
)الباب الثالث والرابع ( الوحدة التعلیمیة الثامنة
 :الوحدة أھداف

  قادرا الطالب یكون أن ینبغي الوحدة ھذه دراسة من االنتھاء بعد
:علي

nلھا المكونة األرضیة الكرة أغلفة بین التفرقة
nالجویة الظواھر بعض عن األساسیة المعلومات  
nالھواء لفظ معرفة air ومدلوالتھ
nالمائیة والدورة المائى الغالف فھم  
nاألرض وجوف األرضى الغالف وتركیب جغرافیة تحدید  
nالمناخ علم دراسات انواع معرفة  
nمنطقة أي مناخ تحدد التي الجویة العناصر أھم ماھیة  
nالمختلفة المناخ انواع على التعرف  



التركیب الرأسى لجو األرض
كیلومتِر ٢٥التركیب المتوسط للجوِّ إلى إرتفاِع جدول  بوضح 

Gas Name Chemical Formula Percent Volume
Nitrogen N2 78.08%
Oxygen O2 20.95%
*Water H2O 0 to 4%
Argon Ar 0.93%
*Carbon Dioxide CO2 0.0360%
Neon Ne 0.0018%
Helium He 0.0005%
*Methane CH4 0.00017%
Hydrogen H2 0.00005%
*Nitrous Oxide N2O 0.00003%
*Ozone O3 0.000004%



EffectGreenhouseالزجاجي البیت مفعول
nسطِح في أكثِر حراریِة طاقِة الجو یختزن ان ُیسّبُب الزجاجي البیت مفعول 

 طویلة الطاقة وانبعاث اشعاع وإعادة ِإْمِتصاص طریق عن الجوِّ وفى األرَض
 منھا % ٩٠ ، الجو الى انبعاثھا المعاد الموجة طویلةوالطاقِة .الموجة
 فان الزجاجي البیت مفعول وبدون .الزجاجي البیت بغازاِت وُتمَتصُّ ُتعَترُض
 ِمْن بدًال مئویة، °١٨- َسَتُكوُن العالمیَة المتوسطَة األرَض حرارة درجة

 الغازات وزیادة تركیَز فى البشِر نشاطات تسببتو .مئویة ° ١٥ الحالیِة
 َقْد الزیادِة ھذه ِبَأنَّ العلماُء وَیتوّقُع .الرئیسِي الزجاجي البیت لفعل المحدثة
.أدفَأ األرض كوكَب وَتْجعُل الزجاجي البیت مفعول ُتحّسُن
GasesGreenhouseالزجاجي البیت غازات

nَتتضّمُن الغازاِت وھذه .الزجاجي البیت مفعول عن المسؤولة الغازات ھى: 
واألوزون الكلوروفلوركربون ، النیتروز اكسید الكربون؛المیثان؛ أكسید ثاني
DioxideCarbon الكاربون أكسید ثاني
nاالختیارى اِإلْمِتصاص على القدرُة َلھ .الجوِّ في الَوجوَد الشائعة الغازات من 

 مفعول اإلمتصاِص ھذا وُیسّبُب .الموجة طویلة األشعة في الموجود لإلشعاِع
 القرون خالل الجوِّ في وثبات باستمرار َیِزیُد الغاِز ھذا تركیز .الزجاجي البیت
 وتغییر أشجار، إزالة ، الوقود إحتراق )العوادم( بسبب الماضیة الثالثة

.CO2 ھى الكاربوِن أكسید لثاني الكیمیائیَة والصیغَة .األرَض استعماُل





nبالكرة یحیط المختلفة الغازات من سمیك كغطاء الجو تتخیل أن یمكن 
 خلیط من یتكون الجوي الھواء أو الجوي الغالف وھذا جمیعھا األرضیة

  خاصیة یظھر وھو یتحرك عندما إال بھ نشعر ال ونحن الغازات من
  الكثافة عالي لیس الھواء كان وإن والتمدد للضغط والقبلیة اللیونة
  الضغط ھذا ویقل ضغطا عنھ یتسبب وزنا لھ أن إلى والماء كالیابس
  ةالحیا إمكانیات حیث منو .الكثافة على أیضا الحال ونطبق باإلرتفاع

 .كم ١٠ عن یزید ال ارتفاع عند منتھیا الغالف فیعتبر
nكلما النقصان في یأخذ العموم وجھ على فإنھا للحرراة بالنسبة أما 

  حسب كم ١٨ – ٨من یختلف ارتفاع حتى األرض سطح من ارتفعنا
 حتى ثابتھ ذلك بعد الحرارة درجة وتبقى االستواء لخط بالنسبة الموقع
  في الحرارة درجة تأخذ اإلرتفاع ھذا وبعد كم ٢٥ ارتفاع إلى تصل

 وبعد تقریبا كم ٦٠ ارتفاع عند م٥ ١٠٠ إلى تصل حتى السریع اإلزدیاد
 عند م٥ ٢٠ –إلى نصل حتى للحرارة سریع انخفاض یحدث ذلك

 وتشیر التدریجى اإلرتفاع في الحرارة تأخذ ذلك بعد كم ٨٠ ارتفاع
 الغازات بعض إلمتصاص یرجع المستمر اإلرتفاع ھذا أن على الدالئل
  .بنفسجیة الفوق األشعة وخاصة الشمس إلشعاع



nھي ممیزة طبقات أربعة إلى الجوى الغالف تقسیم یمكن: 
١- Troposphere
nوتزید القطبین عند كم٨ إلى وتمتد الجوي الغالف من السفلیة الطبقة ھي 

 والعواصف السحب مجال وھي االستواء خط عند كم١٨ إلى المسافة
 والمناخ بالطقس المشتغلین لدراسات مجاال تعتبر التي المتباینة والتیارات

 عند كبیرة تكون والحرارة محدودة حرارة تحدھا الطبقة ھذه كانت ولما
 عنھا صیفا الزیادة ھذه وتزداد ھناك الغالف سمك یزداد لذلك االستواء خط

 الحرارة تناقص الطبقة ھذه یمیز ما وأھم الواحد العرض خط على شتاء
 ومع .للجوِّ الكلّیِة الكتلِة % ٨٠ حوالى الطبقِة ھذه َتحتوي .اإلرتفاع بزیادة
 اإلرتفاِع مع تقل حرارة درجِة فان األرض سطح عن واالرتفاع الزیادة
 معدَل تسمى النسبة ھذة( متِر ١٠٠٠ لكّل مئویة °٦.٥ متوسطِة بنسبِة
 تصل حتى ،)ELRRateLapseEnvironmentalالبیئَي التغیر
 طبقة لقمة نصل عندما مئویة °٥٦.٥- متوسطِة حرارة درجِة الى

التروبوسفیر
Tropopauseللتروبوسفیر االنتقالیة الطبقة

nالتروبوسفیروطبقة طبقة بین تَوجْد نسبیًا رقیقِة إنتقاِلیة طبقة ھى 
.كیلومتِر ١٦ إلى ٨ ِمْن الطبقِة ھذه إرتفاُع َیتفاوُت .الستراتوسفیر





Stratosphereالستراتوسفیر طبقة -٢
nإلى ١١ ِمْن متوسِط إرتفاِع على تَوجْد الثانیة الجّویة الطبقة ھى  

  الستراتوسفیر طبقِة ضمن یتواجد .األرَض سطِح فوق كیلومتِر ٥٠
  الشمس لضوء األوزوِن طبقة إمتصاُص وُیسّبُب .األوزوَن طبقَة

 حرارة درجِة ارتفاع زیادة البنفسجِیة فوق لألشعة وخصوصا
  عن اإلرتفاِع في الزَیْاَدة مع الستراتوسفیر طبقِة ضمن الھواء
 خط عند ینعدم وأحیانا القطبین عند كثافة أكثر وھى .األرض سطح

 Stratopouseالـ یوجد الطبقة ھذة نھایھ وعند االستواء
  سحب أي النطاق ھذا في یوجد وقلما

Ozoneاألوزون
nاألوزون .كغاز األرَض جوِّ في یتوَاِجُد الذي ذّري ثالثي أوكسجین  

  كیلومترات ٥٠-١٠( الستراتوسفیر طبقِة في التركیِز في أعلى
  .البنفسجي الفوق الشمَس إشعاع َیمتصُّ حیث )األرَض سطِح فوق

 الحیاِة لِحمایة وُیساعُد طبیعیًا ُینَتُج Stratospheric أوزون
  .الشمسِي البنفسجي الفوق لإلشعاع الضاّرِة التأثیراِت ِمْن





nاألوزوِن مستویات قلت الماضیِة القلیلة العقود وخالل  
stratospheric ،الجنوبیِة القطبیة القارة في وخصوصًا عالمیًا. 

  مركبات وتھدم تحلل من الناتجة الكلوِر جزیئاِت بأّن العلماَء قّرَر
chlorofluorocarbons دماِر عن األول المقام في المؤثرة ھى  

  وفیُرة المركبات ھذة فان كذلك  .stratosphere في األوزوِن
  الكیمیائى الدخان مع جانبیة كنواتج تتكونو األرَض سطِح ُقْرب أیضًا

photochemical الضوئى smog ، صحِة على خطُر یعد مما 
.اإلنسان

HoleOzoneاألوزوِن ثقب
nأوزوِن تركیِز في حاّد موسمّي نقصان ھو stratospheric الذي  

 الحالة ھذة إكتشفْت .الربیع في الجنوبیِة القطبیة القارة على َیْحدُث
 الحدوث في یستمر األوزوَن ثقب السبعیناِت، أواخر في مرة اول

.CFCs مركبات مع الجوِّ في المعّقَد الكیمیاوي للتفاعل كنتیجة



٣- Mesosphere
nأن تلبث ال ثم كم ٦٠ ارتفاع حتى النطاق ھذا في الحرارة درجة تتزاید حیث  

  حوالي بعد على Mesopouse عند أي النطاق نھایة عند ذلك بعد تنخفض
  داخل الجویة الحرارة درجة .النطاق ھذا عند وتتالشى تحترق الشھب وكل كم٧٥
.األرض سطح عن اإلرتفاِع بزَیْاَدة تتناقص الطبقة ھذة

nMesopause
nطبقتى بین فاصلة رقیقِة طبقة ھى  mesosphere وthermosphere. 

  الحرارة درجات بھا وتكون .كیلومتِر ٨٠ یبلغ متوسِط إرتفاِع في عادة ُتْوَجُد وھى
.mesopause في توجد الجوِّ في األبرد

٤- Thermosphere
nعلیھا ویطلق الضغط أو الھواء مخلخلة طبقة وھي السابقة الطبقة وتلى  

  الكھارب ومنھا الكھربیة مركباتھا إلى المتخلخلة أو المتأینة الطبقة أو األیونوسفیر
  إلى الحرارة فترتفع Themosphere األخیر النطاق ھذا وفي .اإللكترونات أو

  تصادم من المرتفعة الحرارة ھذه وترجع م٥ ١١٠٠-١٠٠٠ من أكثر تصل درجة
  الـ نطاق أسفل على ویطلق الترمودینامیكى التوازن یحدث حتى األیونات

Thermosphere اسم Ionosphere ٨٠إرتفاع على واقعة وھي – 
  بالطاقة األیونوسفیر تنشیط من الشفق لون ویتخلق الجوى للغالف كم ٢٠٠
  .القطبین عند ھذا یحدث ما وأكثر الشمس من المشعة للحبیبات العالیة



Heterosphere متجانسة الغیر الطبقة
nِمْن جزئیِن الى الجوى الغالف تصنیف تم حیث الجو من العلیا الطبقة ھى 

 تسود الطبقِة ھذه في .الكیمیائِي للتركیِب العامِّ التجانِس على مستند الجوِّ
 ُیمتّد .ثابتة تظل النسبیِة كمیاِتھم و النتروجیِن وجزیئاِت األوكسجیِن ذّراِت

 بینما .كیلومتِر ١٠٠ إلى ٨٠ إرتفاع ِمْن صاعدًا متجانس الغیر الغالف
.الطبقِة ھذه تحت تقع homosphere المتجانسة الطبقة او الغالف

Homosphere المتجانسة الطبقة
nجزئیِن الى الجوى الغالف تصنیف تم حیث الجو من المنخفضة الطبقة ھى 

 الطبقِة ھذه في .الكیمیائِي للتركیِب العامِّ التجانِس على مستند الجوِّ ِمْن
 نتروجین، الترتیب على وھى طبقات صورة في یلى كما الغازات تترتب

 النسبیِة كمیاِتھم و األثَر وغازات الكربون، أكسید ثاني أرجون، أوكسجین،
 ٨٠ إرتفاع الى األرض سطح ِمْن صاعدًا المتجانس الغالف ُیمتّد .ثابتة تظل
  متجانسة الغیر الطبقة او الغالف بینما .كیلومتِر ١٠٠ إلى

heterosphere الطبقِة ھذه فوق تقع.





ھندسة الشمِس واألرِض
جوِّ نظام / لألرض والوحیُد المھُم الطاقة مصدُر الشمس

  إلى نتیجة تعتبر الجوِّ وتغیرات حركات :العالمِي الِمقیاِس وعلى -
 الذي واإلشعاِع السنة وفصول البحر سطح عن االرتفاع في التغییراِت

.الفصول ھذة خالل األرض سطَح الى َیِصُل
: الى یرجع األرض الى الواصلة الشمسیِة الطاقِة َكْم في المتحكم العامل

لالنتقال َیحتاُج الشمسَي فاإلشعاَع المسافة -١
األرًض سطح على الشمسَي اإلشعاَع سقوط زاویة -٢
  الجوِّ تركیب-٣
:األرض

nالخ كویكبات، كواكب،( الشمسي النظام من جزء ھى(
nالشمِس حول بإنتظام َتتحّرُك
nحولھا مدار في األرض تدور حیث والشمِس األرض بین جاذبیة توجد
nضمن الموجودة األخرى األجساِم ِمْن "بجاذبیة شد" ِقبل ِمن تتأّثر كما 

الشمسي النظام





Orbital Geometryالھندسة المداریة 
nرئیسیتاُن حركتان َلھا األرض:
محورھا حول األرَض َتُدوُر یوم ُكّل - Rotationالمحور حول الدوران -١
nالشمالى القطب بین الكوكِب خالل یمر خیالي َخّط -  والمحور(N)القطب و 

(S)الجنوبى
nبعكس َتُدوُر األرض ان نالحظ فاننا الشمالى القطب على ألسفل وبالَنْظر 

 ٢٤ لـ األرض وتحتاج واللیًل النھار َیعطینا الدوراِن ھذاالساعة عقارب
الدوراِن إلْكمال ساعة

Revolution  الشمس حول مدار في الدوران -٢
nأیضًا الشمَس حول َتُدوُر الوقت ذات في فھى نفسھا حول األرض تدور بینما 

elliptical إھلیلیجي مدار في orbit 365 الى وتحتاج  )الّسنة( یوم¼
الشمس حول مدارھَا إلْكمال







(F  وتتغیر(البیضاوى للمدار الثانیة المركزیة النقطة ھى (2
Aphelion بین المسافة / Perihelion بنسبة  

 الحرارة درجة اختالفات فى بسیط دور لھ وھذا تقریبا%٦
)الفصول( الموسمیة

Aphelion
nعن یمكْن ما أبعُد تكون حیث األرَض مداِر في النقطُة ھي 

 في Aphelion َیْحدُث .)كیلومتر ملیون ١٥٢.٥( الشمِس
.یولیو )١٠-٧( ُربِع َأو الثلِث



Seasons الفصول
nفي اإلختالفاِت إلى ُیؤّدي )° ٢٣.٥( الشمس  حول المدار على األرِض میل 

)األفق فوق الشمِس اشعة سقوط زاویة = شمسي إرتفاع( الشمسِي الموقِع
nوھذا الیوم طول في اإلختالفاِت إلى ُیؤّدي الشمس مسیِر على األرِض میل 

الوقت بمرور الطاقِة من كمیة تجمع الى یؤدى
Seasonsالفصول

nنوِرالشمس سطوع ومّدِة كثافِة في التغییراِت على تعتمد زمنیة فترات ھى 
 أربعة عن عبارة وھى .والعالیِة المتوّسطِة العرض خطوِط عند الواصل
 الفلكَي التعریَف إّن .والشتاء الخریف؛ الصیف؛ الربیع؛ :بـ َتعرُف فصوِل

 ٢٢- ربیع :األربعة للفصوِل التالیِة الزمن فتراَت وَیقترُح دّقًة أكثُر للفصول
  الخریف سبتمبر؛٢٢ إلى یونیو٢٢ الصیف یونیو؛٢١ إلى مارس

.مارس٢١ دیسمبرإلى ٢٣ والشتاء دیسمبر؛٢٢ سبتمبرإلى٢٣
Springالربیع

nاإلعتداِل ِمْن الفترُة ھو وفلكیا .والصیِف الشتاِء بین فصل ھو 
 solsticesummerالصیفي اإلنقالب إلى equinoxvernalالربیعِي

.الشمالیِة األرضیِة الكرة نصف في



Summerالصیف
nالصیفي اإلنقالب ِمْن الفترُة ھو وفلكیا .والخریِف الربیِع بین فصل ھو 

solsticesummerالخریفِي اإلعتداِل إلىequinoxautumnal 
.الشمالیِة األرضیِة الكرة نصف في

nالفصوِل في الَتْغییر مفتاح ھو –العرض خطوط على الشمس اشعة سقوط -أ
nعلى تؤثر :)األرض على األشعة سقوط زاویة( الشمِس إرتفاِع إختالفات 

:بطریقتین األرِض سطِح الى الواصلة الطاقِة كمیِة
nكثافة / الطاقِة تركیز-١
nالجِو خالل الشعاع یقطعھا التي المسافة -٢



دطارقالزھیرى . 


