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 الفصل االول

 مقدمة
 

 

 مفاهيم اساسية 1.1

 

 كتلة كافية. لههو طبقة من الغازات التي تحيط بجسم مادي الغالف الجوي: 

 الجو الذي يدرس جميع الظواهر الفيزيائية في الغالف الجوي.وم احد فروع علفيزياء الجو: 

 لكواكبا وكيمياء لألرض الجوي الغالف كيمياء دراسة فيه يتم الجو لومع عوفر احدكيمياء الجو: 

 .األخرى

 واسعة موعةومج للكوكب الجوي الغالف وتطور ببنية يهتم نسبيًا جديد تطبيقي علم هوالجو:  ومعل

 .داخله تحدث التي الظواهر من

 الطقس ذلك في بما وظواهره الجوي الغالف مع يتعامل الذي العلم هوعلم االرصاد الجوية: 

 والمناخ.

 

 لألرض تركيب الغالف الجوي 2.1
 

من الغازات يتكون من عدد غالف غير مرئي ( هو Atmosphere)  لألرض الغالف الجوي

ى كسجين والنيتروجين بنسبة تصل إلويتكّون من مزيج من األحيث بكوكب األرض،  التي تحيط

الهيليوم، وون، كفهو مزيج من غازات ثاني أكسيد الكربون، واألر %1، أّما ما تبقى وهو 99%

من كتلة الغالف  %98وتقع  ر،والنيون، وغيرها من الغازات، إضافة إلى بخار الماء، والغبا

وتختلف الكواكب واألقمار األخرى من حيث  .كم من سطح األرض 30 على ارتفاعالجوي  

ً بمكّونات تختلف تماماً عن كوكب  امتالكها للغالف الجوي، حيث يمتلك بعضها غالفاً جويا

 األرض، في حين يفتقر بعضها اآلخر لوجوده أصالً.
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 تركيب الغالف الجوي القريب من سطح االرض   1.1جدول 

 

 

 

 

 

 
 

 مراحل تكون الغالف الجوي لألرض 3.1

 تكّون الغالف الجّوي لألرض على عدّة مراحل يمكن تلخيصها على النحو اآلتي: 

تكّون الغالف الجوي األول من غازي الهيليوم  : تكوين الغالف الجوي األول مرحلة .1

(He( والهيدروجين ،)2H ويُعدّ هذان الغازان األكثر ندرة على األرض مقارنة مع ،)

 عدم قدرة جاذبية األرضضاء نتيجة األماكن األخرى في الكون، ويرجح أنّهما تبددا في الف

انحراف الغالف الجوي األرضي و ،بالغازات خفيفة الوزن ى االحتفاظالمنخفضة عل

 .ب الرياح الشمسية الشديدةالمحمل بهذه الغازات بعيداً بسب

تكّون الغالف الجّوي الثاني بشكل رئيسي من  :مرحلة تكوين الغالف الجّوي الثاني  .2

اكين ي تخرج من البرالغازات الناتجة عن البراكين، والتي تشبه في تكوينها الغازات الت

(، وبخار الماء COكسيد الكربون )و(، وأول أ2COكسيد الكربون )وثاني أ الحالية، مثل

(O2H( والهيدروجين ،)2H( والنيتروجين ،)2Nوالكبريت ،) (2S)، والكلور(2Cl ،)

(، 3NH(، وبعض المركبات األخرى، مثل: األمونيا )2SOكسيد الكبريت )ووثاني أ

 كسجين الذي ال يوجد في غازات البراكين.و( باستثناء األ4CHوالميثان )

تصل نسبة وجود غاز األكسجين في الجو في وقتنا الحالي  :مرحلة إضافة غاز األكسجين .3

ساهمت األشعة فوق حيث ها كانت أقل من ذلك بكثير، ، في حين أنّ %21إلى ما يُقارب 

في الجو إلى  (2Oكسجين )وما أدّى إلى زيادة غاز األمالبنفسجية بتفكيك جزيئات الماء، 

(، الذي يساهم بشكل كبير في 3O) (%، باإلضافة إلى ذلك تشّكل غاز األوزون2-1)نسبة 

 .األرض من األشعة فوق البنفسجيّةحماية 
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 أهمية الغالف الجوي لألرض  4.1

يمتلك الغالف الجوي أهميّة كبرى نظراً إلى دوره البارز في حماية األرض من العوامل التي قد  

ف عليها، وتبرز أهميّة الغالالتي تعيش ة، أو للكائنات الحيّة تسبب تهديداً لها ولعناصرها الماديّ 

 الجوي تبعاً لألمور اآلتية:

 حماية األرض من اإلشعاعات.  .1

 حماية األرض من المواد الفضائية.  .2

 الحفاظ على درجات حرارة األرض.  .3

 مياه األرض. الحفاظ على دورة  .4

 سماع األصوات.  .5

 تكّون الطقس.  .6

 تجوية الصخور.  .7

 الحفاظ على الكائنات الحيّة. .8

 

 الغالف الجويطبقات  5.1

خمس طبقات، ويعتمد تقسيم هذه الطبقات على متوسط درجة الحرارة  منكون الغالف الجوي تي

 : ها عن سطح االرضاتارتفاع  وحسبلتي تتغير مع الضغط واالشعاع(، )ا

 (TROPOSHERE) التروبوسفير

 (STRATOSPHERE) الستراتوسفير

 (MESOSPHERE) الميزوسفير

 (THERMOSPHERE) الثيرموسفير

 (EXOSPHEREاإلكزوسفير )
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 الغاز المثالي 6.1
 

الغاز المثالي هو غاز افتراضي يتكون من العديد من الجسيمات النقطية المتحركة بشكل عشوائي 

 االغازات الرئيسية المكونة للغالف الجوي تخضع جميعه ال تخضع للتفاعالت بين الجسيمات.التي 

 :تقريباً اي ان المثاليقانون الغاز ل

 

PV = nRT 
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 حيث ان: 

P  الضغط بوحدة الـ(atm). 

V  الحجم بوحدة الـ(L). 

n  مقدار المادة في الغاز بوحدة الـ(moles). 

R ثابت العام للغازات الK)o(0.0821 atm L / mol . 

T  درجة الحرارة المطلقة بوحدة الـ(Kelvin). 

 

ً  اً سلوك الغاز الحقيقيويسلك    يةدرجة الحرارة العال للغاز المثالي اذا توفرت مشابها

لسلوك سلوكاً  هما الغازان االقرب  الهليومو الهيدروجينعلما ان  الضغط الواطئ.و

 الغاز المثالي.
 

 القوانين االساسية للغازات 7.1
 

V ∞ 1/P or PV = constant             قانون بويل 

V ∞ T or V/T = constant              قانون شارل 

V ∞ n or V/n = constant               قانون افوكادرو 

V ∞ T/P or PV/T = constant        دقانون كومباين  

 

 وحدات مهمة   8.1

 0 ºC (273 oK) 

 1 atmosphere (760 mm Hg) 

 1 mole == 22.4 L for an ideal gas at Standard Temperature and 

Pressure (STP) 

 x moles  =  
actual mass

known molar mass
   

 1 mole = 22.4 L at STP 
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من غاز االوكسجين عند درجة   moles2.15احسب الحجم، باللتر، لـ  :1مثال 

 .atm 1.25وضغط  Ko 298حرارة 

 الحل:

PV= nRT           V= nRT/P 

 

(2.15 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠)(298 𝐾𝑜 )(0.0821 𝑎𝑡𝑚 𝐿)

(1.25 𝑎𝑡𝑚)(𝑚𝑜𝑙𝑒 𝐾𝑜 )
  = 42.08 L 

 

 ؟ما هي قيم درجة الحرارة والضغط القياسيين :2مثال 

 الحل:

 Pressure = 1 atm   or    760 mmHg 

 Temperature = 0 oC   or    273 Kelvin 

 

 

 ضغط مع L 2.94 معينة عينة شغلت إذا الموجودة الغاز موالت عدد كم :3مثال 

 التوالي؟ على  Ko315 و  torr 450 حرارة ودرجة

 الحل:

  n = 
𝑃𝑉

𝑅𝑇
 

  n = 
(450 torr)(2.94 L) mole K𝑜

(315 K𝑜 )(62.4 torr L)
=  0.0673 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 

 

 

 


