلوث الغالف الجوي
تقليل انبعاث االحتباس الحراري، وعل وجه الخصوص ثان أكسيد الربون من مهمات

الدولة.
ترشيد استعمال الطاقة الحفرية خاصة الفحم والبترول.

تقليل استعمال البنزين الذي يشتمل عل الرصاص.
الحفاظ عل الغطاء النبات الذي يساعد عل تصفية الجو وتنقيته.
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