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مقدمة

يعد الغالف الجوي الهواء المحيط باألرض، ويتكون من عدة طبقات متباينة الخصائص، وفيه تحدث مختلف التقلبات المناخية.

فما المقصود بالغالف الجـوي؟

وما هي خصائصه ومكوناته؟

هو وما تأثيره على سطح األرض؟

يشهد الغالف الجوي عدة تحوالت

يحيط الغالف الجوي باألرض

الغالف الجوي هو الهواء المحيط باألرض، والذي يتميز بالسيولة والحركة والتمدد واالنضغاط، وهو يحمي األرض من األشعة المميتة …،

ويتكون الغالف الجوي من عدة غازات أهمها األكسجين بنسبة %20.6 واآلزوت بنسبة  %78 ويزيد سمكه عن 100 كلم، ونظرا لتباين

تدرج الحرارة نميز بين أربع طبقات جوية هي:

طبقة التروبوسفير ويزيد سمكها عن 10 كلم

طبقة الستراتوسفير ويزيد سمكها عن 40 كلم

طبقة الميزوسفير ويبلغ سمكها حوالي 30 كلم

طبقة اإلينوسفير ويتجاوز سمكها 20 كلم

يتميز مناخ األرض بالتنوع

تحدث مختلف التقلبات الجوية من حرارة وأمطار في طبقة التروبوسفير، وينقسم سطح األرض إلى ثالث نطاقات حرارية هي المدارية

الحارة، والقطبية الباردة، والنطاق المعتدل، أما التساقطات فتتنوع بين األمطار والبرد والثلوج وتزيد كميتها عند خط االستواء وعلى

السواحل وتقل في اتجاه القطب ووسط القارات.

تؤثر الضغوط الجوية على المناخات

تتأثر الرياح بالضغوط الجوية

الضغط الجوي هو ثقل الهواء عند سطح األرض ويقاس بجهاز البارومتر باستعمال وحدة الميلبار  أو الهيكتوباسكال، ويتنوع بين

الضغط المرتفع والضغط المنخفض ويفصل بينهما خط الضغط المتوسط الذي يبلغ 1015 مليبار، وتعتبر الضغوط المرتفعة منطقة

خروج الرياح، والضغوط المنخفضة مناطق استقبال الرياح.

تنوع النطاقات المناخية

تتنوع النطاقات المناخية بين النطاق البارد عند القطبين، والنطاق الحار عند المدارين، وينحصر بينهما النطاق المعتدل، وبذلك يتنوع

المناخ على سطح األرض كلما اتجهنا من خط االستواء نحو القطب.

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/alijtmaaiat-alaola-iadadi
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خاتمة

يعتبر الغالف الجوي الجسم الواقي للحياة على سطح األرض من كل أخطار الفضاء الخارجي، حيث يمنع وصول الحرارة الفوق

بنفسجية المحرقة والنيازك والشهب المدمرة.

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




