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 Atmosphereالغالف الجوي-1

يحيط بالكره األرضية غالف غازي يشاركها في دورانها الدائم 

لتي لها وتظهر في طبقته السفلى جميع الظواهر والتقلبات المناخية ا

.عالقة مباشرة بالحياة على سطح الكرة األرضية 

,  بحر تنخفض كثافة الهواء تدريجيا باالرتفاع عن مستوى سطح ال

ن الفضاء لذا تقل كمية الهواء تدريجيا حتى تنعدم في الطبقات العليا م

.المحيط بالكرة األرضية 



 ض متحدة تتميز عن بعضها البعيتكون الغالف الجوي من عدة اغلفه

وهذه االغلفة هي بنظامها الحراري ومكوناتها 

التربوسفير) 1Troposphere

الستراتوسفير) 2Stratosphere 

الميزوسفير) 3Mesosphere 

(Ionosphere 4االيونوسفير)الثرموسفيرThermosphere)

االكزوسفير) 5Exosphere 



Exosphere



Troposphereالتربوسفير-1

كلم فوق 15-10وهو الطبقة السفلى من الغالف الجوي ويصل ارتفاعها الى 

.ة اال ان االرتفاع ليس متساوي فوق كل أجزاء الكرة األرضي, سطح االرض 



 Stratosphereالستراتوسفير-2

وتزداد درجة الحرارة , االرض فوق سطح كلم 55-50يصل ارتفاعها من 

كما ينعدم , م فوق الصفر °30-10مع االرتفاع لتصل في حدوده العليا من 

ي على األوزون الذبأحتوائهالستراتوسفيرويتصف . وجود بخار الماء

زيئي الى حيث يتحول االوكسجين الجكيموضوئيةيتشكل عن طريق تفاعالت 

.  ية اكسجين ذري بواسطة الطاقة الشمسية وخاصة االشعة فوق البنفسج

O₂ O + O

ويشكل األوزوناالوكسجين الجزيئي ثم يتفاعل االكسجين الذري مع 

O + O₂ O 3



 Mesosphereالميزوسفير-3

األرض وفيها تنخفض درجة فوق سطح كلم 80-50ترتفع هذه الطبقة من 

.  درجة تحت الصفر 95الحرارة مع االرتفاع لتصل الى 

الى ارتفاع معا والميزوسفيرو الستراتوسفيرو التربوسفيرنجد ان طبقات 

,  من كتلة الهواء الجوي% 99,5كلم فوق سطح األرض تحتوي على 80

.دا أما في الطبقات األعلى من ذلك فيتمثل  وجود الهواء بكميات قليلة ج



Ionosphere 4-االيونوسفير

تسمى بدرجات حرارة عالية لذاالميزوسفيرتتصف هذه الطبقة والتي تعلو 

وترتفع درجة حرارتها الى اكثر من Thermosphereبالثيرموسفير

؟ ......درجة الف 

س ولهذه الطبقة أهمية بالغة بالنسبة لالتصاالت نظراً لقدرتها على عك

.الموجات الالسلكية و إعادتها لألرض 

علليسؤال واجب 





Exosphereاالكزوسفير-5

ها تشكل هذه الطبقة الغالف الغازي و في

داً تكون حركة جزيئات الغازات سريعة ج

يجة ونظراً لسرعة جزيئات الغازات و كنت

ن تخلخل الهواء في تلك االرتفاعات يمك

ية للجزيئات أن تتحرر من تأثير الجاذب

األرضية و تخرج من الغالف الجوي الى

حيث يعتبر غاز . الفضاء الخارجي 

.الهيدروجين الغاز السائد 



 Biosphereالمحيط الحيوي 

. الحياة تعتبر األرض كوكب الحياة, وهي المأوى الوحيد لكل أشكال 

.سالشممصيرياً على اعتمادا تعتمد وهي جزء من الكون الواسع, واألرض 

وهذا الغالف . غالفها السطحيالمأهول من كوكب األرض ال يزيد عن الجزء 

بة, يشمل التربة, الى عمق عدة أمتار, وكل المحيطات, والبحار, والمياه العذ

.والغالف الغازي, الذي يحيط باألرض إحاطة تامة





بيئيكعامل الضوء -2
Light as an Ecological Factor



فالنباتات. للطاقة اهمية الضوء من كونه المصدر األساسي تأتي 

ى الخضراء تحتوي على صبغة الكلوروفيل التي تمتلك القدرة عل

. امتصاص الطاقة الشمسية الالزمة لعملية البناء الضوئي 

:تأتي اهمية الضوء كاالتي 

بناء الكلوروفيل 

وغيره من

الصبغات

رفتح وغلق الثغوبناء الهرمونات

نمو النباتات 

االنسجهوتشكل 

توزيع النباتات

على سطح الكرة

األرضية



اء على كافة وظائف األعضالضوء  بشكل غير مباشر كما يؤثر عامل 

, عن طريق تأثيره على درجة حرارة الهواء و التربة ورطوبتهما 

ات ويمكن القول ان الماء فقط يزيده تأثيرا في نمو وتكشف النبات

.الخضراء 



الطيف الشمسي 

.هو مجموع األشعة الشمسية ذات األطوال واأللوان المختلفة والتي تستقبلها األرض 

:ويمكن أن نميز ضمن هذه األشعة عدة انواع حسب لونها وطول موجتها 

390وطول موجتها  UVفوق البنفسجية االشعه•
مليميكرون

670وطول موجتها اكثر من  IRاالشعة تحت الحمراء•
مليميكرون

غير االشعه
المرئية

ل وهي التي ترافقها ظاهرة الضوء ويتراوح طو•

المرئيةاالشعه.  مليميكرون760و 390موجتها بين 



جيةفوق البنفساألشعة 

 وهي ال ترى بالعين المجردة مليميكرون390-10بين موجتها طول.

 283يمتص غاز األوزون قسما كبير من هذه االشعة وخاصة األقصر من

من كمية % 20لذا االشعة التي تصل الى األرض قلما تزيد عن مليميكرون

.االشعاع الشمسي 

ية تعوق البشرة نفاذ هذه االشعة الى داخل الورقة لذلك فهي ليس لها أهم

.كبيرة في حياة النبات باستثناء بعض النباتات الدنيا 

 االنثوسيانينتسبب زيادة تشكل

 وهي المسؤولة عن ظاهرة االنتحاء الضوئي

 تحد من نشاط هرمونات النمو مما يسبب قصر السيقان.



االشعة المرئية 

ين ويتراوح طول موجتها بتمتد االشعة المرئية من البنفسجي الى األحمر•

.  مليميكرون760و 390

وغيرها من االصباغ موجات الضوء المرئي الكلورفيلتمتص صبغة •

وتتمكن من صنع الغذاء 

.تنمو النباتات نموا طبيعيا عندما تتلقى كامل الضوء المرئي •

يختلف امتصاص النباتات الخضراء الضوء المرئي حسب طولها واقل•

االرجوانية والحمراء وأكثرها الصفراء والخضراء االشعة امتصاصا هي 

.والبنفسجية والزرقاء 



الحمراءاالشعة تحت 

 مليميكرون670موجتها اكثر من وهي اشعة غير مرئية وطول

 يمكن الشعور بها عن طريق الطاقة الحرارية التي تنتجها.

 وهي المصدر الرئيسي للطاقة التي  ترفع درجة حرارة الهواء

.المالمس لسطح األرض 

ن ال يزيد طول موجة االشعة تحت الحمراء التي تستقبلها األرض م

وتسمى باألشعة تحت الحمراء مليميكرون3000الشمس عن 

.القريبة 



فوق االشعة تنقل 

من % 7البنفسجية 

الطاقة الشمسية

%  47تنقل االشعة تحت الحمراء

من الطاقة الشمسية 
ينقل الضوء المرئي

من الطاقة % 46

الشمسية 



العوامل المؤثره على الضوء



تأثير الماء على الضوء-1

اذ . اءتنخفض شدة االشعاع الشمسي انخفاض واضحا  بتأثير طبقة الم

ع و تتوقف كمية االشعا. يعكس سطح الماء جزءا من االشعاع الشمسي

.المنعكس على زاوية سقوط االشعة 



 ع زيادة و بذلك تتناقص شدته م, يمتص الماء ايضاً قسماً من الضوء

.عمق الماء 

 يمتص الماء موجات الطيف الضوئي بدرجات مختلفة فالموجات

.الطويلة تمتص بدرجة اكبر من الموجات القصيرة 



تأثير الغطاء النباتي على الضوء -2

وء الذي فالض, يؤثر الغطاء النباتي تأثيراً بالغاً في اإلشعاع الشمسي 

و و ينفذ من خالل الورقة جزء اخريسقط على األوراق ينعكس جزء منه 

 ً .تمتص الورقة منه جزًءا ثالثا


