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 مقدمـــــــــــــــــــــة

. يحيي ب لييالاالر اةرغيي ة زييالف زييااي هييف   يرييار ها ايي  دورا هييا الييدا  

ويظهييال ايي  ه قلييل الميي لل وف ييو الظييواهال واللقل ييات الف ا  يية الليي  لهييا 

 .زالقة م اشالر لالح ار علل هطح الاالر األرغ ة

لييكل  تقييي  ف يية , وتيي ض ك  فاايية الهييواء  لفييا ارت ط ييا عيي  هييطح اةر 

 .الهواء تدريج ا حلل ت طدم ا  الط قات الطل ام  الغالف الجوي



 الجويه قات الغالف 

 
أهم طبقات الغالف  الوالول لقربالن مالن اورت ويتالنل  مالن الغالا ات ومن  التيربوسفير1.

 . الوولالتي يتنل  منها الغف  

وظيفتهالا تكالليا المنالال  سالح سالط  . التيربوسالفيروهي مووودة فالو   الستراتوسفير2.

هذه الطبقة نوالد طبقالة االو ون المسالةولة  الن امتاالاع االكال ة في . االرضيةاللرة 

ااالابة لهالذه الطبقالة ياالب  تالالير سالسبي ومباكالر  سالح وايالة القايرة البنفسوية فو  

 .االرضيةاللائنات الحية المووودة  سح سط  

هذه الطبقة الستراتوسفير ووظيفة الطبقة الوسطح وهي مووودة فو   المي وسفير3.

 .الطبقاتالربط بين 

االيونوسفير دروة حرارة هذة الطبقة  الية ودا بسبب امتاااها لفلسوين الذرل 4.

 .لفك ة فو  البنفسوية لذا تسمح احيانا بالليرموسفير وفيها يتنين الهواء

 .الخارويالتي ترتبط مع الفضاء وهي وهي الطبقة ال سيا من الوو  اول وسفير5.

 



 The Pollutionالللوث 

 اللغ الات ز ال الفالزولة الل  تحصي ا  مح ط ا أهفها اللي  ت يلم مي  هو

 راهات اإل مان وم   الل اللأث الات الف اشالر وز يال الف اشيالر اي  تغ يال 

 شاي الطاقة ومملويات اإلشطاع

 ة ليي . الللوث م  الفرا ي الا  يالر اللي  يواوههيا اإل ميان  الفطا يال يطد

. م هياوه  لحاوية لليل تظيااال الجهيود  ااية لفطالجلهيا والحيد . وأ طالها 

ومفييا يديييد الفرييالة تطق ييداس لن لس مييان   مييل الييدور الواغييح ايي  ايييادر 

.  طورتها م   الل  راهاتل الفضلل ة الل  أ  حت تهدد الح ار ال رالية 

اضالس ع  تأث الها ا  الاا  ات الح ة األ الى مفا يحدث تغ الا ا  الليواان 

 الح ةالط  ط  لل  ئة وماو اتها الفضلل ة الح ة م ها وز ال 

 



 :ملوثات الهواء ومصادرها

لداية تلوث الهواء 

 الفحلييييييي  )الهيييييييواء ا يييييييواع تليييييييوث

 (واإلقل ف 

اه  مصادر تلوث الهواء 

 ا واع ملوثات الهواء 
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 اه  مصادر تلوث الهواء

 (الخ......... ,ها الات, ه ارات )وها ي ال قي 

 (الحديد والصلب, اةهف ت, ال لالول, الص اعات الا ف ا  ة)الص اعة 

محطات الاهاللاء الل  تطفي لال لالول. 

 عفل ات اللضلص م  ال  ايات ال رالية والص اع ة وذل  لحالقهيا أو اعيادر

 .تدويالها



ا واع ملوثات 
 الهواء 
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